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ประวัติของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับการจัดตั ้งขึ้น เพื ่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

ในขณะที ่ประเทศไทย มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอัตราสูง การพัฒนาอุตสาหกรรม          

เปนไปอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดภาวะขาดแคลนวิศวกรที่มีคุณภาพในสาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง เพื่อเปน

รากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดตระหนักถึงความจำเปนดังกลาวจึงมีแผนขยาย

การศึกษาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร เพื่อสนองความตองการของประเทศ โดยการผลิตบัณฑิต        

ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาที่มีความจำเปนเรงดวนเพื ่อการพัฒนาประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร     

ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนคณะอยางเปนทางการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2535 และในอีกสามปตอมาคณะวิศวกรรมศาสตร    

ไดยายมาตั้งอยูในพื้นที่ในสวนขยายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก ซึ่งหางจากกรุงเทพฯ 

ประมาณ 50 กิโลเมตร ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพแวดลอมเขียวขจี และเปนศูนยกลางการจัดตั ้งเขตอุตสาหกรรม          

ในจังหวัดปราจีนบุรี จ ังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี คณะวิศวกรรมศาสตรมีวัตถุประสงค เพื ่อผลิตบัณฑิต            

ดานวิศวกรรมศาสตร ใหความรู  ฝกอบรมและเตรียมความพรอมใหแกนิสิตสำหรับการประกอบอาชีพ โดยการเพิ่ม

ความสามารถในการแกปญหาดวยพื้นฐานดานวิศวกรรม พรอมกับเสริมสรางทักษะการเปนผูนำ คณะวิศวกรรมศาสตรมี

คณาจารยที่มีศักยภาพสูง ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และมีความสามารถในการบูรณาการการศึกษา 

เทคโนโลยี การวิจัย และการบริการวิชาการสูชุมชนและสังคม นิสิตจึงมีโอกาสไดมีสวนรวมโดยตรงในการวิจัย และไดรับ

ประสบการณจริงจากคณาจารยของเรา นิสิตที่ไดรับการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศจะไดรับการฝกฝนทักษะและความรู

ความสามารถดานวิศวกรรม ไดเรียนรูจากกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร การฝกงาน การฝกภาคสนาม การทำโครงงาน

วิศวกรรม การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมถึงการนำความรูไปใชในการบริการชุมชนที่สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และสงเสริมการพัฒนาที่ยั ่งยืนของประเทศ ในแตละปการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตรไดดูแลนิสิตและผลิตบัณฑิตจนจบ

การศึกษา เปนระยะเวลามากกวา 27 ป มีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรนับพันคนและทำงานในแวดวง

อุตสาหกรรม เพ ื ่อนำความร ู ท ี ่ ได ศ ึกษามาถายทอดให ก ับเพ ื ่อนร วมงานท ั ้ งภายในประเทศและต างประเทศ                       

คณะวิศวกรรมศาสตรเปดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในสาขาวิชาวิศวกรรมควบคุม 

และสาขาสหวิทยาการที ่หลากหลาย คณาจารยและศิษยเกาของเรามีชื่อเสียงในดานการชวยเหลือสังคมในการพัฒนา

เทคโนโลยีดานวิศวกรรมและนวัตกรรมใหม ๆ 
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 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มขีดความสามารถ     
ในด้านการวิจัยในศาสตร์สาขาทางวิศวกรรมไฟฟ้าของคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั ้งยังช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคผู้ประกอบการ 

 ในปี พ.ศ.2565 นี้ นับเป็นการจัดงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าขึ้นเป็น ครั้งที่ 45 (The 45th Electrical 
Engineering Conference: EECON-45) โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ  

 ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับผู้นำ เสนอบทความในการประชุม EECON-45 
ทุกท่าน และขอให้การประชุมทางวิชาการในครั ้งนี ้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย เกิดการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น                 
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของพวกท่านทั้งหลาย ได้รับฟังมุมมองและแนวคิดใหม่ ๆ ของนักวิชาการ 
สร ้างความร ่วมมือระหว ่างสถาบันการศึกษาที ่ เข ้าร ่วมในเคร ือข ่ายและภาคผู ้ประกอบการอย่างเป ็นร ูปธรรม                     
และประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังไว้ทุกประการ 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

สารจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก       
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการ ความร่วมมือระหว่าง สถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมเครือข่าย นับเป็นโอกาส
อันดีสำหรับอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยที่ช่วยกันสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม นำไปสู่การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยื น ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

 ในนามของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ 
ผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของพวกท่านทั้งหลาย ได้รับฟังมุมมองและแนวคิดใหม่ของนักวิชาการและสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับผู ้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า             
ครั้งที่ 45 นี้ทุกคน 
 
 
 
 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร) 
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 

สารจากคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ในนามของ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association 
(Thailand ) - EEAAT รู ้ส ึกยินดีเป็นอย่างยิ ่งท ี ่ได้ร ับเกียรติจาก ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 หรือ 
EECON-45 (The 45th Electrical Engineering Conference) ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 นี้ จากความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจในการดำเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมอันประกอบด้วยสมาชิกจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้งาน EECON-45 ในปีนี้มีการเตรียมการเป็นอย่างดี จนทำให้ได้งานประชุมวิชาการที่มี
คุณภาพ มีสีสรร และมีความหลากหลายทางวิชาการเหมาะกับในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอย่างดี 

 พร้อมกันนี้ สมาคม EEAAT ขอต้อนรับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นักเทคโนโลยี และผู้ร่วมประชุมวิชาการ EECON-45        
ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า EECON-45 ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์       
ของวิศวกรรมไฟฟ้าและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงด้าน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบควบคุมและเครื ่องมือวัด พลังงาน การประมวลผลสัญญาณดิจิ ทัล โฟโตนิกส์ ว ิศวกรรมชีวการแพทย์                
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กับงานด้านต่าง ๆ เราเชื่อว่าองค์ความรู้ที่ได้จากงาน EECON-45 จะเป็นฐานรากในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ รวมถึงต่อยอดสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยได้อย่างยั่งยืน   

 ขอขอบคุณทีมงานเจ้าภาพ (ภาควิชาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) คณะกรรมการ
ดำเนินการฯ ผู ้ส่งบทความ ผู ้พิจารณาบทความ สปอนเซอร์ผู ้สนับสนุน วิทยากรบรรยายรับเชิญ และผู ้ร่วมประชุมทุกท่าน               
ที่ทำให้งาน EECON-45 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงไม่เพียงจะได้รับความรู้ทางวิชาการ แต่ยังคง
ได้มีโอกาสสร้างและสานต่อเครือข่ายทางวิชาการให้เข้มแข็งอีกด้วย 

 

          
รองศาสตราจารย์ ดร. อธิคม ฤกษบุตร 

นายกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) – EEAAT 
 

สารจากนายกสมาคม 
วิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) 
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สารจากประธานจัดงาน 
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45  

 

 

 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 (EECON-45) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

ในการจัดงานครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารในทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมไปถึงเจ้าหน้าที ่ส่วนกลางของคณะฯ ตั ้งแต่การเตรีย มการ 

ดำเนินงานและประเมินผลการจัดงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้รับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำที่ดีจากประสบการณ์จริง      

ของคณะกรรมการตัวแทนสถาบันที่ได้ดำเนินงานเป็นเจ้าภาพที่ผ่านมา 

 ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั ้งที ่ 45 นี ้ เป็นเวทีที ่สำคัญในการรับควา มรู ้ใหม่ ๆ ที ่ทันสมัย                 

จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ของอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถาบัน          

และวิทยาลัยเทคนิคต่าง ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งมีบทความในการประชุมครั ้งนี้          

เป็นจำนวน 157 บทความ โดยเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวข้อบทความวิจัยในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 

พลังงานทดแทน การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล โฟโตนิกส์ ระบบควบคุมและการวัดคุม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า คณะกรรมการดำเนินงาน

จัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 ขอแสดงความขอบคุณคณะทำงานและผู้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย              

ที่ได้เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังความคิดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของการจัดประชุมครั้งนี้ จนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

อย่างไรก็ตามหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการดำเนินงานต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  

 

        

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิศา คุณารักษ์) 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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กรรมการสภาวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟาแหงประเทศไทย 

 

1 ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2 ศาสตราจารย ดร.อภริฐั  ศิริธราธวิัตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

3 ศาสตราจารย ดร.โกสินทร  จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

4 รองศาสตราจารย ดร.ชัยวฒิุ  ฉัตรอุทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5 รองศาสตราจารย ดร.อธิคม  ฤกษบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย หิรัญวโรดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

7 ผูชวยศาสตราจารยเดชา วิไลรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 ผูชวยศาสตราจารยพินิจ  เทพสาธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 อาจารยธนวิชญ  ชุลิกาวิทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

กรรมการสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย) 

 

1 รองศาสตราจารย ดร.อธิคม  ฤกษบุตร นายกสมาคม 

2 ศาสตราจารย ดร.อภริัฐ  ศิริธราธิวัตร อุปนายก คนที่ 1 

3 อาจารยธนวิชญ  ชุลิกาวิทย อุปนายก คนที่ 2 

4 ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน กรรมการ 

5 รองศาสตราจารย ดร.เวคิน  ปยรัตน กรรมการ 

6 อาจารยบุญชวย  ทรัพยมนชัย กรรมการ 

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย  หริัญวโรดม กรรมการ 

8 ผูชวยศาสตราจารยเดชา วิไลรัตน กรรมการ 

9 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒุวิฒัน คงรัตนประเสริฐ กรรมการ 

10 อาจารย ดร.จิรพัฒน  แสงทอง กรรมการ 

11 รองศาสตราจารย ดร.นัฐโชต ิ รักไทยเจรญิชีพ กรรมการและประชาสัมพันธ 

12 ผูชวยศาสตราจารยพินิจ  เทพสาธร กรรมการและปฏิคม 

13 อาจารยวราภรณ ลือใจ กรรมการและนายทะเบียน 

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.แคทรียา สุวรรณศร ี กรรมการและเหรญัญิก 

15 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมมาตร แสงเงิน กรรมการและเลขาธิการ 
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คณะกรรมการ 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี ๔๕ 

ประธาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิศา คุณารักษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เลขานุการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา ชัยปญญา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรรมการสามัญ 

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาย ชมภูอินไหว 

2. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    อาจารยบุญชวย ทรพัยมนชัย 

3. มหาวิทยาลัยขอนแกน     รองศาสตราจารย ดร.กฤษ เฉยไสย 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปารเมศ วิระสันติ 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    รองศาสตราจารย ดร.ศิริโรจน ศิริสุขประเสริฐ 

6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    อาจารยมงคล แซเจีย 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย มุจจลินทวิมตุ ิ

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรสร ไชยซาววงค 

9. มหาวิทยาลัยมหิดล     อาจารย ดร.สุพรรณ ทิพยทิพากร 

10.มหาวิทยาลัยนเรศวร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.มุฑิตา สงฆจันทร 

11.มหาวิทยาลัยรังสิต     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ 

12.มหาวิทยาลัยศรีปทุม     ผูชวยศาสตราจารย ดร.สำเริง ฮินทาไม 

13.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิศา คุณารักษ 

14.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยพร หลอทองคำ 

15.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    อาจารย ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ 

16.มหาวิทยาลัยพะเยา     รองศาสตราจารย ดร.จงลักษณ พาหะซา 

17.มหาวิทยาลัยสยาม     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ นาราษฎร 

18.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ     รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา ชัยบุตร 

19.มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช สุขอนันต 

20.มหาวิทยาลัยหอการคาไทย    ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร ฤทธ์ินุม 

21.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย    รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ ส่ือเฉย 

22.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    อาจารย ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ 

23.มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย    ผูชวยศาสตราจารยอรดี พฤตศิรัณยนนท 

24.มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย    ผูชวยศาสตราจารยปฏิภาณ เกิดลาภ 

25.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล รัตนนิยมชัย
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คณะกรรมการ 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี ๔๕ 

 

กรรมการสามัญ (ตอ) 

26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง ปล่ังกลาง 

27.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  รองศาสตราจารย ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แกว 

28.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒุิวัฒน คงรัตนประเสรฐิ 

29.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน   รองศาสตราจารย ดร.กาณฑ เกิดชื่น 

30.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัควัฒน จันทรตรี 

31.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  อาจารยสุธี รุกขพันธุ 

32.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา ยิ่งขยัน 

33.มหาวิทยาลัยศิลปากร     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ วงศพรอมมูล 

34.มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั     อาจารย ดร.ทัศนัย ภาธรรัตน 

35.ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ ดร.สิรินทร อินทรสวาท 

 

กรรมการสมทบ 

1. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา    ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    ผูชวยศาสตราจารย ดร.อานนท อัศวมงคลรกัษ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   อาจารยสุทัศน อูทอง 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ผูชวยศาสตราจารยธีรพงษ ฉิมเพชร 
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รายนามผูทรงคุณวุฒปิระจำสาขาของบทความการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี ๔๕ 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมวฤทธิ์  สงิหวิลยั PW รองศาสตราจารย ดร.กีรติ    ชยะกุลคีรี 

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชชัวาลย  เยรบุตร PE รองศาสตราจารย ดร.กองพล   อารีรักษ 

CM รองศาสตราจารย.ดร.พงศธร  เศรษฐีธร CM รองศาสตราจารย ดร.พีระพงษ    อฑุารสกุล   

CT อาจารย ดร.พัฒนาช   พัฒนะศรี CT รองศาสตราจารย ดร.กองพัน   อารีรักษ 

EL รศ.ดร.สุรโชค   ธนพิทกัษ EL รองศาสตราจารย ดร.อาทิตย    ศรีแกว 

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย   ชนัยากร DS รองศาสตราจารย ดร.กิตติ    อตัถกิจมงคล 

PH รองศาสตราจารย ดร.ภูมินท   กริะวานิช PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวรรณ  ฟงสุวรรณรักษ 

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.เซง   เลิศมโนรัตน BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรเมศวร  หอแกว 

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา   อศัวสกุลเกียรติ CP รองศาสตราจารย ดร.นิตยา  เกิดประสพ 

  GN รองศาสตราจารย ดร.ธนัดชัย  กลุวรวานิชพงษ 

    
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย   มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   

PW รองศาสตราจารย ดร.บุญเลิศ   สื่อเฉย PW อาจารย ดร.วรภัทร   กอแกว 

PE ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ    พงษพานิช PE  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม   อทุัยไขฟา 

CM รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์    มนตประภัสสร CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนัตชัย   รัตนนนท 

CT รองศาสตราจารย ดร.เดชา   พวงดาวเรือง CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภเชษฐ   อนิทรเนตร 

EL รองศาสตราจารย ดร.อิทธิพงศ    ชยัสายัณห EL ผูชวยศาสตราจารยสุภนันท   ตันวรรณรักษ 

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ    สริิโปราณานนท CP อาจารย ดร.ภคพงศ   อมรกุล 

PH รองศาสตราจารยสิริวิช   ทัดสวน DS อาจารย ดร.อภิวฒัน   แสงโนรี 

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ    เพียงพรานทอง PH ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร   ฤทธิ์นุม 

CP ผูชวยศาสตราจารย น.อ.ไชโย   ธรรมรตัน ร.น. BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ   มานิตพรสทุธ 

GN ผูชวยศาสตราจารยวิชยั   แซลี ่ GN รองศาสตราจารย ดร.วันชัย   ฉิมฉว ี

    
มหาวิทยาลัยพะเยา   มหาวิทยาลัยศิลปากร   

PW รองศาสตราจารย ดร.จงลักษณ  พาหะซา CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพีพันธ   แกวออน 

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิเดช   วิราศรีศิริกุล CT อาจารย ดร.ภมร   ศิลาพันธ  

PE อาจารย ดร.ดำรงค    อมรเดชาพล EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ    วงศพรอมมูล 

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาทิพย    จันทรคง CP อาจารย ดร.โสภณ   ผูมจีรรยา  

GN รองศาสตราจารย ดร.เชวศักดิ์    รักเปนไทย  GN อาจารย ดร.กัณธิดา   พันธุเจริญ 
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคูณทหารลาดกระบงั  

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ    แสงวงควาณิชย  PW ศาสตราจารย ดร.อิสระชัย   งามหร ู 

PE ผูชวยศาสตราจารย เจิดกุล   โสภาวนิตย  PE รองศาสตราจารย ดร.วีระเชษฐ    ขนัเงิน  

CM  ศาสตราจารย ดร.วาทิต   เบญจพลกุล  CM ศาสตราจารย ดร.พรชัย   ทรัพยนิธ ิ 

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชนิ  อรณสวัสดิ์วงค  CT ศาสตราจารย ดร.วันชัย   ร้ิวรุจา  

EL รองศาสตราจารย ดร.สมชัย   รัตนธรรมพันธ  EL รองศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ    ฐิติรุงเรือง  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวดิศ   อัศวกล  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรินทร    กิตติธรกุล  

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาวดี    อรามวทิย  DS รองศาสตราจารย ดร.สุรพนัธ    เอ้ือไพบูลย  

PH รองศาสตราจารย ดร.ดวงฤดี    วรสุชีพ  PH รองศาสตราจารย ดร.สุริภณ   สมควรพาณชิย  

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภรณ    ธีรมงคลรัศม ี BE รองศาสตราจารย ดร.ชชูาต ิ   ปณฑวิรุจน  

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานะ   ศรียุทรศักด์ิ GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว    ชมภูอินไหว  

    
มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยรงัสิต   

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยดนัย  ภาชนะพรรณ  PW  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนา  นิรัคฆนาภรณ  

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพัทธ    จันทรมินทร  PE  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชัย   ทรัพยสิงห  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรุเชษฐ    กานตประชา  CM  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล   งามจรรยาภรณ  

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.มุฑติา   สงฆจันทร  CT  รองศาสตราจารย ดร.อดิรักษ   กาญจนหฤทัย  

EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย    กิระวิทยา  EL  รองศาสตราจารยมนูญ   พวงพลู  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมขวัญ   ริยะมงคล  CP  รองศาสตราจารย ดร.ดวงอาทิตย    ศรีมูล  

DS รองศาสตราจารย ดร.สุชาต ิ   แยมเมน  PH  อาจารย ดร.ส่ือจิตต    เพ็ชรประสาน  

BE อาจารย ดร.สุรพล นาแตเนยีล   เจริญสุข BE  รองศาสตราจารย ดร.มนสั   สังวรศิลป  

PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมมาตร   แสงเงิน  GN  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมบูรณ    ศุขสาตร  

GN รองศาสตราจารย ดร.พนสั   นัถฤทธ์ิ   

    
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   

PW รองศาสตราจารย ดร.เวคิน   ปยรัตน PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยพร   หลอทองคำ   

PE รองศาสตราจารย ดร.วุฒิพล   ธาราธีรเศรษฐ  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาวัสดิ ์  บญุยเวศ  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา   ชัยปญญา  CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย   มาลยเวช  

EL ผูชวยศาสตราจารยศิรพิงษ   ฉายสินธ EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ   ปวรางกูร  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ   รอดอัมพร  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธันวา   ศรีประโมง  

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนศิา  คุณารักษ  DS รองศาสตราจารย ดร.พีระพล   ยวุภูษิตานนท  

BE รองศาสตราจารย ดร.ฑีฆพันธุ  เจริญพงษ GN รองศาสตราจารย ดร.อธคิม   ฤกษบุตร 

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิศร  มาตรา   
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุี 

PW รองศาสตราจารย ดร.ประมุข   อณุหเลขกะ  PWรองศาสตราจารย ดร.กฤษณชนม   ภูมิกิตตพิิชญ  

PE รองศาสตราจารยนภัทร   วัจนเทพินทร  PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณฐภัทร   พันธคง  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพร   ศรีวัฒนพล  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย   รักเหลือ  

CT รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา   สาคะรังค  CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉตัรชัย   ศุภพิทักษสกุล  

EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพบูลย   เกยีรติสุขคณาธร  EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.อำนวย   เรืองวาร ี 

DS รองศาสตราจารย ดร.สมเกยีรต ิ  อดุมหรรษากุล DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.จกัรี   ศรีนนทฉัตร  

High School Special   CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรเสฏฐ    วิชัยพาณิชย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนใจ   อาชีวะพนชิ BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิรชิัย   แดงเอม  

  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิฐอารัญ   ปติมล  

มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย   RE รองศาสตราจารย ดร.บุญยัง   ปลั่งกลาง  

GN ผูชวยศาสตราจารยปฏิภาณ  เกดิลาภ  GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.สริุนทร   แหงมงาม  
    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

PW รองศาสตราจารย ดร.สมบรูณ   นชุประยูร  PW รองศาสตราจารย ดร.สมพร     สริสิำราญนุกุล 

PE ศาสตราจารย ดร.ยุทธนา   ขำสุวรรณ  PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยนรินทร  อคัรวโรดม  

CM ผูชวยศาสตราจารยธราดล    โกมลมิศร  CM ศาสตราจารย ดร.ประยุทธ   อคัรเอกฒาลิน  

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญศร ี   แกวคำอาย  CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.วทิยา   กดุแถลง  

EL รองศาสตราจารย ดร.เสริมศักด์ิ    เอื้อตรงจิตต  EL รองศาสตราจารย ดร.จิระศักด์ิ    ชาญวุฒิธรรม  

CP รองศาสตราจารย ดร.ศันสนีย    เอื้อพันธวิรยิะกุล  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรัญ ู   วงษเสรี  

DS รองศาสตราจารย ดร. นิพนธ    ธีรอำพน  DS รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร   แซลี ้ 

PH รองศาสตราจารย ดร.อุกฤษฏ    มั่นคง  PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรินทร    รัตนะวศิ  

BE รองศาสตราจารย ดร.นิพนธ   ธีรอำพน  BE รองศาสตราจารย ดร.สุรพันธ    ยิ้มมั่น  

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษมศักด์ิ    อทุัยชนะ  GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภดล  วิวัชรโกเศศ  
    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

PW รองศาสตราจารยชัยณรงค   วิเศษศักด์ิวชิัย  PW รองศาสตราจารย ดร.นิตย    เพ็ชรรักษ  

PE ผูชวยศาสตราจารยชูศักยฐ   กมลขันติธร  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย    จางอิสระกุล  

CP ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย   อนันตวราพงษ  CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณรงคเดช   กรีติพรานนท 

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.วฒุิวัฒน   คงรัตนประเสริฐ GN อาจารย ดร.ชัยพร  เขมะภาตะพันธ 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

PE รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย  นาคมหาชลาสินธุ  PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนัทิยา   ชัยบุตร  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดามพเมษ   บุณยะเวศ  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ยบุลโกศล  

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย   วรพจนพิศทุธิ์  CT อาจารย ดร.อัครพงษ   เอกสิริ  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ   พฤกษอรุณ  EL รองศาสตราจารยสงกรานต   กันทวงศ  

DS รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ  โชคชัยธรรม  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักรพงษ   สุธาภชกุล  

PH รองศาสตราจารย ดร.วันชัย   ไพจติรโรจนา  DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศาล   พัฒนชู  

BE รองศาสตราจารย ดร.นภดล   อุชายภิชาติ  PH รองศาสตราจารย ดร.ภูมิพัฒ   แสงอุดมเลิศ  

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศวีร    วีระกำแหง  BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน     สุขโพธารมณ 

  GN อาจารยดร.ศิริชัย   เติมโชคเกษม 

    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
PW อาจารย ดร.เชิดชัย   ประภานวรัตน  PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุลยพิเชษฐ  ฤกษปรีดาพงศ  

PE อาจารย ดร.ปยสวสัด์ิ    นวรัตน ณ อยุธยา  PE รองศาสตราจารย ดร.ศิริโรจน  ศิริสุขประเสริฐ  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.พินิจ   กำหอม  CM รองศาสตราจารย ดร.ศรีจิตรา   เจริญลาภนพรัตน  

CT รองศาสตราจารย ดร.วันจกัริ์   เลนวารี  CT รองศาสตราจารย ดร.เชาวลิต   มิตรสันติสุข  

EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมล   จิรเสรีอมรกุล  EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ    การะเกตุ  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรพล   จิรจริต  CP รองศาสตราจารย ดร.มงคล   รักษาพัชรวงศ  

DS อาจารย ดร.สันติ   นุราช  DS ศาสตราจารย ดร.วุฒิพงศ    อารีกลุ  

PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชัย   ภัทรนันท  PH อาจารย ดร.พิสุทธิ์    รพีศักด์ิ  

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญเสริม   แกวกำเหนิดพงษ  BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดุสิต   ธนเพทาย  

GN ศาสตราจารย ดร.โกสินทร   จำนงไทย  GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิระ   จงบุรี  

    
มหาวิทยาลัยสยาม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย    โสตรโยม  PW อาจารย ดร.พลสิทธิ ์   ศานตปิระพันธ  

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงยทุธ   นาราษฎร  PE อาจารย ดร.วฤทธ์ิ    วิชกูล  

CM พลโท ดร.สมพงษ    ตุมสวัสด์ิ  CM รองศาสตราจารย ดร.วิกลม   ธีรภาพขจรเดช  

EL ผูชวยศาสตราจารย วิภาวลัย    นาคทรัพย  CT รองศาสตราจารยคณดิถ   เจษฎพัฒนานนท  

CP ผูชวยศาสตราจารยพกจิ   สุวัตถ์ิ  EL รองศาสตราจารย ดร.ภาณมุาส   คำสัตย  

DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันยั   พลอยสุวรรณ  CP อาจารย ดร.กิตติคุณ   ทองพูล  

GN ผูชวยศาสตราจารย ไวยพจน    ศุภบวรเสถียร DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักกฤตว    ดวงสรอยทอง  

  BE รองศาสตราจารย ดร.พรชัย   พฤกษภัทรานนต  

  GN อาจารย ดร.เกียรติศักด์ิ    วงษโสพนากุล  
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.รองฤทธิ ์    ฉตัรถาวร PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิวฒัน    ทพิจร  

PE รองศาสตราจารย ดร.กฤษ    เฉยไสย PE รองศาสตราจารย ดร.อุเทน    คำนาน  

CM รองศาสตราจารย ดร.วิระสิทธ์ิ    อ่ิมถวิล  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิต   แกวดวงตา  

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมินทร  อาจฤทธิ ์ CT อาจารย ดร.อนันต    วงษจันทร  

EL รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ   ชัยมูล  EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษดา   ยิ่งขยัน  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรารัตน    เรืองชัยจตุพร  CP อาจารย ดร.ขวัญชัย   เอ้ือวิริยานุกูล  

DS รองศาสตราจารย ดร.อานุภาพ   มีสมบูรณ  DS อาจารย ดร.นพดล   มณีเฑียร  

PH รองศาสตราจารย ดร.อาคม   แกวระวัง  GN อาจารย ดร.ยุพดี   หัตถสิน 

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญย่ิง   เจริญ    

    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

PW อาจารย ดร.วินัย   พรพจนรัตนะกุล  PW รองศาสตราจารย ดร.นัฐโชติ    รักไทยเจริญชพี 

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสพโชค  โหทองคำ  PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาคร   วุฒิพัฒนพันธุ  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสทิธ์ิ    นุกูลเจริญลาภ  CM เรืออากาศตร ีดร.พลกฤษณ    จริยตันติเวทย  

CT ผูชวยศาสตราจารยอดิศักด์ิ  แข็งสาริกิจ  CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงศ   พันธุนะ  

EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎาพร   สถานทรัพย  EL ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนิทร   สุดคนึง  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรฤกษ  เชยชื่น  CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรุสักร   อยูสุข  

DS อาจารย ดร.ชัยพชิิต   คำพิมพ  DS อาจารย ดร.ฉัตรแกว   จริยตันติเวทย  

PH อาจารยดิสพล   ฉำ่เฉียวกุล  PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญญา   คูณขาว  

BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร   ปานยินดี  GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนสั   บญุเทียรทอง 

GN อาจารยสุธี    รุกขพันธุ   
    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

PW รองศาสตราจารย ดร.กาณฑ   เกิดชื่น  PW อาจารย ดร.ชาติ   ฤทธิ์หิรัญ  

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.พินจิ   ศรีธร PE ผูชวยศาสตราจารยอนุชิต   เจริญ  

CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณรีย   วงศไตรรัตน  CM อาจารยบญัชา   บรูพัฒนศิริ  

CT รองศาสตราจารย ดร.ศักด์ิระวี   ระวีกุล  CT ผูชวยศาสตราจารยณธรรม   เกิดสำอางค  

CP ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอมศักด์ิ   โสภณ  EL อาจารยธีรยุทธ   จันทรแจม  

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤติเดช   บัวใหญ  CP อาจารย ดร.ประภาส   ผองสนาม  

DS อาจารย ดร.ประจวบ   อินระวงค DS รองศาสตราจารย ดร.พิศิษฏ   โภคารัตนกุล  

PH อาจารย ดร.นิธิโรจน   พรสุวรรณเจริญ BE อาจารยทรงพล   รอดทอง  

  GN รองศาสตราจารยวิญู   แสวงสินกสิกิจ  
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รายนามผูทรงคุณวุฒิประจำสาขาของบทความการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี ๔๕ (ตอ) 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรชัย   จูอนุวัฒนกุล  PW ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสนัต์ิ    ดาโรจน  

PE ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิมติ   บุญภิรมย  DS ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรการ   วงศสายเชื้อ  

CM อาจารยเสมา   พัฒนฉิม  PE อาจารย ดร.ประชา   คำภักดี  

CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.สำเริง    ฮนิทาไม PH ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธิ ์   นครราช  

EL ผูชวยศาสตราจารย พศวีร    ศรีโหมด  CM ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธพิงศ    สุริยา  

CP อาจารย ดร.วนายทุธ    แสนเงิน  BE ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ    จันทรจรัสจิตต  

DS ผูชวยศาสตราจารย เอกชัย  ดีศิร ิ CT ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมรส   รักธรรม  

PH ผูชวยศาสตราจารยเตมิพงษ    ศรีเทศ  CP ผูชวยศาสตราจารยอารยา   ฟลอเรนซ  

BE ผูชวยศาสตราจารยปรากฤต   เหลี่ยงประดิษฐ  EL รองศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา   แกวแดง  

GN ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชากร   เฮงศรีธวัช  RE ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสันต์ิ    ดาโรจน  

  GN รองศาสตราจารย ดร.สุชนิ  ไตรรงคจติเหมาะ  

    

ศูนยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ    

PW ดร.เจษฎา   ขดัทองงาม    

PE คุณสุทัศน    ปฐมนุพงศ    

CM คุณกิตต ิ   วงศถาวราวฒัน    

CT คุณอุดม   ล่ิวลมไพศาล    

EL ดร.ราชพร   เขียนประสิทธิ ์   

CP ดร.ชาลี    วรกุลพพิัฒน    

DS ดร.อภิชาติ    อินทรพานิชย    
PH ดร.ศรัณย    สัมฤทธิ์เดชขจร    

BE ดร.พศิน   อิศรเสนา ณ อยุธยา   

GN ดร.วุฒิภทัร   คอวนิช    
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คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๔๕ 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ รอดอัมพร ที่ปรึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิศา  คุณารักษ ประธานจัดการประชมุวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 45 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา ชัยปญญา เลขานุการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 45 

 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

รองศาสตราจารย ดร.เวคนิ  ปยรัตน  

รองศาสตราจารย ดร.ฑีฆพันธุ เจริญพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิศา  คุณารักษ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นำคุณ ศรีสนิท  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิศร  มาตรา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมวล ชูรตัน  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชไมพร สุขแจมศรี  

ผูชวยศาสตราจารยศริิพงษ  ฉายสินธ  

ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค คลายมณี  

ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิรยิะสุทธิวงศ  

อาจารยอาคม  มวงเขาแดง  

อาจารยสุทธิพันธ  อักษรเนยีม  

อาจารยนาวี  รุจิดามพ  

อาจารยธานินทร  ดวงจันทร  

 

คณะกรรมการฝายพิธีการ 

รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวฒัน จอยกลัด  

อาจารย ดร.ปรารถนา  ประชานุรักษ  

นางสาวมาลี  สอนดา  

นางสาวณิชาพัชร  พุทธเมธา  

นางพะเยาว   บุญโฉม  

นางสุธดิา  วงษอารี  

นางสาวจันทราภรณ  พูนดี  
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กรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๔๕ (ตอ) 

 

คณะกรรมการฝายจดัหารายได 

รองศาสตราจารย ดร.เวคนิ  ปยรัตน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิศา  คุณารักษ 

นางสาวมาลี  สอนดา  

นางสาววันวิสาข  โกสินทร  

นางสาววิไล  ปรีชา  

นางสาวลินดา  นิลพัท  

 

คณะกรรมการฝายลงทะเบียน 

ผูชวยศาสตราจารยศริิพงษ  ฉายสินธ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมวล ชูรตัน 

นางสาวยอดแกว  ผูภักด ี  

นางสาวศิริวรรณ  ดับทุกข  

นางธิดา  ศรีกงพาน  

นางสาวณิชาพัชร  พุทธเมธา  

นางพะเยาว  บุญโฉม  

นางสุธดิา  วงษอารี  

 

คณะกรรมการฝายสถานที่และประชาสัมพันธ 

อาจารยธานินทร  ดวงจันทร  

อาจารยสุทธิพันธ  อักษรเนยีม  

นายณัฐกาญจน  ไชยสมบูรณ  

นางธิดา  ศรีกงพาน  

นายกนก  สุขพูล  

นางขนิษฐา  แกวลวน  
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คณะกรรมการฝายยานพาหนะ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิศร  มาตรา  

นางสาวมาลี  สอนดา  

นางสาววิไล  ปรีชา  

นายประพันธ  บุญโฉม  

นายธเนตต  จันทรโชติ  

นางขนิษฐา  แกวลวน  

 

คณะกรรมการฝายประเมินผล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สนุิศา  คุณารักษ  

นางสาวมาลี  สอนดา  

นางขนิษฐา  แกวลวน  
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ศาสตราจารย ดร.บุญชัย  เตชะอำนาจ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.ทรงพล กาญจนชูชัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.นิศาชล  ต้ังเสง่ียมวิสัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภรณ  ธีรมงคลรัศม ี จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บาลมงคล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อาจารย ดร.ณพงศ  ปณิธานธรรม จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

อาจารยบุญชวย  ทรัพยมนชัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปุณยภัทร  ภูมิภาค สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.สุรโชค  ธนพิทักษ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  ชันยากร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชวาลย  เยรบุตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชะ  จุลชาต มหาวิทยาลัยมหดิล 

อาจารย ดร.สุพรรณ  ทพิยทิพากร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นติิการ  นิ่มสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  วรพจนพิศทุธิ ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.นรารัตน  เรืองชัยจตุพร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.ประมนิทร  อาจฤทธิ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพิชญ  มีสวาสดิ ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงกฤษฏ์ิ  จงอุดมการณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

รองศาสตราจารย ดร.พีระยศ  แสนโภชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อาจารย ดร.อัจฉรา  พิเชฐจำเริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.จงลักษณ   พาหะซา มหาวิทยาลัยพะเยา 

รองศาสตราจารย ดร.เชวศักด์ิ  รักเปนไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 

อาจารย ดร.วฤทธ์ิ  วิชกูล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจารย ดร.มงคล  แซเจีย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ผูชวยศาสตราจารยพีรวัจน  มีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภาพรรณ สุวรรณสวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม 

รองศาสตราจารย ดร.ธนยัรัตน  มาตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิวฒัน คงรตันประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผูชวยศาสตราจารยชูศักยฐ  กมลขันติธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาจารย ดร.ยุทธนา จงเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

อาจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ  เมฆลอย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนนท  นำอิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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อาจารย ดร.เดือนแรม  แพงเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐะปะนีย  ตรีรัตนภรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภคัวี  หะยะมิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักด์ิ  บสิลาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธิ  วิสทุธิเมธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกครอง  วงศคูณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุสล่ี  สุทธวีรกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารยเชาวนันต  จำเริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  จันทรวิพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสิมันต  สิทธิกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ดร.จริพัฒน  แสงทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารย ดร.วินัย  ศิลารวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

อาจารยณัฐพงศ จันทรแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะพงศ พันธศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย  เมอืงประทุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัชชยั พุมพวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.ศรัณย  คัมภีรภัทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

อาจารย ดร.มงคล  ดานบำรุงตระกลู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

รองศาสตราจารย ดร.สุรเชษฐ  กานตประชา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย ดร.นิพทัธ  จันทรมินทร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รองศาสตราจารย ดร.สมพร  เรืองสินชัยวานชิ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมมาตร แสงเงิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยดนัย ภาชนะพรรณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มุฑิตา  สงฆจันทร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สราวฒุิ  วัฒนวงคพิทักษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพร  เดชะศิลารักษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวฒัน ภัทรมาลยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรพล จิรจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

รองศาสตราจารย ดร.สงกรานต  กันทวงศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รองศาสตราจารย ดร.บญุยัง  ปล่ังกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

รองศาสตราจารยวฒันา  พันธลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นติิพงศ  ปานกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรเสฏฐ  วิชยัพาณิชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  รักเหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารยพรอมศักดิ์  อภิรติกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ผูชวยศาสตราจารยนชิรัตน  ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

อาจารย ดร.ศศิรมย  พานทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 

รองศาสตราจารย ดร.สุชิน  ไตรรงคจติเหมาะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ  จันทรจรัสจิตต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อธพิงศ สุริยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกช  สุขอนันต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อาจารย ดร.นักรบ  จินาพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย ดร.บญุเลิศ  ส่ือเฉย   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชโย  ธรรมรัตน  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

อาจารย ดร.อิทธิพงศ  ชัยสายัณห มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

รองศาสตราจารย ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธ์ิแกว    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัญญา  คูณขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาคร  วุฒิพัฒนพันธุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรัสกร  อยูสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระยุทธ  คุณรัตนสิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิชฏา  ทองรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูชวยศาสตราจารยกร  พวงนาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.พสษิฐ  สุวรรณภิงคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.อานนท  สิงหเสถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.ธนารัตน  ตันมณปีระเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.ยุทธนา  โสรศรัณย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย ดร.เกรียงไกร  เหลอืงอำพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

รองศาสตราจารย ดร.วันชัย  ฉมิฉวี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

รองศาสตราจารย ดร.มนตทพิยภา อุฑารสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร  ณรงคฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยวรรณ ฟงสุวรรณรักษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุดารัตน  ขวัญออน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพล รัตนนิยมชยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรัญญา  กาญจนวฒันา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เศรษฐวิทย ภูฉาย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย ดร.คมศัลล  ศรีวิสุทธิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ตอ) 
 

อาจารย ดร.สุภาพร  บญุฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

อาจารย ดร.สำราญ  สันทาลุนัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนา นิรัคฆนาภรณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันชยั  ทรัพยสิงห มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  ศุขสารท มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ปานยินดี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรฤกษ   เชยชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช   บญุย่ิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกสทิธิ์  นุกูลเจริญลาภ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชชานนัท  วงศศิริธร                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสพโชค โหทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัทธ อานมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารย ดร.ปรัชญา  มงคลไวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารยดิสพล   ฉำ่เฉียวกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

รองศาสตราจารยพลากร  พรหมเมศร มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร 

อาจารย ดร.พัชรี  กองภาค มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปริญญา  สุนทรวงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย ดร.มรกต  การดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

อาจารย ดร.กฤตชัย  บญุศิวนนท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

รองศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ปลายเนตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

รองศาสตราจารย ดร.เวคิน  ปยรัตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมภพ  รอดอัมพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิศร  มาตรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิศา  คุณารักษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญา  ชัยปญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประมวล ชูรัตน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นำคุณ ศรีสนิท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยศิริพงษ  ฉายสินธ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยณรงค คลายมณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารยวัชรชัย  วิริยะสุทธิวงศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารยธานินทร  ดวงจันทร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารยสุทธิพนัธ  อักษรเนียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารยนาวี  รุจิดามพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (ตอ) 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ สถาบันเทคโนโลยจีิตรลดา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ เกดิลาภ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สำเริง  ฮินทาไม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรชัย  จูอนุวัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ดร.ดนุพล  คำปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรต ิ อุดมหรรษากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยทุธนา กันทะพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

อาจารย ดร.สัตถาภูมิ ไทยพานชิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 

อาจารย ดร.ปยะภัทร  พวงศรี สถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน 
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สรุปสาขาบทความท่ีผานการพิจารณา 

 

สาขา จำนวนบทความท่ัวไป จำนวนบทความรับเชิญ 

ไฟฟาส่ือสาร 20 1 

ไฟฟากำลัง 39 1 

อเิล็กทรอนกิสกำลัง 8 1 

พลังงานทดแทน 6 1 

การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 7 1 

โฟโตนิกส 2 1 

ระบบควบคุมและการวัดคุม 9 1 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 

อเิล็กทรอนกิส 15 1 

วศิวกรรมชวีการแพทย 3 1 

งานวิจัยที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา 19 9 

รวมทั้งสิ้น 138 19 
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สรุปสาขาบทความที่ผานการพิจารณาแยกตามสถาบัน/หนวยงาน 

 

สถาบัน จำนวนบทความ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 5 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 4 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 7 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 9 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 6 

มหาวิทยาลัยมหิดล 3 

มหาวิทยาลัยสยาม  1 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 7 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 1 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 1 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 

มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 5 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 

มหาวิทยาลัยพะเยา 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 12 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 4 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 4 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 3 
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สรุปสาขาบทความที่ผานการพิจารณาแยกตามสถาบัน/หนวยงาน (ตอ) 

 

สถาบัน จำนวนบทความ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 2 

วทิยาลัยเทคนิคสระบุรี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 

มหาวิทยาลัยนครพนม 4 

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 6 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 1 

บริษัท MBO Service จำกัด 1 

นกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษา 5 

รวมทั้งสิ้น 157 
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แผนผังสถานท่ีจัดงาน  

 

 
 



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ 45 

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วันท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

A-26 

 

 

แผนผังของหองประชุมเล็ก ช้ัน 1 

 

 
 

แผนผังของหองประชุมใหญ ช้ัน 2 
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กำหนดจัดงาน และนำเสนอบทความ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๔๕ 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

08.30 - 14.30 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. การนำเสนอบทความ  

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Paper Sequence การนำเสนอเปนกลุมยอยของผูประกอบการ 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. การนำเสนอเปนกลุมยอยของผูประกอบการ (ตอ) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การนำเสนอบทความ 1 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session GN1 CP1 EL1 PW1 CM1  
Paper Sequence iGN-1, GN-1 - GN-5 CP-1 - CP-4 iRE-1, EL-2 - EL-5   iPW-1, PW-1 - PW-5 CM-1 - CM-5   

Session Chair 
ผศ.ศิริพงษ ฉายสินธ 

อ.ดร.กฤษฎา  

เลงเวหาสถิตย 
ผศ.ชัยณรงค คลายมณี ผศ.ดร.ยทุธณา คงจีน ผศ.ดร.พิชญา ชัยปญญา 

  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30 น. การนำเสนอบทความ 2 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session GN2 CP2 DS1 PW2 CM2 On-Line (ON1) 

Paper Sequence iGN-2, GN-6 - GN-10 CP-6 - CP-9 DS-1 - DS-5 PW-6 - PW-11 CM-6 - CM-10 
iDS-1, iEL-1, 

DS-6, DS-7, EL-1 

Session Chair 
ผศ.ดร.วุฒิวัฒน  

คงรัตนประเสริฐ 
ผศ.ดร.ประมวล ชูรัตน อ.สุทธิพันธ อักษรเนียม รศ.ดร.กาณฑ เกิดชื่น 

ผศ.ดร.เศรษฐวิทย  

ภูฉายา 

รศ.ดร.ภูมิพัฒ  

แสงอุดมเลิศ 

17.00 - 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 21.00 น. งานเล้ียงตอนรับ (Welcome Party) 
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กำหนดจัดงาน และนำเสนอบทความ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๔๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 

08.30 - 16.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 09.45 น. พิธีเปดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 45 (EECON-45) ณ หองสักราชพฤกษ 1 

09.45 - 10.30 น. Keynote 1: คุณจักร ชนะเจริญไชย ผูจัดการผลิตภัณฑ หัวหนาทีมตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพลังงาน บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด 

10.30 - 11.15 น. Keynote 2: พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ หรายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช. ดานกิจการกระจายเสยีง) 

11.15 - 12.00 น. Keynote 3: ศ.ดร.วินิช พรมอารักษ นักวิจัยวสัดุนาโน สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น. การนำเสนอบทความ 3 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session GN3 High School EL2 PW3 CM3 CT1 

Paper Sequence iGN-3, GN-11 - GN-15 HS-1 - HS-5 EL-6 - EL-10   PW-12 - PW-17 iCM-1, CM-11 - CM-15 iCT-1, CT-1 - CT-4 

Session Chair ผศ.เดชา วิไลรัตน  
ผศ.วัชรชัย  

วิริยะสุทธวิงศ 
อ.อาคม มวงเขาแดง 

รศ.ดร.ศุภวุฒิ  

เนตรโพธิ์แกว 
รศ.ดร.รังสรรค วงศสรรค อ.สุธี รุกขพันธุ  

14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

14.45 - 16.30 น. การนำเสนอบทความ 4 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session PW4 CT2 PE1 PW5 CM4 On-Line (ON2) 

Paper Sequence PW-18 - PW-23  CT-5 - CT-8 iPE-1, PE-1 - PE-3 PW-24 - PW-29 CM-16 - CM-19, CP-10 
iCP-1, PE-8, CT-9,  

CM-20 

Session Chair 
ผศ.ดร.สาคร  

วุฒิพัฒนพันธุ 
อ.นาวี รุจิดามพ 

รศ.ดร.สราวุฒิ  

บุญเกิดรัมย 
รศ.อำนาจ สุขศรี ผศ.ดร.อภิชฏา ทองรักษ ผศ.ดร.ประมวล ชูรัตน 

17.00 - 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 

18.00 - 21.00 น. งานเลี้ยงพรอมมอบธงแกเจาภาพครั้งท่ี 46 และรับรางวัลบทความดีเดน (Banquet and Best Paper Award) 
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กำหนดจัดงาน และนำเสนอบทความ 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟา ครั้งที่ ๔๕ 

วันศุกรท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 

08.30 - 10.30 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. การนำเสนอบทความ 5 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session PW6 GN4 PH1 BE1   

Paper Sequence PW-30 - PW-34 iGN-4, GN-16 - GN-19 iPH-1, PH-1, PH-2 iBE-1, BE-1 - BE-3   

Session Chair รศ.ดร.เวคิน ปยรัตน ผศ.ดร.คณิศร มาตรา อ.ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ  อ.ดร.ศรีศุภางค ทิ้วสุวรรณ  
 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. การนำเสนอบทความ 6 

Room อินทนิน 1 อินทนิน 2 อินทนิน 3 อินทนิน 4 อินทนิน 5 อินทนิน 6 

Session EL3 PE2 RE1 PW7   

Paper Sequence EL-11 - EL-15   PE-4 - PE-7 RE-1 - RE-6 PW-35 - PW-39   

Session Chair อ.ธานินทร ดวงจันทร รศ.วาสนา เกษมสินธิ์  
ผศ.ดร.ณฐภัทร  

พันธคง 
ผศ.ดร.วรายุทธ คัมภีราวัฒน 

  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสรุปงาน 

15.30 - 16.00 น. ปดการประชุมวิชาการ 
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รายชื่อบทความสาขาไฟฟาสื่อสาร  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02595 iCM-1 ระบบวิทยุส่ือสารถ้ำแบบ TTE-SSB 350 kHz (บทความรับเชญิ) 1 

P02374 CM-1 การออกแบบสายอากาศสวิตชลำคลื่นในยานความถ่ีกวาง 5 

P02381 CM-2 ระบบแจงเตือนและตรวจสอบสภาพอากาศผานเว็บและไลนแอปพลิเคชัน 9 

P02400 CM-3 การมอดูเลชันเชิงมุมทีท่ำงานอยูบนพ้ืนฐานของออสซิลเลเตอรดิจิตอล 13 

P02434 CM-4 การศกึษาการเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศแบบบวงขนาดเล็กสำหรับยานความถ่ีกลาง 17 

P02533 CM-5 สายอากาศแถบความถ่ีกวางที่โมดอันดับศูนยบนโครงสรางเสมอืนเห็ด 21 

P02419 CM-6 Performance Analysis of OFDM Frame Synchronization for 5G NR Systems 25 

P02422 CM-7 Bit Optimum Analyzer of Large IFFT/FFT Implementation Algorithm 

for OFDM Transceiver in 5G and Beyond 

29 

P02426 CM-8 การเรียนรูเชิงลึกสำหรับการประยุกตใชงานเรดารทะลุทะลวงพ้ืนดินยานความถ่ีกวางยิ่ง 33 

P02432 CM-9 การออกแบบชุดอุปกรณวัดสัญญาณความถ่ีวิทยุ สำหรบัระบบตรวจสอบการใชคล่ืนความถี ่

วิทยุคมนาคมที่มีกำลังสงต่ำ 

37 

P02441 CM-13 การเพ่ิมอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพลในระบบลอราแวนรวมกับโครงสรางตัวกลาง 

แบบเสนลวดแนวต้ังสำหรับการประยุกตใชงานในฟารม 

41 

P02435 CM-11 Investigation of Driver Behavior via Internet on Vehicle 45 

P02440 CM-12 การออกแบบสายอากาศสายอากาศโมโนโพลในเทคโนโลยีซิกบีสำหรับการประยุกตใชงาน 

ในฟารม 

49 

P02541 CM-10 Bit Error Rate Analysis of OFDM Channel Estimation in 5G Physical Downlink 

Shared Channel 

53 

P02457 CM-14 การใชเครือขาย LoRa WAN สำหรับตรวจสอบการใชพลังงานไฟฟา 57 

P02458 CM-15 การจัดสรรชองสัญญาณพลวัตโดยใชการเรียนรูเชิงลึกแบบหนวยความจำระยะสัน้ระยะยาว

สำหรับหลายบรกิาร 

61 

P02459 CM-16 การเปลี่ยนชองสัญญาณในเครือขายไรสายแหงอนาคตโดยอาศัยพื้นฐานปญญาประดิษฐ 

แบบไฮบริด 

65 

P02460 CM-17 การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในการส่ือสารไรสายดวยอากาศยานไรคนขับ 69 

P02496 CM-18 การออกแบบสายอากาศไมโครสตรปิวงกลมบนโครงสรางอภิวสัดุสำหรับประยุกตใช 

ในระบบอินเตอรเนต็ของสรรพส่ิง 

73 

P02516 CM-19 การเพ่ิมอัตราขยายของสายอากาศโบวไทรวมกบัชองวางแถบแมเหล็กไฟฟาสำหรับการ

ประยุกตใชในระบบเรดาร 

77 

P02410 CM-20 การประมาณชองสัญญาณแบบเซมิบลายดสำหรับระบบ TDD Massive MIMO 82 
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รายชื่อบทความสาขาไฟฟากำลัง  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02598 iPW-1 เคร่ืองมอืสำหรับการจำลองเพ่ือการจัดการระบบไฟฟากำลังสมัยใหม (บทความรบัเชิญ) 86 

P02373 PW-1 การวิเคราะหทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยจมน้ำในพ้ืนที่โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 90 

P02377 PW-2 อิทธิพลของจุดเปลี่ยนแปลงของตัวประมาณเอ็มทั่วไปชเวปป-ฮูเบอรที่มีตอการประมาณสถานะ              

ระบบไฟฟากำลัง 

94 

P02380 PW-3 การคำนวณการไหลผนวกโหลดมอเตอรเหนี่ยวนำโดยใชขอมูลผูผลิต 98 

P02382 PW-4 การออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาไพธอน 102 

P02383 PW-5 การศกึษาความสัมพันธของภาระโหลด ภาวะโหลดไมสมดุล และอุณหภูมิภายในหมอแปลง 

ระบบจำหนาย 33 kV ของการไฟฟาสวนภูมภิาค 

106 

P02388 PW-6 การระบุตำแหนงความผิดพรองในสายสงของการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเปรียบเทียบ 

วิธีคำนวณอิมพิแดนซ และคำนวณดวยวิธีคลื่นสะทอนแบบปลายเดียว 

110 

P02392 PW-7 การวิเคราะหความเหมาะสมในการจัดการพลังงานดวยโซลาเซลล 114 

P02393 PW-8 การพยากรณความตองการไฟฟาในสถานการณโควิด-19 118 

P02397 PW-9 การจำลองการกระจายสนามไฟฟาและกระแสรั่วไหลของลูกถวยฉนวนไฟฟาที่ใชคุณสมบัติของ

วัสดุสำหรับการพิมพสามมิติ 

122 

P02402 PW-10 การควบคุมอินเวอรเตอรเครื่องปรับอากาศสำหรับเพิ่มแรงเฉื่อยเสมือนของไมโครกริด 126 

P02403 PW-11 การควบคมุประสานกันของ HVDC และเครื่องปรับอากาศดวยตัวควบคุม PID ที่เหมาะสมที่สุด

เพื่อทำเสถียรภาพความถ่ีระบบไฟฟากำลังเชื่อมโยงหลายพื้นท่ี 

130 

P02411 PW-12 การปรับปรุงคุณภาพไฟฟาอยางเหมาะสมสำหรับการเลือกกับดักเสิรจในการปองกันฟาผา 

ที่มีความเชื่อถือไดของระบบจำหนาย 22 kV โดยวิธีการประเมินดัชนีความเสี่ยงหาความนาจะ

เปน 

134 

P02420 PW-13 การตรวจจบัฮารมอนิกดวยวิธีกำลังไฟฟาขณะหนึ่งรวมกับการวิเคราะหฟูริเยรแบบวินโดวเลื่อน

สำหรับการกำจัดฮารมอนิกในระบบสถานีชารจรถยนตไฟฟา 

138 

P02431 PW-14 การตรวจจับฮารมอนิกดวยวิธีฟูริเยรเอสดีสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน 

ในระบบไฟฟากำลังหนึ่งเฟส 

142 

P02433 PW-15 การตอบสนองเชิงพลวัตของตัวควบคุมกระแสสำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนำ

สามเฟส 

146 

P02436 PW-16 ผลกระทบของนาโนแกรฟนตอการยับย้ังการเส่ือมสภาพของฉนวนอีพ็อกซี่เรซ่ิน 150 

P02454 PW-17 การประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟาพลังงานน้ำ (กงัหันน้ำแบบเทอรโก) 154 

P02478 PW-19 การประเมินศักยภาพของผลกระทบจากมมุตอคาไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา 

159 

P02481 PW-20 การวางแผนผลิตไฟฟาจากพลงังานแสงอาทิตยรวมกับการจัดเรียงสายปอนในระบบจำหนาย

ไฟฟา 

163 
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รายช่ือบทความสาขาไฟฟากำลงั (ตอ)  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดบั 

บทความ 

ช่ือบทความ หนาที ่

P02482 PW-21 การลดกำลังไฟฟาสูญเสียดวยการติดต้ังเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกระจายตัวชนิดเซลลแสงอาทิตย

ขนาดรอยละ 50 ของความตองการโหลดในระบบไฟฟากำลัง 

167 

P02483 PW-22 การปรับปรงุแรงดันไฟฟาดวยการเชื่อมตอตัวเก็บประจุไฟฟาและการจัดเรียงสายปอนในระบบ

จำหนายไฟฟา 

171 

P02485 PW-23 เคร่ืองกำเนิดพัลสนาโนวินาทเีพื่อใชศึกษาผลกระทบพัลสนาโนวินาทีของสนามไฟฟา 

ตอเซลลมะเร็ง 

175 

P02502 PW-24 การออกแบบและสรางเคร่ืองสอบเทียบสำหรับทดสอบดีสชารจบางสวน 179 

P02505 PW-25 การสรางและทดสอบระบบควบคุมมอเตอรกระแสตรงไรแปรงถานสำหรบัระบบสัมผัสกาย

ภาพเสมือน 

182 

P02506 PW-26 การออกแบบและสรางเคร่ืองตรวจจับดีสชารจบางสวนแบบสามชองสัญญาณเพื่อปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพการลดสัญญาณรบกวนแบบโหมดรวมในระบบการวดัและเฝาติดตาม 

186 

P02508 PW-27 เคร่ืองตรวจจับความผิดพรองในระบบจำหนายแรงดันสูง 190 

P02509 PW-28 Evaluating the Efficiency of a Combined Cycle Power Plant Using  

Boosting Techniques 

194 

P02512 PW-29 การคำนวณการไหลของกำลงัไฟฟาในระบบไมโครกริดแบบแยกตัวอิสระโดยใชขอมูลกำลัง 

การผลิตจากเซลลแสงอาทิตยและโหลดประจำวันรวมกบัอุปกรณกักเก็บพลังงาน 

198 

P02522 PW-30 การปรับปรงุเกณฑการประเมินเชิงสภาพสำหรับอุปกรณเซอรกติเบรกเกอรในระบบ 

115 กิโลโวลต : กรณศีกึษาการไฟฟาสวนภูมิภาค 

202 

P02524 PW-31 การคาดการณการใชพลังงานของอาคารโดยใชการเรียนรูเชิงลึกรวมกับขอมูลการใชไฟฟารายวัน 206 

P02526 PW-32 โปรแกรมจำลองผลประหยัดคาไฟฟาจากการเปล่ียนมาใชคาไฟฟาแบบอัตราตามชวงเวลาการใช 210 

P02531 PW-33 การออกแบบและวิเคราะหความคุมทุนของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบติดตั้งบน

หลังคาดวยโปรแกรมพีวีซีสโดยพิจารณาดัชนีการติดต้ัง 

214 

P02532 PW-34 การออกแบบวงจรตรวจจับและการสังเกตการณสถานะหมอแปลงไฟฟาผานระบบ IoT 218 

P02535 PW-35 ระบบตรวจสอบการทำงานของสวิตชเกียรไฟฟาแรงสูงผานการเชือ่มตอโครงขายอินเตอรเน็ต 222 

P02537 PW-36 การศึกษาเทคนคิในการลดทอนสนามแมเหล็กดวยลูปตัวนำในระบบสงจายกำลังไฟฟาแบบใตดิน 226 

P02546 PW-37 ชุดทดสอบเซอรกิตเบรกเกอรแรงดันต่ำ 230 

P02557 PW-38 การสังเคราะหขอมูลโหลดสำหรบัปญหาการวางแผนติดต้ังตัวเกบ็ประจุที่เหมาะสมในระบบจำหนาย

ไฟฟา 

234 

P02558 PW-39 การทดสอบและวิเคราะหความคุมคาในการนำกระบวนการซื้อขายพลังงานมาใชงานกับขอมูล

กรณีศกึษาตัวอยางในการใชงานพลังงานไฟฟาจริงในประเทศไทย 

238 
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รายชื่อบทความสาขาอิเล็กทรอนกิสกําลงั  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02606 iPE-1 การประเมินสมรรถนะของเทคนิคการมอดูเลตความกวางพลัสตอเนื่องและไมตอเนื่อง 

สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนำสามเฟส (บทความรบัเชิญ) 

242 

P02318 PE-1 การจำลองควบคุมเชงิเวกเตอรทางออมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟาเหนี่ยวนำปอนดวยเมตริกซ 

คอนเวอรเตอรขับเคล่ือนดวยกังหันลมแปรความเรว็ได 

246 

P02427 PE-2 อุปกรณชวยระบายความรอนของโทรศัพทมือถือขณะใชงานและชารจแบตเตอรี 250 

P02476 PE-3 การบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบไฟฟากำลังเอซีเปนดซีีที่มีโหลดเปนวงจรควบคุม

ความเร็วของมอเตอรไฟฟากระแสตรง โดยใชวธิลูีปยกเลิก 

254 

P02507 PE-4 เทคนิคการอินเทอลีฟหลายชัน้สำหรับวงจรแปลงผันไฟตรงเปนไฟตรงแบบกึ่งบริดจที่มีการ

สวิตชแบบนุมนวล 

258 

P02523 PE-5 อินเวอรเตอรแหลงจายอิมพีแดนซเฟสเดียวสำหรับแหลงจายพลังงานทดแทน 262 

P02525 PE-6 การขับเคล่ือนมอเตอรเหนี่ยวนำไฟฟาหนึ่งเฟสดวยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซคอนเวอรเตอรหนึ่ง

เฟสที่ควบคุมดวยสัญญาณพีดับบลิวเอม็แบบไซนที่มกีารปรับคาความถี่เอาทพุท 

266 

P02534 PE-7 การศกึษาผลกระทบของการปรับคาความถี่ในการสวิทชของสัญญาณพีดับบลิวเอม็แบบไซน

สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอรเหนี่ยวนำไฟฟาหนึ่งเฟสดวยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ 

คอนเวอรเตอรหนึ่งเฟส 

270 

P02500 PE-8 การประยกุตใช Hardware in the Loop (HiL) สำหรับพัฒนาวงจรคอนเวอรเตอรกระแสตรง 

แบบสองทิศทางดวยเทคนิคอินเตอรลีฟ สำหรับแบตเตอร่ีแรงดันสูงท่ีใชในยานยนตไฟฟา 

274 



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

A-34 

 

 

รายชื่อบทความสาขาพลังงานหมุนเวียน  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02614 iRE-1 การวิเคราะหความเสียหายของอินเวอรเตอรภายในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

เพื่อการแกปญหาระยะยาว (บทความรับเชิญ) 

278 

P02473 RE-1 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปมน้ำพลังงานแสงอาทิตยโดยใชการสะทอนแสง 284 

P02479 RE-2 การผลิตพลังงานไฟฟาจากความรอนเหลือทิ้งของเตาอบขนม 288 

P02490 RE-3 ระบบติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟาปมน้ำโซลาเซลลผานเครือขาย LoRa 292 

P02492 RE-4 การลดตนทุนการสบูนำ้สำหรับผลิตนำ้ประปาหมูบานโดยติดต้ังระบบสูบน้ำพลังงานโซลาเซลล

รวมกับระบบสูบน้ำที่มีอยูเดิมแลวใชพลังงานจากโซลาเซลลใหมากที่สุด 

296 

P02521 RE-5 โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเลก็มากรูปแบบไรคนควบคุม ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 300 

P02528 RE-6 การจำลองตลาดซื้อขายไฟฟาในรูปแบบพลังงานในระบบไมโครกรดิแบบอัตโนมัต ิ 304 
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รายชื่อบทความสาขาการประมวลผลสัญญาณดิจทิัล  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02597 iDS-1 Development of Indoor Wheelchair Tracking Using Visible Light Communications 

(บทความรับเชิญ) 

308 

P02366 DS-1 การเปรียบเทียบสมรรถนะของวิธีตรวจจับดับเบิลทอลคสำหรับการตัดออกเสียงสะทอน 

แบบอะคูสตกิ 

312 

P02378 DS-2 การกำจัดเสียงหอนดวยระบบดิจิทัลปรับตัวได 316 

P02379 DS-3 การตรวจหาความรอนของสายไฟ โดยใชการตัดสินใจภาพความรอนดวยระบบตรรกะคลุมเครือ 320 

P02529 DS-4 การนับกระดาษลูกฟูกดวยเทคนคิการสรางเสนจากจุดภาพลอนลูกฟูก 324 

P02556 DS-5 Sunspots Prediction of the 25th Solar Cycles using Deep Neural Network 

assisted by Particle Swarm Optimization 

328 

P02487 DS-6 การวิเคราะหสัญญาณเสียงเพื่อประเมินสวนผสมปูนที่ใชติดต้ังกระเบื้องพื้น 332 

P02488 DS-7 การนำการเรียนรูเชิงลึกมาใชกับแขนกลเพื่อระบุตำแหนงวัตถุ และการคนหาทิศทางหมุน 

แบบจตุภาค 

336 
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รายชื่อบทความสาขาโฟโตนิกส  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02596 iPH-1 โครงสรางโฟโตนิกส และ ตัวปลอยแสงเชิงควอนตัมในเพชร (บทความรับเชิญ) 340 

P02384 PH-1 ตนแบบเครื่องวัดความหนาถงุพลาสติกดวยวิธีเซลฟมคิซิงอินเทอรเฟอรโรมิทรี 344 

P02486 PH-2 การวิเคราะหประสิทธิภาพการกล้ำสัญญาณพัลสแอมพลจิูด 4 ระดับรวมกับการแกไข

ชองสัญญาณทางโดเมนความถ่ีสำหรับระบบสื่อสารเชิงแสงสวนหนาของโอแลน 

348 
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รายชื่อบทความสาขาระบบควบคุมและการวัด  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02592 iCT-1 การกำหนดแบบจำลองทางคณิตศาสตรและพสูิจนเอกลักษณ Stribeck Effect สำหรับระบบ

ขบัเคล่ือนแกนเครื่องกัดซีเอ็นซี (บทความรับเชิญ) 

352 

P02372 CT-1 วิธีแกคาคลาดเคล่ือน 2 ขั้นสำหรับเทอรมิสเตอรชนิด NTC 356 

P02391 CT-2 การปรับแตงตัวควบคุมพีไอดีอยางเหมาะสมดวยการคนหาแบบคางคาวสำหรับกระบวนการ 

ที่มีการประวิงเวลา 

360 

P02428 CT-3 การออกแบบตัวควบคุมฟซซีลอจิกสำหรับควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองกำลังแอกทีฟ 

แบบขนานในระบบรางไฟฟากระแสสลับแบบเฟสรวม 

364 

P02442 CT-4 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสองระดับความเสรีอยางเหมาะสมดวยขั้นตอนวิธีแบบคางคาว 

สำหรับระบบควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

368 

P02456 CT-5 การพฒันาระบบควบคุมและการมอนิเตอรอากาศยานไรคนขับหลายลำผานการสื่อสารไรสาย 

4G LTE 

372 

P02461 CT-6 การระบุเอกลักษณคาพารามิเตอรของชุดทดลองการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

ในหองปฏิบัติการจริงดวยขั้นตอนวิธีการถายละอองเรณูดอกไม 

376 

P02462 CT-7 การประยกุตใชขั้นตอนวิธีการถายละอองเรณูดอกไมในการออกแบบตัวควบคุมพไีอดี 

อยางเหมาะสมสำหรับการควบคุมความเร็วมอเตอรไฟฟากระแสตรง 

380 

P02520 CT-8 การวิเคราะหคุณลักษณะทางไฟฟาจากการใชวงจร H-Bridge Switching ในการควบคุม

มอเตอรไฟฟากระแสตรงของหุนยนตรถตัดหญาควบคุมดวยสญัญานวทิยุ 

384 

P02474 CT-9 การวางตำแหนงศูนยของตวัควบคุม PID จำนวน 10 ชวง ดวยกลองเคร่ืองมือ SISO TOOL 388 
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รายชื่อบทความสาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02341 CP-1 Machine Learning Model for Sentiment Analysis using ULMFiT 392 

P02464 iCP-1 การออกแบบฐานขอมูลสำหรับมาตรฐานความปลอดภยัในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ผานแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคล่ือนที่ (บทความรับเชญิ) 

397 

P02401 CP-2 ระบบแจงเตือนจุดวิกฤตความชื้นในแปลงปลูกมันเทศ ที่สงผลตอการเขาทำลาย 

ของดวงงวงมันเทศ 

404 

P02424 CP-3 GUI Testing Using Genetic Algorithm for Web Applications 408 

P02438 CP-4 การจำแนกศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษารายวิชาโปรแกรมประยุกตทางคอมพิวเตอรกราฟก 

ดวยวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเปรียบเทียบกับวิธีเพ่ือนบานใกลสุด 

412 

P02463 CP-6 การพฒันาระบบตรวจสอบการเขียนคำส่ังสืบคนขอมูล 416 

P02471 CP-7 วิธีการตรวจจับภาพการเผาไหมในที่โลงโดยใชอัลกอริทึมการเรียนรูเชิงลึกสำหรับอากาศยานไร

คนขับ 

420 

P02491 CP-8 NFT Walletless Identification of Digital Assets and Physical Assets 424 

P02519 CP-9 การพฒันากลไกจัดการบัฟเฟอรสำหรับการควบคุมความคับค่ังของโพรโทคอลโคแอป 428 

P02408 CP-10 ระบบเก็บขอมูลนำ้หนักของเครื่องชั่งนำ้หนัก บันทึกขอมูลบนหนวยเก็บขอมูลแบบคลาวด 433 
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รายชื่อบทความสาขาอิเล็กทรอนกิส  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02594 iEL-1 Quantum Nanostructures and Nanoengineering of III−V Compound 

Semiconductors (บทความรับเชิญ) 

437 

P02386 EL-1 หุนยนตฆาเชื้อดวยแสงยวูีซีควบคมุระยะไกล 441 

P02387 EL-2 Electron Confinement Energies in Single Self-Assembled InSb/CdTe Quantum 

Wire 

445 

P02390 EL-3 ระบบควบคมุการเลี้ยงสาหรายคลอเรลลาเพื่อเปนอาหารสำหรับการเล้ียงไรแดง 449 

P02395 EL-4 ชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจทิัลดวยไลบราร่ี OpenCV 453 

P02399 EL-5 การพฒันาเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบตอเนื่องดวยเทคโนโลยี IoT ดวยการทดสอบลุกยืน  

เพื่อประเมินการฟนตวัของผูปวยโควดิ 19 

457 

P02413 EL-6 วงจรคูณเชิงกระแสเอาตพุตคูใชเทคโนโลยีซมีอส 461 

P02417 EL-7 อุปกรณวัดคาระดับความเจ็บปวดผานอินเทอรเน็ตทกุสรรพสิ่ง 465 

P02421 EL-8 การศกึษาและพฒันาเครื่องอบแหงเมล็ดพันธุพชืดวยเทอรโมอิเล็กตริกโมดูล 469 

P02425 EL-9 วงจรคาสัมบูรณกระแสรวมกบัวงจรแปลงสญัญาณอารเอ็มเอสเปนสัญญาณไฟฟากระแสตรง 

สำหรับประยุกตในวงจรขยายสญัญาณคล่ืนไฟฟาหัวใจ 

472 

P02443 EL-10 วงจรกำเนิดสัญญาณอลวนซับซอนสูงดวยสมการการกระตุกรวมกับฟงกชันดดัแปลงสี่เหล่ียม

และสัญลักษณ 

476 

P02468 EL-11 ระบบจายยาอัตโนมัตโิดยใชเทคโนโลยีไอโอท ี 480 

P02477 EL-12 ตัวควบคมุ PID โหมดกระแสสงัเคราะหโดยใชวงจร DBTA 484 

P02493 EL-13 ระบบฟารมปลาที่เลี้ยงดวยเทคนิคไบโอฟลอคแบบชาญฉลาดดวยเทคโนโลยีไอโอท ี 488 

P02511 EL-15 เทคนิคใหมในการวิเคราะหผลการวัด ระบบการวัดคาสารอาหาร NPK ที่ละลายน้ำได 

รวมกับเทคนคิสเปกโทรสโกป และการเรียนรูของเคร่ือง 

492 



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา ครั้งท่ี 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอรท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

A-40 

 

 

รายชื่อบทความสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02603 iBE-1 การพฒันาและสงมอบเครื่องมือแพทยจากมหาวิทยาลัยสูการใชงานใหกวา 300 โรงพยาบาล      

(บทความรับเชิญ) 

496 

P02398 BE-1 การวัดอิมพีแดนซสเปกโทรสโคปของเซลลและอนุภาคแบบตอเนื่องบนอุปกรณของไหลจุลภาค 500 

P02449 BE-2 การสลายเซลลเลอืดติดเชื้อมาลาเรียดวยสนามไฟฟาบนชปิ 504 

P02480 BE-3 การปรับปรุงเครื่องบมเพาะเลีย้งเซลลเพื่อศึกษาผลกระทบของสัญญาณ Wi-Fi 6 ตอเซลลของ

มนุษย 

508 
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รายช่ือบทความงานวิจัยที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดบั 

บทความ 

ช่ือบทความ หนาที ่

P02591 iGN-1 การศึกษาการส่ือสารระหวาง พีแอลซี และ ไมโครคอนโทรลเลอร ดวยมอดบัสโปโตคอล            

(บทความรับเชิญ) 

512 

P02599 iGN-2 การศึกษาพลังงานไฟฟาเซลลสังกะสีอากาศจากการไหลของอากาศสะสมโดยควบคุมผานรูพรุน

คารบอนของสีพนรถยนตแบบแหงเรว็ (บทความรับเชิญ) 

516 

P02609 iGN-3 การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามขอกำหนด ABET สำหรบัสาขาวิศวกรรมไฟฟาในประเทศไทย 

(บทความรับเชิญ) 

520 

P02593 iGN-4 การออกแบบและดัดแปลงรถบัสโดยสารเกาขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนยานยนตไฟฟาบน

พื้นฐานของแบบจำลองพลวัต (บทความรบัเชญิ) 

524 

P02396 GN-1 อุปกรณกำจดัไฟฟาสถิตบนรางกายโดยใชประจไุฟฟาลบ 528 

P02405 GN-2 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการปลูกขาวดวยวธิีการโยนและวธิีการควบคุมระยะหางท่ีมีผลตอการ

เจริญเติบโตของตนขาว 

532 

P02406 GN-3 ระบบสมองกลฝงตัวสำหรับการเพาะเล้ียงกุงมังกรน้ำจืดในระบบปด 537 

P02407 GN-4 การดัดแปลงรถจักรยานยนตแบบสกูตเตอรขนาดเล็กเปนรถจักรยานยนตไฟฟา 541 

P02437 GN-5 การพัฒนาชุดสาธติการทำงานระบบเซนเซอรในฟารมอัจฉริยะโดยใชแอปพลิเคชนัโทรศัพทมือถือ 545 

P02412 GN-6 การประยุกตระบบควบคุมอัตโนมติัโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอรสำหรับเครื่องห่ันใบยาสูบ

วิสาหกิจชุมชนชีววิถเีทศบาลตำบลบานแพง อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม 

549 

P02415 GN-7 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความชื้นของขิงชิ้นแหง ที่ไดจากระบบควบคุมการพาความรอน

รวมกับพลังงานรังสีอาทิตย 

553 

P02418 GN-8 ระบบสูบน้ำและควบคุมการรดนำ้สนามหญาอัตโนมัติ 557 

P02423 GN-9 การพัฒนาระบบเปล่ียนถายน้ำและใหอาหารปลาอัตโนมัติสำหรับการเลี้ยงปลากัด 561 

P02430 GN-10 การพัฒนาชุดสาธติการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานทดแทนสำหรับศนูยการเรียนรูพลังงาน

ทางเลือก 

567 

P02444 GN-11 การระบุพิกัดตำแหนงและแผนภูมิของหุนยนตเคลื่อนที่ในอาคารดวยบลูทูธพลังงานต่ำ 571 

P02446 GN-12 การพัฒนาชุดฝกปฏบิัติ Wi-fi Smart Socket สำหรับการกจิกรรมการฝกปฏบิัติพื้นฐานทางดาน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

575 

P02455 GN-13 การพัฒนาชุดศึกษาระบบคดัแยกสีของวัตถุบนสายพานลำเลียงดวยแขนกลหุนยนตสการา 579 

P02495 GN-14 การวดัความเร็วของวัตถุเคล่ือนทีแ่บบเพนดูลัมดวยวีรีโมตคอนโซลวีดีโอเกม 583 

P02494 GN-15 อิทธิพลของลำพลาสมาและน้ำกระตุนดวยพลาสมาตอมวลของตนกลาบีทรูท 587 

P02499 GN-16 การวเิคราะหขอมูลการส่ันสะเทอืนสำหรบัการบำรุงรักษาเชิงคาดการณของมอเตอร  

กรณีศกึษาโรงงานผลิตขวดแกว 

591 

P02503 GN-17 การจัดแผนงานซอมบำรุงรักษาเชิงปองกันระบบมิเตอรไฟฟาแบบอัตโนมัติ เพื่อลดคาใชจาย 

ที่เกิดจากการเดินทาง 

595 
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รายชื่อบทความงานวิจัยที่เก่ียวของกับวิศวกรรมไฟฟา (ตอ)  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02543 GN-18 การพฒันาเรือรดน้ำพืชแบบอัตโนมัตดิวยพลังงานแสงอาทิตย 599 

P02544 GN-19 การพฒันาระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศราคาประหยดัและการพยากรณ PM 2.5 ดวยการ

วิเคราะหอนุกรมเวลา 

603 
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รายชื่อบทความงานวิจัยรบัเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษา  

หมายเลข 

บทความ 

ลำดับ 

บทความ 

ชื่อบทความ หนาที่ 

P02617 HS-1 เคร่ืองใหอาหารสนุัขอัตโนมัติดวยไมโครคอนโทรลเลอร ESP32  

(ผลงานดีเดนระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

607 

P02618 HS-2 ELDERLY HEADWEAR PROTECTION (ผลงานดีเดนระดับชั้นมัธยมศึกษา) 611 

P02619 HS-3 ระบบความปลอดภัยจกัรยานอัจฉริยะโดยใช IoT (ผลงานดีเดนระดับชัน้มัธยมศึกษา) 615 

P02620 HS-4 เคร่ืองใหอาหารไกชนอัตโนมัตดิวยบอรดไมโครคอนโทรลเลอรESP8266 และสั่งงาน 

ผานโทรศพัทมือถือ (ผลงานดีเดนระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

619 

P02621 HS-5 ถังขยะอัจฉริยะโดยใช Arduino Uno R3 กับ ISD 1820 และ Kidbright  

(ผลงานดีเดนระดับชั้นมัธยมศึกษา) 

623 

 



45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

6- 8  2565   
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TTE-SSB 350 kHz Cave Radio System 

,  

  

 

E-mail: rangsan@sut.ac.th 

 

 

TTE (Through-The-Earth - SSB Single Side Band) 

 

HeyPhone 87 kHz BCRA (British 

Cave Research Association) 

350 kHz 

- dBm -

dBm

 

 

:  

Abstract 

This paper presents the development of a TTE (Through-The-

Earth)  SSB (Single Side Band) analog radio system for 

communication between inside and outside the cave, which was 

developed from the cave radio transceiver HeyPhone 87 kHz of the 

British Cave Research Association (BCRA). In the developing process, 

besides the frequency of the local oscillator circuit replaced to 350 kHz, 

the receiver circuit is also developed to be the superheterodyne system 

with a low-noise amplifier at the front end part to improve the 

selectable sensitivity for low receiving signal at -80 dBm and -100 

dBm. In addition, we inserted the squelch circuit to eliminate the sound 

of noise when the radio is not receiving the desired transmission. Part of 

the transmitter, the RF power amplifier, is developed to be selectable 

transmitting power of 5 and 15 watts connecting to a designed balun 

circuit for adjusting the antenna impedance appropriate to the cave's 

environment. From the testing result at Chiang Dao cave, Chiang Mai 

province, applying the modulated RF signal via the earth antenna from 

the mountain surface through the rock into the cave. Using the 

developed cave radio system, we found that the cave communication 

system can provide a good quality signal between the outside and all the 

passages inside the cave. 

Keywords: Cave Communication, Medium-Frequency Band, Cave 

Radio System. 

 

1.  

VHF UHF 

[ ]

Molefone 

(Cave to 

surface communication) kHz 

(Upper single side band: 

USB) 

British Cave Rescue 

Council (BCRC) 

[ ] HeyPhone 

[ ] HeyPhone 

Molefone 
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Earth antenna) 

Molefone  

kHz 

(Medium Frequency) 

HeyPhone 

 

 

2.  

2.1  
(Ground Waves) 

 

(Grounded-Earth antenna)

 

 

(Electrode Rods) 

[ ]  

2.2  

TTE (Through-The-Earth communication) 

SSB (USB: Upper Side Band) 

 

(Frequency bandwidth) 2.6 kHz  

 
 

 

 
 

 

Dr. David Gibson  

British Cave Research Association BCRA)

HeyPhone 

(Radio Transceiver) 

(Single Channel) 

(Half Duplex)  (Modulation)  SSB 

USB 350 kHz 

(Loop antennas) 

(Head phone

HeyPhone   

 

3.  

TTE-SSB

 HeyPhone 87 kHz 

(Transmitter) (Receiver) (Control)

350 

kHz 290 kHz 

SSB 

Squelch) (Mute) 

 

350 kHz

บทความรับเชิญ 2



45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

6- 8  2565   

TTE-SSB 350 kHz 

HeyPhone 87 kHz 

(Crystal 

Oscillator) Phase Lock Loop (PLL) 

350 kHz 

(RF Power 

Amplifier) 5 15 

(Matching Balun) 

350 kHz 

(Matching transformer) 

(Toroid Ring) 

1:1, 1:7, 

1:10, 1:13, 1:16 1:19 1:1 

50  

TTE-SSB 350 kHz 

HeyPhone 87 kHz 

BCRA SSB 350 kHz 

Superheterodyne -50 dBm 

Low-Noise 

Amplifier  30 dB 

-80 dBm

20 dB 

 

-100 dBm (Selector Switch)

-80 dBm -100 

dBm (Squelch) 

HeyPhone 

 
 

4.  

 3 A, B 

 
 

 
 

 
kHz TTE-SSB 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
  

A 19.39582253 98.92682648 516 

B 19.394515 98.926387 530 

C 19.393684 98.927709 435 

 

C  

 

3 
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dBm)  

 

 
 

 

 

1 19.39425154 98.92690901 -46.0 112.6 4 

2 19.39526700 98.92705796 -63.0 142.3 3 

3 19.39622197 98.92647328 -55.1 94.9 4 

4 19.3964286 98.9262944 -70.6 114.3 3 

5 19.39655016 98.92618101 -76.3 128.2 3 

6 19.39618744 98.92584454 -70.8 131.8 3 

7 19.3960437 98.92560684 -76.7 148.2 3 

8 19.39419989 98.92619259 -37.8 86.6 5 

9 19.39380683 98.92604382 -40.5 113.7 5 

10 19.3932616 98.92554738 -55.2 177.8 4 

11 19.39383837 98.92651106 -74.9 116.8 3 

12 19.39371011 98.92731176 -40.8 43.7 4 

 

1 2   

3  4  5   

 

1  

 

 

A 

B 

1, 2 

 

C  1

12  -37.8 dBm

5 7

-76.7 dBm 3

25 2565 

10) -55.2 dBm 

4 11 

 

-74.9 dBm 

3 

 

 

5.  
TTE-SSB 
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- dBm 

- dBm

-  

dBm -  dBm

 

 

6.  
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การออกแบบสายอากาศสวิตช์ล าคล่ืนในย่านความถี่กว้าง 
Design of Wide-band Switched-beam Antenna 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีเป็นการออกแบบสายอากาศตน้เดียวท่ีสามารถสวิตช์   
ล าคลื่นได้ 2 ทิศทาง และสามารถเพ่ิมแบนด์วิดท์ได้ เพ่ือจะน าไปใช้กับ
แอพลิเคชั่นการส่ือสารไร้สายยุคท่ี 5 โดยสายอากาศมีแบนด์วิดท์ 215    
เมกะเฮริตซ์  ซ่ึงมีค่ามากกว่าสายอากาศท่ีย ังไม่ได้ปรับปรุง 390.9% 
สายอากาศสามารถสวิตช์ล  าคลื่นไดใ้นทิศ หน้า-หลงั และ ซ้าย-ขวา โดย
มีอตัตราขยายสูงสุดท่ี 7.39 dBi และมีสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นต ่าท่ีสุดท่ี   
50.22 dB 

ค าส าคัญ: สายอากาศตน้เดียว สวิตช์ล  าคลื่น แบนดวิ์ดท ์

Abstract 
This paper proposes the designed of single element antenna  that 

can switched beam in  two directions and can increase the bandwidth to 
apply in the 5th generation communication applications. The antenna has 
a bandwidth of 215 MHz which is 390.9% more than the conventional 
antenna. The antenna is able to switch beam in the front-back and left-
right directions with a maximum gain of 7.39 dBi and minimum return 
loss of 50.22 dB. 

Keywords:  Single Antenna, Switched Beam, Bandwidth 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
การเจริญเติบโตของระบบการส่ือสารแบบไร้สายได้มีการพฒันา

อย่างกา้วกระโดดตั้งแต่ยุคท่ี 1 สืบเน่ืองมาจนถึงยุคท่ี 5 หรือท่ีเรียกว่า 5G 
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าระบบส่ือสารไร้สายเคลื่อนท่ีได้เขา้มามีบทบาท
ส าคญัในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เน่ืองจากมนุษยต์อ้งการส่ือสารขอ้มูล
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการโอนยา้ยแฟ้มข้อมูล การสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือการพูดคุยและส่งข้อความถึงกัน เป็นต้น จาก
การศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการระบบส่ือสารไร้สายเคลื่อนท่ีมีจ านวนท่ีเพ่ิม
มากขึ้นจากอดีตจนถึง ปัจจุบนั และยงัจะเพ่ิมอีกหลายเท่าตวัในอนาคต

อันใกล้ ดังนั้ นระบบส่ือสารไร้สายเคลื่อนท่ีจึงได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการวางเครือข่ายและการเปลี่ยนผ่านจาก 4G เป็น 
5G จ าเป็นตอ้งเผ่ือระยะเวลาให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายไดว้างแผนและติดตั้ง
ระบบ รวมทั้งตอ้งรอการเปลี่ยนผ่านจากผูใ้ชซ่ึ้งมีความพร้อมไม่เท่ากัน
ทางหน่วยงานตามขอ้ตกลงความร่วมมือในการพฒันารายละเอียดด้าน
มาตรฐานทางเทคนิค (The 3 rd Generation Partnership Project: 3GPP) 
เล็งเห็นความส าคญัในจุดน้ีจึงได้ออกแบบให้สามารถผสมผสานการวาง
เครือข่ายด้วยคลื่นความถี่ต่างๆ ท่ีแตกต่างกันเพ่ือให้สามารถเข้าถึงได ้    
ตั้งแต่ความถี่ในช่วงท่ีต ่ากว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ หรือท่ีเรียกว่า sub-1GHz และ
ความถี่ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 6 กิกะเฮิรตซ์ (หรือ 2 ถึง 6 กิกะเฮิรตซ์) ถือเป็น
ช่วงท่ี เหมาะสมระดับกลางในการวางโครงข่ายให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี 
สามารถทะลุทะลวงไดป้านกลาง ใชใ้นอาคารท่ีมีโครงสร้างไม่หนาแน่น
มาก เช่นท่ีพกัอาศยัได ้และยงัสามารถรองรับการเช่ือมต่อดว้ยความเร็วท่ี
สูงขึ้น ด้วยการก าหนดให้มีช่วงแบนด์วิดท์กว้างถึง  100 เมกะเฮิรตซ์ 
อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาอ่ืนๆ ในระบบโทรศพัท์เคลื่อนท่ี เช่น สัญญาณ
คลื่นหลายวิถี (multipath signal) การจางหายของสัญญาณ (fading signal) 
สัญญาณแทรกสอด (interference signal) และความสามารถในการ
รองรับจ านวนผู้ใช้ดังนั้นจึงได้มีการเสนอระบบท่ีสามารถแก้ปัญหา
ดังกล่าวนั่นคือระบบสายอากาศเก่งแบบสวิตช์ล  าคลื่น (switched-beam 
antennas) [1-2] ท่ีสามารถเลือกใช้ล  าคลื่นท่ีมีความแรงของสัญญาณสูง
ท่ีสุด ในขณะท่ีสัญญาณแทรกสอดสามารถลดลงไดด้้วยการหันจุดศูนย ์
หรือพูรองไปยงัทิศทางของสัญญาณแทรกสอด นอกจากน้ี การลดขนาด
ของสายอากาศท่ีตวัลูกข่ายโดยการใช้สายอากาศเพียงตน้เดียวท่ีสามารถ
สวิตช์ล  าคลื่นได ้ยงัเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและถูกพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 

โดยท่ีผ่านมาไดม้ีการน าเสนอสายอากาศสวิตช์ล  าคลื่นตน้เดียว เช่น 
การออกแบบสายอากาศสวิตช์ล  าคลื่นตน้เดียวท่ีสามารถท างานไดห้ลาย
ยา่นความถี่ โดยสามารถสวิตช์ล  าคลื่นได ้2 ทิศทาง [3] สายอากาศบนส่ิง
ทอตน้เด่ียวท่ีสามารถสวิตช์ล  าคลื่นได ้4 ทิศทางโดยอาศยั RF สวิตช์ [4] 
การออกแบบสายอากาศสวิตช์ล  าคลื่นในยา่นคลื่นความถี่มิลลิเมตร สวิตช์
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ล าคลื่นโดยอาศยัการท างานของพาราซิติก [5] เช่นเดียวกบังานวิจยัท่ี [6] 
ท่ีสามารถสวิตช์ล  าคลื่นไดด้ว้ยองคป์ระกอบพาราซิติก นอกจากน้ีงานวิจยั
ท่ีไดเ้สนอการเพ่ิมความกวา้งแถบความถี่ของสายอากาศ เช่น งานวิจยั [7] 
เป็นการเพ่ิมค่าแบนด์วิดท์ให้มากขึ้ นโดยการอินทริเกรตชั้นรองของ    
ไดอิเล็กตริค โดยบทความน้ีจะใชวิ้ธีการเซาะร่องสายอากาศเป็นรูปตวัที 
(T) แลว้ท าการเปรียบเทียบรูปแบบพ้ืนท่ีของการเซาะร่องเพ่ือตอ้งการให้
ได้ค่า S-parameter ท่ีดีท่ีสุดเพ่ือน าไปใช้งาน งานวิจยั [8] ได้ท าการเพ่ิม
แบนดวิ์ดท์โดยการปรับปรุงรูปร่างของแผ่นตวัน าโดยท าการตดัขอบของ
แผน่ตวัน าและสายน าสัญญาณไมโครสตริป นอกจากน้ียงัท าการปรับปรุง
รูปแบบของสายอากาศเพื่อให้แบนดวิ์ดทม์ีค่ามากขึ้นโดยการตดัท่ีระนาบ
กราวด์ โดยหลังจากการปรับปรุงรูปร่างของสายอากาศแล้วท าให้
สายอากาศมีแบนดวิ์ดทเ์พ่ิมมากขึ้น 123.91% งานวิจยั [9] ไดน้ าเสนอการ
เพ่ิมประสิทธิภาพแบนด์วิดท์ในสายอากาศโดยใชช่้องแนวทแยงมุมและ
การตดัมุม และท าการเพ่ิมชั้นวสัดุรองฐานรองให้หนาขึ้น และงานวิจยั 
[10] น าเสนอสายอากาศท่ีประกอบด้วยแผ่นตวัน าสองชั้นโดยเพ่ิมพารา
ซิติกเพ่ือเพ่ิมแบนดวิ์ดท ์

      บทความน้ีจึงเสนอการออกแบบสายอากาศตน้เดียวท่ีสามารถ
สวิตช์ล  าคลื่นได้เพ่ือน าไปใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ท่ีสามารถท างานใน
ย่านความถี่  5G และสามารถเพ่ิมแบนด์วิดท์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบได ้

2. โครงสร้างของสายอากาศ 
2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานของสายอากาศ 

ขั้นแรกท าการเลือกช่วงความถี่กลางท่ีจะออกแบบสายอากาศ คือ 
2.6 กิกะเฮิรตซ์ ซ่ึงเป็นช่วงความถี่ท่ีสามารถน ามาใชง้านไดจ้ริงส าหรับ
เทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย ออกแบบให้สายอากาศมีรูปทรงส่ีเหลี่ยม
จตัุรัส โดยมีจุดป้อนสัญญาณท่ีกลางสายอากาศ เพื่อให้เกิดความสมมาตร
ในการสวิตช์ล  าคลื่น  โดยขนาดพ้ืนฐานของสายอากาศหาไดจ้าก 

 

                                           
c

f
 =                                           (1)                                           

     
โดยท่ี f  คือ ความถี่ และ  c  คือ ความเร็วในการเดินทางของคลื่น 
จากนั้นปรับขนาดของสายอากาศให้สามารถท างานไดท่ี้ความถี่  2.6 กิกะ
เฮิรตซ์ ซ่ึงสายอากาศมีขนาด 124.5 มิลลิเมตร × 124.5 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 
1 โดยค่า S11 สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี  2 มีค่าแบนด์วิดท์เท่ากับ  42 
เมกะเฮิรตซ์ โดยความถี่ท่ีสายอากาศสามารถท างานไดค้ือ 2.58 ถึง 2.622 
กิกะเฮิรตซ์ 
 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างพื้นฐานของสายอากาศ 

 
รูปท่ี 2 S11 ของสายอากาศท่ีมีโครงสร้างพื้นฐาน 

2.2 การเพ่ิมแบนด์วิดท์ของสายอากาศ 
ท าการเซาะร่องสายอากาศเป็นรูปส่ีเหลี่ยมจัตุ รัสเช่นเดียวกับ

สายอากาศ โดยท าการปรับเปลี่ยนเพ่ิมลดขนาดความกวา้งของการเซาะ
ร่องเพ่ือหาค่าแบนด์วิดท์ท่ีดีท่ีสุด ดังแสดงในรูปท่ี 3 ซ่ึงค่า S11 แสดงดัง
รูปท่ี 4  สายอากาศมีค่าแบนด์วิดท์เท่ากับ 114 เมกะเฮิรตซ์ โดยมีค่า
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 72 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงสามารถสรุปความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขนาดของการเซาะร่อง (g) และแบนด์วิดท์ได้ดังรูปท่ี 5 เมื่อ a คือ ค่า
ระหว่างจุดก่ึงกลางของการเซาะร่องและจุดป้อนสัญญาณ โดยจะเห็นได้
ว่าเมื่อระยะของการเซาะร่องมีค่าอยู่ท่ี  4 มิลลิเมตร จะท าให้ได้ค่าแบนด์
วิดทท่ี์มากท่ีสุด 

จากนั้นท าการเพ่ิมความหนาของแผ่นฐานไดอิเล็กทริกให้มีความ
หนามากขึ้นจากเดิมคือ 1.6 มิลลิเมตร เป็น 3.2 มิลลิเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 
6 ท าให้สายอากาศมีแบนดวิ์ดท ์192 เมกะเฮิรตซ์  ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 3 สายอากาศท่ีมีการเซาะร่อง 

6



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 
รูปท่ี 4 S11 ของสายอากาศท่ีมีการเซาะร่อง 

 

 
รูปท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระยะการเซาะร่องกบัค่าแบนด์วิดท์ ช่วงท่ี 2-9 

มิลลิเมตร 

 

 
รูปท่ี 6 สายอากาศท่ีมีการเพิ่มความหนาของแผ่นฐานไดอิเล็กทริก 

 

 
รูปท่ี 7 S11 ของสายอากาศท่ีมีการเพิ่มความหนาของแผ่นฐานไดอิเล็กทริก 

 

3. การสวิตช์ล าคล่ืน 
ท าการลดัวงจรท่ีขอบของสายอากาศซ่ึงดา้นท่ีท าการลดัวงจรนั้นจะ

ท าให้กระแสไหลลงแผ่นกราวด์ท าให้คลื่นไม่ให้สามารถแผ่ออกไปได้
ส่งผลให้ดา้นท่ีไม่ไดท้ าการลดัวงจรนั้นสามารถแผ่รูปคลื่นไดต้ามทิศทาง
ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ โดยท าการออกแบบระยะห่างของจุดลดัวงจร ซ่ึงพบว่าท่ี
ระยะห่างของจุดลดัวงจรเท่ากบั / 4  เป็นระยะท่ีไดค้่าแบนด์วิดท์มาก
ท่ีสุดและสายอากาศสามารถสวิตช์ล  าคลื่นได้ โดยโครงสร้างของ
สายอากาศแสดงดงัรูปท่ี 8 ส าหรับการลดัวงจรทางดา้นซ้ายและดา้นขวา 
ซ่ึงค่า S11 แสดงในรูปท่ี 9 สายอากาศมีค่าแบนด์วิดท์ 215 เมกะเฮิรตซ์  
และแบบรูปการแผ่พลงังานแสดงในรูปท่ี 10 โดยจะเห็นว่า สายอากาศ
สามารถสวิตช์ล  าคลื่นไปไดท่ี้มุม 90 และ 270 องศา เมื่อท าการลดัวงจร

ทางด้านซ้ ายและด้านขวา และมี ค่ าอัตราขยาย เท่ ากับ  7 .39 dBi 
เช่น เดียวกับกรณี ท่ีมีการลัดวงจรทางด้านหน้าและด้านหลังของ
สายอากาศซ่ึงแสดงในรูปท่ี 11 ค่า S11 แสดงในรูปท่ี 12 สายอากาศมีค่า
แบนด์วิดท์ 215 เมกะเฮิรตซ์  แบบรูปการแผพ่ลงังานแสดงในรูปท่ี 13 ซ่ึง
สายอากาศสามารถสวิตช์ล  าคลื่นไปได้ท่ีมุม 0 และ 180 องศา และมีค่า
อตัราขยายเท่ากับ 7.39 dBi โดยท าการสรุปผลการออกแบบและจ าลอง
ของสายอากาศดงัตารางท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 8 สายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นซ้ายและดา้นขวา 

 
รูปท่ี 9 S11 สายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นซ้ายและดา้นขวา 

 

 
รูปท่ี 10 แบบรูปการแผ่พลงังานของสายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นซ้ายและดา้นขวา 

 

 
รูปท่ี 11 สายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นหน้าและดา้นหลงั 
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รูปท่ี 12 S11 สายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 

 
รูปท่ี 13 แบบรูปการแผ่พลงังานของสายอากาศท่ีมีการลดัวงจรทางดา้นหนา้และ

ดา้นหลงั 
 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการออกแบบและจ าลองของสายอากาศ 

ขนาดของ
สายอากาศ 
(มิลลิเมตร) 

ความหนาของ
แผ่นไดอิเล็กทริก
(มิลลิเมตร) 

 

เพิ่ม
ช่องว่าง 

 
 
ลัดวงจร 

ความถี่กลาง
ในการท างาน 
(กิกะเฮิรตซ์) 

 
ค่าแบนด์วิดท์ 
(เมกะเฮิรตซ์) 

124.5 1.6 O O 2.6 55 
124.5 1.6 ✓ O 2.5 114 
124.5 2.4 ✓ O 2.43 155 
124.5 3.2 ✓ O 2.41 192 
124.5 3.2 ✓ ✓ 2.565 215 
 

4. สรุป 
      บทความน้ีน าเสนอการจ าลองสายอากาศแถบความถี่กวา้งท่ี

สามารถสวิตช์ล  าคลื่นได้ 2 ทิศทาง โดยใช้สายอากาศเพียงตน้เดียวและ
ออกแบบให้สายอากาศมีแถบความถี่กวา้ง โดยท าการเพ่ิมช่องว่างใน
สายอากาศ ท าให้สายอากาศมีค่าแบนด์วิดท์ท่ีมากขึ้น และท าการเพ่ิมชั้น
ฐานไดอิเล็กทริกให้มีขนาดหนาขึ้นท าให้ค่าแบนด์วิดท์มีค่ามากขึ้นอีก
เช่นกนั นอกจากน้ียงัสามารถสวิตช์ล  าคลื่นได ้2 ทิศทาง คือ 0◦/180◦ และ 
90◦/270◦ ซ่ึงสายอากาศจะสามารถท างานได้ดีเมื่อค่า S11 มีค่าต ่ากว่า -10 
dB เป็นตน้ไป ท่ีความถี่ตั้งแต่ 2.38 ถึง 2.595 กิกะเฮิรตซ์ มีค่าแบนด์วิดท ์
215 เมกะเฮิรตซ์ ซ่ึงมีค่ามากกว่ากรณีท่ีไม่มีการเซาะร่องและเพ่ิมชั้นฐาน
ไดอิเล็กทริค 155 เมกะเฮริตซ์ ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนมีค่าต ่าสุดท่ี 
50.22 dB และสายอากาศมีอตัราขยายสูงสุดท่ี 7.39 dBi  โดยการสวิตช์  
ล  าคลื่นได้นั้นจะส่งผลให้ระบบการส่ือสารไร้สายมีประสิทธิภาพท่ีดี
ย่ิงขึ้น  
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ระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบสภาพอากาศผ่านเว็บและไลน์แอปพลิเคชัน 
Weather warning and Monitoring System via Web and Line application 

วิทยา ศรีกุล1 พงค์อ ามาตย์ หอมหวาน1 อัษฎาพงศ์ บุตรทะยัก1 สุภัทรา เกิดเมฆ 1 ประจวบ อินระวงศ์2 

1วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
2วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

บทคัดย่อ 

บทความน้ีไดน้ าเสนอระบบแจ้งเตือนและตรวจสอบสภาพอากาศ
ผ่านเว็บ และไลน์แอปพลิเคชันมีจุดประสงค์จัดท าเพ่ือให้บุคลากรใน
พ้ืนท่ีทราบสภาวะอากาศบริเวณท่ีติดตั้ง โดยมีการแสดงค่าอุณหภูมิ 
ความช้ืน ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน คาร์บอนมอนอกไซด์ 
และความเข้มของแสง วิธีการท า น าชุดตรวจจับต่อกับบอร์ดควบคุม 
ESP32 โดยเขียนโปรแกรมควบคุมให้ท างานลักษณะ Client  เพ่ือส่ง
ขอ้มูลเก็บลงฐานขอ้มูล Firebase ของ Google Server และสร้าง Chat Bot 
ไลน์แอปพลิ เคชัน  ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อฝุ่ นละออง  PM 2.5 หรือ
คาร์บอนมอนอกไซด์เกินกว่าค่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ระบบมีระบบ
ผูดู้แล เพ่ือจัดการข้อมูลและก าหนดคุณลักษณะ ระบบสามารถแสดง
ขอ้มูลสภาพอากาศผ่านเวบ็แอปพลิเคชนัแบบเวลาจริง แสดงสถิติขอ้มูล
สภาพอากาศยอ้นหลงั 1 เดือน รายงานสถิติรูปแบบกราฟ เคร่ืองสามารถ
วดัอุณหภูมิในช่วง 0 - 60 ◦C วดัความช้ืนในช่วง 0 - 100 % วดั PM 2.5 
ในช่วง 0 - 500 µg/ m3 วดัคาร์บอนมอนอกไซด์ในช่วง 10 - 2000 ppm 
และวดัความเขม้แสงในช่วง 1 - 100000 Lux  จากผลการทดสอบระบบมี
ความเท่ียงตรงเฉลี่ยร้อยละ 96.03 

ค าส าคัญ: สภาพอากาศ, พีเอ็ม 2.5, การแจง้เตือน 

Abstract 
This paper presents a weather warning and monitoring system 

with web-based and line notification applications. The aims of the 
system is to let local personnel know the weather conditions in 
installation area. The system shows temperature, humidity, dust smaller 
than 2.5 microns, carbon monoxide and light intensity. The method: the 
detectors were connected to the ESP32 controller board.  The 
controlling program was written as a client to send data to the Firebase 
database of Google Server and create a chat bot Line application. The 
system will send notification when PM 2.5 or carbon monoxide exceeds 
the standard value. The system has an administrator system to manage 
data and define characteristics. It can display weather information 
through web application in real time, shows weather data statistics for 
the past 1 month, statistical reports in graph format. The system can 
measures temperature in the range of 0 - 60 ◦C, humidity from 0 - 100 

%, PM 2.5 from 0 - 500 µg/m3, carbon monoxide from 10 - 2000 ppm 
and light intensity from 1 - 100000 Lux. From the test results, the 
system had an average accuracy of 96.03%. 

Keywords:  Weather, PM. 2.5, Notification 

1. บทน า 
ในปัจจุบันสภาวะอากาศในประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะ
แวดลอ้ม และภูมิอากาศ โดยส่ิงท่ีก าลังเป็นปัญหามากท่ีสุดในตอนน้ีคือ
ปัญหาของฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือท่ีเรียกกันว่า PM 
2.5 เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของคนในประเทศไทย ซ่ึงฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน เป็นมลพิษทางอากาศท่ีเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ 
ดงันั้นกรมควบคุมมลพิษของไทยจึงไดก้ าหนดเพดานฝุ่ นละออง เฉลี่ย 24 
ชั่วโมงท่ี 50 มคก./ลบ.ม. และนอกจากเร่ืองฝุ่ นละอองยงัมีปัจจัยเร่ือง
มลพิษ อื่นๆ เช่นคาร์บอนมอนออกไซด์ ท่ีมีค่าสูงขึ้นมากในปัจจุบัน 
รวมถึงปัญหารังสีความร้อนในช่วงเวลากลางวนั ซ่ึงหากตอ้งการเก็บสถิติ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวนันั้นโดยการจดบันทึกย่อมเป็นการ
ยากเพราะปกติมนุษย์ท่ีต้องกระท าซ ้ า ๆ อยู่ตลอดเวลาอาจจะเกิดความ
คลาดเคลื่อนได้เน่ืองจากการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน และยงัท าให้
บุคลากรผูบ้ันทึกผลเสียสุขภาพได้ เน่ืองจากในบางคร้ังจ าเป็นต้องวดัท่ี
สภาวะแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวย ซ่ึงจะดีกว่าหากมีเคร่ืองมือท่ีมีการอ านวย
ความสะดวกมาท าหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมแทนบุคลากร 
ซ่ึงมีความแม่นย  าสูงกว่า และบันทึกตรงเวลาท่ีก าหนด เพราะการเก็บค่า
สภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคัญต่อการประเมินสภาพอากาศในบริเวณนั้น ๆ 
ท าให้สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ได ้

งานวิจัยน้ีผูจ้ดัท าไดศึ้กษาข้อมูลและงานวิจยัท่ีมีมาก่อนหน้า โดยมี
หลายงานวิจัยไดม้ีการจดัสร้างขึ้นเฉพาะงาน [1] ใชใ้นการตรวจวดัน ้าฝน
ท่ีเกิดขึ้น โดยการส่งข้อมูลเป็น SMS มีจุดเด่นคือใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
แสงอาทิตย์เขา้มาช่วยในการส ารองไฟฟ้า แต่ยงัมีจุดอ่อนตรงไม่สามารถ
บนัทึกข้อมูลเพ่ือเก็บสถิติได้จึงเป็นแนวทางในการออกแบบเพ่ิมงานวิจัย
น้ี ส่วนงานท่ีสองเป็นการออกแบบระบบ [2][3] ท่ีมีแนวทางใกล้เคียงกับ
ระบบท่ีได้ออกแบบ ซ่ึงความแตกต่างก็ คือ ไม่มีระบบสะสมพลังงาน 
และใช ้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมีการใชพ้ลงังานท่ีสูงกว่า ดงันั้นจุดออ่น
ของงานน้ีคือส้ินเปลืองพลงังานใชพ้ลงังานสูงกว่า ระบบแรก ส าหรับงาน
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[4]  ออกแบบใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์โนดเอ็มซียู มีการรายงานผลผ่าน
อินเทอร์เน็ต แต่ส่ิงท่ีไม่ได้ท าคือไม่มีการเก็บข้อมูล  และไม่มีการแจ้ง
เตือน ดังนั้นจึงได้มีแนวคิดออกแบบเคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศเพ่ือ
ทดแทนการบันทึกโดยบุคลากร ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการเก็บ
ขอ้มูล มีความน่าเช่ือถือ และบนัทึกตรงเวลา ตวัเคร่ืองวดัสภาพอากาศจะ
ถูกติดตั้งในท่ีกลางแจ้งเพ่ือวดัค่าสภาพอากาศต่าง ๆ และสร้างเว็บแอป
พลิเคชนัเพ่ือการรายงานผล ซ่ึงสามารถดูผลได้ผ่านทางทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ และผลท่ีได้เก็บเพ่ือน าไปใชใ้นทางด้านการเก็บสถิติ 
โดย ตวัเคร่ืองท่ีออกแบบยงัสามารถดูผลไดใ้นตอนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูล
ปัจจุบนั และแจง้เตือนเมื่อค่าเกินพิกัดปลอดภยัโดยผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ 
ท าให้การเข้าถึงข้อมูลของทุกคนสามารถท าได้งานเพียงแค่ติดตั้งไลน์ 
เพ่ือเขา้กลุ่ม เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารการแจง้เตือน และขอรับขอ้มูลในเวลา
ท่ีตอ้งการทราบ 

 

2. การออกแบบระบบ 
2.1 การออกแบบระบบการท างานหลัก 

ในการออกแบบนั้นจะประกอบไปดว้ยส่วนประมวลผล และสั่งการ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP-32 [5] มีหน้าท่ีอ่านค่าการวดัอุณหภูมิ และ
ความช้ืน คาร์บอนมอนอกไซด์ การตรวจจบัฝุ่ นละออง PM 2.5 และวงจร
วดัความเข้มแสง ซ่ึงเป็นเซ็นเซอร์โมดูลมีหน้าท่ีแสดงผลไปยงั LCD 
Matrix รวมไปถึงส่งข้อมูลไปยงั Server เพ่ือการประมวลผลข้อมูลต่อ 
โดยมีผงัการท างานของเคร่ืองตรวจวดัสภาพอากาศแสดงผลผ่านเวบ็แอป
พลิเคชนัซ่ึงมีลกัษณะดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 ผงัการท างานหลกัของระบบ 

 
โดยระบบจะท าการรับค่าจากอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ท่ีกล่าวมาก่อน

หน้า และส่งข้อมูลท่ีได้ตามการตั้งค่าจากฝั่งผูดู้แลระบบผ่านตัวกลาง 
Server และเมื่อมีการร้องขอจากกลุ่มผูเ้ป็นสมาชิกจะมีการส่งข้อมูลผ่าน 
Line กลุ่ม โดยจะมีการแสดงผลผ่านจอ LCD Matrix ตามการตั้งเวลาของ
ผูดู้แลระบบ เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน โดยมีส่วนเพ่ิมคือมีระบบ

ชาร์จพลังงานจากแสงอาทิตย์กลับยังแบตเตอร่ี เพ่ือการใช้งานอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.2 การออกแบบวงจรควบคุม 
เป็นวงจรของระบบแจง้เตือนและตรวจสอบสภาพอากาศผ่านเวบ็

และไลน์แอปพลิเคชนั โดยอุปกรณ์แต่ละตวัต่อเขา้กบักบัแหล่งจ่าย
แรงดนัไฟฟ้าขนาด 5 โวลต์ และกราวด์จากแบตเตอร่ี เช่ือมต่อสัญญาณ
จากโมดูลตรวจจบัต่างๆผ่านขา GPIO การเช่ือมต่อแบบ I2C ไปยงัตวั
ประมวลผล ESP-32 เพ่ืออ่านขอ้มูลสภาพอากาศท่ีเซ็นเซอร์ตรวจวดัได้ 
โดยใชท้รานซิสเตอร์ 2N2222 เป็นเหมือนสวิตช์ควบคุมการท างานของ 
วงจรวดัอณุหภูมิ และความช้ืน วงจรวดัคาร์บอนมอนอกไซด์ และวงจร
พดัลมดูดอากาศต่างๆ เมื่อตวัประมวลผลเขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน
โดยมีรายละเอียดวงจรดงัรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 การเชือ่มต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเขา้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP-32 

2.3 การออกแบบโครงสร้างส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ 
การออกแบบโครงสร้างส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ของระบบนั้นแสดง

ดงัรูปท่ี 3 (a) และ การน าไปติดตั้งในสถานท่ีจริง ดงัรูป 3 (b)  ท่ีออกแบบ
ใชก้ล่องสามารถกนัน ้าฝนได ้

 
 

(a)  การออกแบบเคร่ือง  (b) เคร่ืองประกอบเสร็จที่ตดิตั้งสถานที่จริง 
รูปที่ 3 การออกแบบและสร้างตวัเคร่ือง 
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 เคร่ืองสามารถท างานโดยพลงังานจากแบตเตอร่ีร่วมกับแผงโซลาร์
เซล โดยระบบใชพ้ลังงาน 3.1 วตัต์ต่อชัว่โมง และ 72.6 วตัต์ต่อวนัซ่ึงคิด
จากการออกแบบให้ระบบมีการพกัหยุดท างาน 2 ชัว่โมง โดยท่ีแบตเตอร่ี
ใช้ขนาด 12 V, 15 A และแผงโซลาร์เซลขนาด 30 W ท าให้สามารถ
ท างานต่อเน่ือง 3 วนัโดยไม่มีแสงแดด เงื่อนไขระยะเวลาใชง้านขณะไม่มี
แสงแดด จะเพ่ิมขึ้นถา้โปรแกรมเวลาการหยุดพกัเคร่ืองให้ยาวนานขึ้น 

2.4 การออกแบบโปรแกรม 
การออกแบบโปรแกรมควบคุมการท างานแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วน

ท่ี 1 เป็นส่วนของการควบคุมฮาร์ดแวร์ และส่วนท่ี 2 ส่วนการจัดการ
ข้อมูลเครือข่าย ในส่วนท่ี 1 เร่ิมต้นด้วยตรวจสอบการเช่ือมต่อและส่ง
ขอ้มูลยงัฐานขอ้มูล และตรวจสอบการตั้งค่าจากผูดู้แลระบบ และท างาน
ตามการตั้งค่าท่ีถูกก าหนดไว้ เพ่ือส่งข้อมูลควบคุมการท างานไปยัง
ตวัเคร่ือง โดยเป็นไปตามผงังานดงัรูปท่ี 4 

                                    Firebase     Wi-Fi

     

                    Firebase        

                                    

                                                 Firebase    
            

                             Firebase        

                                   LED 
Matrix        

                                      
                             Firebase

                                          
           

                                        
        Firebase

                                        
           LED Matrix

  

      

      

      

      

   

   

   

   

                      Wi-Fi        
                                  SSID     

Password     Wi-Fi

      

   

           ESP-32         Sleep Mode        ESP-32         Sleep Mode

      

   

 
รูปที่ 4 ผงังานของตวัเคร่ือง 

 
การออกแบบส่วนท่ี 2 เป็นส่วนการจัดการ เช่ือมต่อข้อมูลเครือข่าย 

เร่ิมตน้ด้วยผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถเข้าใชง้านได้โดยไม่ต้องสมคัรสมาชิก
และสามารถตรวจสอบขอ้มูลสภาพอากาศของเคร่ืองวดัท่ีติดตั้งในแต่ละ
ต าแหน่ง โดยข้อมูลสภาพอากาศจะเป็นแบบเวลาปัจจุบนั และสามารถดู
กราฟสถิติย้อนหลัง และตารางข้อมูลสภาพอาการย้อนหลัง  กรณี ท่ี
ตอ้งการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของตวัเคร่ืองมีเพียงผูดู้แลระบบสามารถเข้า

ไปก าหนดได้ โดยสามารถตั้งค่าเวลาการแสดงผลของ LED Dot Matrix 
และ เวลาการส่งข้อมูลเข้าสู่ Firebase Database ซ่ึงเป็นไปตามผงังานดัง
รูปท่ี 5  

 
รูปที่ 5 ผงังานของเวบ็ไซต์ 

 
การพฒันาหน้าต่างเวบ็แอปพลิเคชันนั้นท าโดยเคร่ืองมือ รีแอค [6] 

และ Material-UI Framework ใช้ตกแต่งส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ดูน่าใช้
งานเป็นมิตรกบัผูใ้ชส้ามารถใชง้านง่ายเน่ืองจาก Material-UI Framework 
มีการพฒันาในส่วนของ Responsive แลว้บางส่วนท าให้ง่ายต่อการพฒันา  

3. การทดสอบและวิเคราะห์ผลการท างานของระบบ 
การทดสอบ และหาประสิทธิภาพของเคร่ือง  ซ่ึงตัวเคร่ืองจะถูก

ติดตั้งท่ีบริเวณด้านหน้าตึก 18 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานโดยมีการออกแบบ การวดัค่าต่างๆโดยมีเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีน ามา
สอบเทียบดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 เคร่ืองมอืมาตรฐานส าหรับทดสอบการท างาน 

อุปกรณ์มาตรฐาน ยี่ห้อ/รุ่น พิสัย 

เคร่ืองตรวจจบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  Smart Sensor AR8200 0 - 1000 ppm 

เคร่ืองมอืวดัอุณหภูม ิและความชื้น Peakmeter PM6530C 
-50 - 800 °C,  
0 - 100 % RH 

เคร่ืองมอืวดัฝุ่นละอองขนาดเล็ก HSUN wp6910 0 - 999 µg/ m3 

เคร่ืองมอืวดัความเขม้แสง TENMARS TM 202 
200 ~ 200000 

Lux 

การทดสอบท่ี 1 มีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
อุปกรณ์ตรวจจับต่างๆ ทดลองโดยการออกแบบการวดัเทียบระหว่าง
เคร่ืองมือมาตรฐานกับระบบ ซ่ึงวดัค่าสภาวะแวดล้อมแบบเดียวกันท า
การวดั เร่ิมจาก อุณหภูมิ ความช้ืน คาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาด
เล็กกว่า 2.5 ไมครอน และความเข้มของแสง จ านวน 10 คร้ัง แล้วน าค่า
ความเท่ียงตรงแต่ละคร้ังมาค านวณค่าเฉลี่ยไดผ้ลดงักราฟในรูปท่ี 6 
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รูปที่ 6 กราฟความเที่ยงตรงเคร่ืองมอืมาตรฐานเทียบกบัระบบ 

การทดสอบท่ี 2 ทดสอบการใช้งานระบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ และรายงานผลใน
รูปแบบกราฟ สามารถเข้าได ้100 % จากการทดสอบ 50 คร้ัง โดยขอ้มูลท่ี
น ามาแสดงเป็นสภาพอากาศช่วงเดือนมกราคม 2565 แสดงดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปที่ 7 ผลการอ่านค่าจากเคร่ืองวดั 

การทดสอบท่ี 3 ทดสอบแสดงขอ้มูลบนไลน์แอปพลิเคชันแสดงดัง
รูปท่ี 8 โดยมีว ัตถุประสงค์  เพ่ือทดสอบการเรียกข้อมูลโดยการส่ง
ข้อความ “Show1” ไปท่ี Line และ Chat Bot [7] จะส่งข้อมูลสภาวะ
อากาศปัจจุบนักลบัมายงั กลุ่ม Line ไดผ้ล 100 % จากการทดสอบจ านวน 
50 คร้ัง และทดสอบการแจ้งเตือนอตัโนมัติเมื่อค่ามลพิษเกินค่าท่ีก าหนด
ไว ้โดยจ าลองสถานการณ์ ไดผ้ล 100 % จากการทดสอบจ านวน 50 คร้ัง  
  

 
รูปที่ 8 การแจง้เตือนผ่านอุปกรณ์มอืถอื 

การทดสอบท่ี 4 ทดสอบการท างานต่อเน่ืองโดยไม่ติดตั้งแผงโซลาร์
เซลโดยท่ีแบตเตอร่ี 100 % สามารถท างานต่อเน่ือง ประมาณ 64 ชัว่โมง 

4. อภิปรายผล 
ในการทดสอบท่ี 1 เร่ืองเคร่ืองมือวดัมาตรฐานนั้นใช้หลกัการสอบ

เทียบ โดยหาค่าเฉลี่ ยความผิดพลาดในการวัด  และน าผลท่ีได้ไป
ค านวณหาค่าความเท่ียงตรงซ่ึงให้ผลลพัธ์ค่อนขา้งแม่นย  า และเท่ียงตรง 
ในการทดสอบท่ี 2 เป็นการแสดงผลของขอ้มูลท่ีไดจ้าก Firebase จากการ
ทดสอบพบว่ามีความเสถียรในการท างานสามารถแสดงผลได้ทุกคร้ังท่ี
เขา้ทดสอบ และการทดสอบท่ี 3 เป็นการเรียกตรวจสอบผลสถาพอากาศ 
ผ่านระบบไลน์ โดยพิมพ์ข้อความ “Show1” หรือ “Show2” ซ่ึงตัวเลข
ตามหลงัเป็นต าแหน่งท่ีตั้งเคร่ืองวดัแต่ละตวั ในท่ีน้ีมีการทดลองทั้งสอง
เคร่ืองได้ผลตอบสนองทุกคร้ังท่ีมีการเรียกตรวจสอบ  และกรณีท่ีสภาวะ
อากาศมีมลพิษ ระบบจะท าการแจง้เตือนกลับมายงัผูใ้ช้ท่ีอยู่ในกลุ่มไลน์
ไดโ้ดยไม่ผิดพลาด  และท างานโดยไม่มีแสงแดดได ้3 วนั 

5. สรุป 

จากการทดสอบการใชง้านในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2564 จนถึง เดือนมีนาคม 2565 เคร่ืองสามารถใชง้านไดป้กติโดย
มีผลการอ่านค่า ไดเ้ท่ียงตรงเฉลี่ยทุกค่า ร้อยละ 96.03 โดยความสามารถ
การเขา้ใชง้านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 100 และการแจง้เตือนผ่าน
ไลน์แอปพลิเคชนัส าเร็จร้อยละ 100 
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บทความน้ีน าเสนอการมอดูเลชันเชิงมุมในรูปแบบของกระบวน 
การมอดูเลชันแบบเอฟเอ็ม ระบบท่ีน าเสนอมีหลกัการท่ีไม่ซับซ้อนโดย
อาศยัวิธีการน าสญัญาณข่าวสารมารวมกบัค่าสมัประสิทธ์ิของออสซิลเล- 
เตอร์แบบดิจิตอลท่ีผลิตสญัญาณรูปไซน์เพ่ือท าให้ค่าสมัประสิทธ์ิชัว่ขณะ
ของระบบมีค่าเปล่ียนแปลงตามสัญญาณข่าวสารท่ีแปรตามเวลาโดยจะ
ส่งผลให้ระบบท าการสร้างสัญญาณออกมาท่ีเอาตพ์ตุมีความถ่ีท่ีเบ่ียงเบน
ไปรอบ ๆ ความถ่ีกลางตามการเปล่ียนแปลงทางขนาดของสัญญาณ
ข่าวสาร ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของสัญญาณท่ีถูกมอดูเลตแบบเอฟเอ็ม ผล
จากการจ าลองแบบระบบแสดงให้เห็นว่าระบบท่ีน าเสนอสามารถมอดู-
เลตสัญญาณแบบเอฟเอ็มไดแ้ละให้ผลลพัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการทาง
ทฤษฎีของการมอดูเลชนัแบบเอฟเอม็ 

ค าส าคญั: มอดูเลชนัเชิงมุม ออสซิลเลเตอร์ดิจิตอล 

Abstract 
This paper proposes a FM based angle modulation in digital signal 

processing form. The proposed scheme is a simple process by applying 
the message signal in a sinusoidal digital oscillator in order to add the 
fixed coefficient of the system. With such manner of combination, the 
instantaneous coefficient of the system is a time-varying by following 
the magnitude variation of the message signal. Therefore, the system 
produces the output signal with deviated frequency around the center 
frequency. With such behavior of the signal, it is the desired FM signal 
characteristic. The simulation results have shown that the proposed 
system can modulate the signal in the FM based angle modulation with 
theoretical agreement of the results. 

Keywords:  Angle modulation, Digital oscillator 

1. บทน า 
การมอดูเลชันเชิงความถ่ี (Frequency modulation) หรือ FM ถูกจดั

ให้เป็นอีกโหมดหน่ึงของการมอดูเลชนัเชิงมุม (Angle modulation) [1], 
[7] ซ่ึงได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้งานในระบบส่ือสารอย่างกว้างขวาง 
เน่ืองจากมีความคงทนต่อสัญญาณรบกวนชนิด AWGN (Additive white 

Gaussian noise) ได้ดีกว่าการมอดูเลชันเชิงขนาด (Amplitude modula-
tion) หรือ AM ปัจจุบันถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ระบบส่ือสารจะเป็นระบบ
ดิจิตอล อย่างไรก็ตามการมอดูเลชันเอฟเอ็มในระบบส่ือสารแบบ
แอนะลอกยงัคงมีการน าไปประยกุตใ์ช้งานอยูบ่างส่วน ท่ีผ่านมามีหลาย
บทความวิจยัไดน้ าเสนอการประยกุตใ์ช้งานระบบส่ือสารแอนะลอกดว้ย
การมอดูเลชันแบบเอฟเอ็ม ดังเช่น บทความท่ี [1] น าเสนอการใช้
ประโยชน์จากข่ายวิทยกุระจายเสียงระบบเอฟเอม็ท่ีมีอยูเ่ดิมดว้ยการน าไป
ประยุกต์ใช้งานด้านการแจ้งเตือนสภาพถนนส าหรับผู ้ข ับรถยนต ์
บทความท่ี [2] น าเสนอระบบส่ือสารจากข้อมูลของสถานะตวัตรวจรู้ 
(Sensor) แบบผ่านสาย (Wire line communication) ด้วยการมอดูเลชัน
สัญญาณแบบเอฟเอ็ม และบทความท่ี [3] ได้น าเสนอระบบส่ือสารผ่าน
เส้นใยแสง (Optical fiber communication) ด้วยเทคนิคการมอดูเลชัน
แบบเอฟเอม็ เป็นตน้ 

โดยส่วนใหญ่ระบบมอดูเลชนัแบบเอฟเอม็จะท างานอยูบ่นพ้ืนฐาน
ของวงจรแอนะลอกในรูปแบบของวงจรออสซิลเลเตอร์ท่ีควบคุมด้วย
แรงดัน (Voltage controlled oscillator) หรือ VCO ซ่ึงเสถียรภาพทาง
ความถ่ีของวงจรอาจจะมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ
แวดลอ้ม ท่ีผา่นมาจึงมีบทความวิจยัน าเสนอการมอดูเลชนัแบบเอฟเอ็มท่ี
มีกระบวนการท างานอยู่บนพ้ืนฐานของการประมวลสัญญาณดิจิตอล 
(Digital signal processing) เน่ืองจากเป็นกระบวนการทางเชิงเลขจึงท าให้
ระบบมีเสถียรภาพท่ีดีกว่าวงจรแบบแอนะลอก โดยบทความท่ี [4] 
น าเสนอดว้ยการน าออสซิลเลเตอร์ดิจิตอลท่ีผลิตสญัญาณรูปไซน์มาใชใ้น
การมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอ็มโดยอาศัยการน าสัญญาณข่าวสาร 
(Message signal) มารวมกับส่วนของค่าความถ่ีกลางท่ีอยู่ในฟังก์ชัน
โคไซน์ซ่ึงเป็นฟังก์ชันท่ีก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิของออสซิลเลเตอร์ 
จากนั้นน าค่าสัมประสิทธ์ิท่ีค  านวณได้ไปก าหนดความถ่ีออสซิลเลตใน
ระบบออสซิลเลเตอร์ดิจิตอลก็จะท าให้ระบบท าการมอดูเลตสัญญาณ
แบบเอฟเอ็มได้ แต่อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนของการค านวณ และบทความท่ี [5] ได้น าเสนอการมอดูเลชัน
แบบเอฟเอ็มด้วยออสซิลเลเตอร์ดิจิตอลโดยการน าสัญญาณข่าวสารไป
คูณกบัค่าสมัประสิทธ์ิท่ีก าหนดความถ่ีออสซิลเลตค่าเร่ิมตน้ ท าให้ระบบ
มีความซับซ้อนของการค านวณต ่าและสามารถก าหนดแบนด์วิดท์ของ
สัญญาณท่ีแน่นอนได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลักการน้ีระบบจะถูก
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ก าหนดความถ่ีกลางด้วยค่าเดียวท่ีความถ่ี π/2 เท่านั้ น (พิจารณาด้วย
ความถ่ีดิจิตอล)ไม่สามารถก าหนดความถ่ีกลางท่ีค่าอ่ืน ๆ ได ้

บทความน้ีน าเสนอการน าออสซิลเลเตอร์แบบดิจิตอลอนัดบัสองท่ี
ให้ก  าเนิดสัญญาณรูปไซน์ (Sinusoidal second–order digital oscillator) 
มาประยุกตใ์ช้งานส าหรับการมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอ็มด้วยการน า
สัญญาณข่าวสารมารวมกบัค่าสัมประสิทธ์ิท่ีก าหนดความถ่ีกลางซ่ึงเป็น
ความถ่ีออสซิลเลตของออสซิลเลเตอร์โดยตรง ด้วยหลักการน้ีท าให้
ระบบสามารถมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอ็มได้ โดยระบบมีความ
ซับซ้อนของการค านวณค่อนขา้งต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบับทความท่ี [4] 
และสามารถก าหนดความถ่ีกลางของระบบได้ เม่ือเปรียบเทียบกับ
บทความท่ี [5]  ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ จะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

2. หลกัการออสซิลเลเตอร์ดจิติอล 
ออสซิลเลเตอร์ดิจิตอลอนัดบัสองท่ีผลิตสัญญาณรูปไซน์มีโพลเป็น

คู่สงัยคุบนวงกลมหน่ึงหน่วย ณ ต าแหน่ง oj
e

  และ oj
e

  ของระนาบ z 
สามารถน ามาแสดงอยูใ่นรูปของฟังก์ชนัถ่ายโอนและสมการผลต่าง ดงั
สมการท่ี (1) และ (2) ตามล าดบั [6] 
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เม่ือ y(n) และ ao คือเอาต์พุตและค่าสัมประสิทธ์ิของออสซิลเลเตอร์
ตามล าดับ n เป็นดัชนีเวลา (Discrete tine index) ของระบบประมวล
สัญญาณดิจิตอล และ z คือตัวแปรเชิงซ้อน ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิเป็น
พารามิเตอร์ท่ีก าหนดความถ่ีออสซิลเลตของระบบ โดยทั้ งสองมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัฟังก์ชัน ao = –2cosωo เม่ือ ωo คือความถ่ีออสซิล-
เลตของระบบดิจิตอล มีค่าอยู่ในช่วง 0 ≤  ωo ≤  π นั่นหมายถึงค่า
สมัประสิทธ์ิของระบบจะมีค่าในช่วง –2 ≤ ao ≤ 2 ส าหรับ y(n – 1) และ 
y(n – 2) ในสมการท่ี (2) คือสัญญาณเอาตพ์ุตของระบบท่ีเวลาก่อนหน้า
ซ่ึงล่วงมาแล้ว 1 ตวัอยา่ง (Sample) และ 2 ตวัอยา่ง ตามล าดบั ค่าทั้งสอง
จึงเป็น เง่ือนไขเร่ิมต้น  (Initial condition) ของระบบท่ี ถูกเก็บไว้ใน
หน่วยความจ าเพ่ือเป็นตวัก าหนดขนาดเร่ิมตน้ของสัญญาณเอาตพ์ุต y(n) 
ท่ีเวลาปัจจุบนั ดงันั้น ถา้ก าหนดให้ y(n – 1) = Acosωo และ y(n – 2) = 
Acos2ωo ก็จะท าให้ระบบผลิตสัญญาณเอาต์พุตเป็นสัญญาณโคไซน์ 
กล่าวคือ y(n) = Acosωon [6] จากความสมัพนัธ์ขา้งตน้ จึงสามารถแสดง
ความถ่ี ωo ท่ีเป็นฟังกช์นัของค่าสมัประสิทธ์ิดงัสมการ 
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และจากสมการขา้งตน้สามารถน ามาพล็อตกราฟเพื่อแสดงความสัมพนัธ์
ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง ωo กบั ao 

3. หลกัการมอดูเลชันทีน่ าเสนอ 
การมอดู เลชัน เชิ งมุ ม คือกระบวนการทางสัญญาณ  (Signal 

processing) ท่ีท  าให้มุมเฟสของสัญญาณคล่ืนพาห์เกิดการเปล่ียนแปลง
ตามการเปล่ียนแปลงทางขนาดของสัญญาณข่าวสารท่ีแปรตามเวลา มี
ฟังก์ชันท่ีแสดงอยู่ในรูปของสัญญาณท่ีไม่ต่อเน่ืองทางเวลา (Discrete 
time) ดงัสมการ 

     ( ) cos( ( ))y n A n      (4) 

ส าหรับการมอดูเลชนัแบบเอฟเอม็ซ่ึงเป็นอีกโหมดหน่ึงของการมอ- 
ดูเลชนัเชิงมุม โดยความถ่ีของคล่ืนพาห์จะถูกท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตามการเปล่ียนแปลงทางขนาดของสัญญาณข่าวสารท่ีแปรตามเวลา และ
สามารถแสดงความถ่ีชั่วขณะ (Instantaneous frequency) ของสัญญาณ
คล่ืนพาห์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมุมเฟสดงัน้ี [7] 

     ( )
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d n
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หรือ     ( ) ( )
i

n n dn        (6) 

แต่เน่ืองจากการมอดูเลชนัเอฟเอม็นั้น ความถ่ีของสญัญาณคล่ืนพาห์
ถูกท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเบ่ียงเบนไปรอบ ๆ ความถ่ีกลาง กล่าวคือ 
ω i(n) = ωo + ωd(n) เม่ือ ωo คือความถ่ีกลางซ่ึงเป็นความถ่ีของช่อง 
สญัญาณ (Channel frequency) และเป็นค่าคงท่ี ωd(n) คือความถ่ีเบ่ียงเบน
ชัว่ขณะ (Instantaneous deviation) ของสัญญาณคล่ืนพาห์ ตามล าดบั เม่ือ
น าความสัมพนัธ์ดงักล่าวแทนค่าในสมการท่ี (6) และ (4) เป็นล าดบั จึง
สามารถพิจารณาสมการของการมอดูเลชนัแบบเอฟเอม็ไดเ้ป็น 

     ( ) cos( ( ) )
o d

y n A n n dn         (7) 

เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 1 จะเห็นได้ว่าช่วงความถ่ี 0.3π–0.7π จะให้
ลกัษณะกราฟความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีออสซิลเลตกบัค่าสมัประสิทธ์ิ
ของออสซิลเลเตอร์เป็นเส้นตรง ดงันั้น ถา้ค่าสมัประสิทธ์ิของระบบถูกท า
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ให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่าไปรอบ  ๆ  ค่ากลาง ao ตามขนาดชั่วขณะของ
สญัญาณข่าวสารตามความสัมพนัธ์ของ a(n) = ao + m(n) ก็จะส่งผลให้
ความถ่ีออสซิลเลตของระบบเกิดการเบ่ียงเบนไปรอบ ๆ ความถ่ีกลางได้
ตามความสัมพันธ์ข้างต้น จากหลักการน้ีจึงสามารถพิจารณาค่าตัว
ประกอบ kf (kf–factor) ของออสซิลเลเตอร์ดิจิตอล ดว้ยสมการ [7] 

                 ( )

( )

d
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n
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m n a

 
        (8) 

เม่ือ m(n) คือขนาดชัว่ขณะของสญัญาณข่าวสารท่ีแปรตามเวลา และเพ่ือ
ความสะดวกต่อการพิจารณาสมการท่ี (7) ในล าดบัต่อไป สมมติให้ m(n) 

= amcosωmn โดย am คือขนาดยอด (Amplitude) ของสัญญาณข่าวสาร
รูปไซน์  และ Δω  คือความถ่ี เบ่ียงเบนสูงสุด  (Peak deviation) ของ
สัญญาณคล่ืนพาห์ ตามล าดบั เม่ือน าความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ขา้งตน้แทนค่า
ในสมการ (7) จึงให้ค  าตอบเป็น 

       ( ) cos( sin )
o m
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โดย            
m







     (10) 

และ     2 ( 1)
m

B        (11) 

เม่ือ β คือดัชนีการมอดูเลชันแบบเอฟเอ็ม ωm คือความถ่ีของสัญญาณ
ข่าวสารรูปไซน์ และ B คือแบนดวิ์ดทข์องสญัญาณเอฟเอม็ [7] ดงันั้นจาก
สมการท่ี (2) จึงสามารถน ามาแสดงรูปแบบของสมการไดใ้หม่เป็น 

     ( ) ( ) ( 1) ( 2)y n a n y n y n        (12) 

เม่ือ a(n) คือค่าสมัประสิทธ์ิชัว่ขณะของระบบออสซิลเลเตอร์ท่ีแปรค่าไป
รอบ ๆ ค่ากลาง ao ตามขนาดชั่วขณะของสัญญาณข่าวสาร m(n) ท่ีแปร
ตามเวลา ดงันั้นระบบออสซิลเลเตอร์ดงัสมการท่ี (12) จะก าเนิดสัญญาณ
เอาต์พุต y(n) ท่ี มีความถ่ี เบ่ียงเบนไปรอบ ๆ ความถ่ีกลาง ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะของสญัญาณเอฟเอม็ 

จากหลักการข้างต้น  บทความน้ีจึงขอน าเสนอระบบมอดูเลชัน
เชิงมุมในโหมดของการมอดูเลชนัแบบเอฟเอ็มท่ีมีกระบวนการท างานอยู่
บนพ้ืนฐานของออสซิลเลเตอร์ดิจิตอลดงัแสดงในรูปท่ี 2 

z 
–1

z 
–1

ao

m(n)

y(n)

 

รูปที่ 2 หลกัการมอดูเลชนัท่ีน าเสนอ 

จากรูป ao คือค่าสัมประสิทธ์ิเป็นพารามิเตอร์ค่าคงท่ีก าหนดความถ่ีออส-
ซิลเลตของระบบท่ีความถ่ีกลางคือ ωo และ m(n) คือสัญญาณข่าวสารท่ี

ถูกน ามารวมกบัค่าสมัประสิทธ์ิเพ่ือท าให้เกิดค่าสมัประสิทธ์ิชัว่ขณะ a(n) 
แปรค่าได้ตามหลักการในสมการท่ี (12) ส่งผลให้ระบบซ่ึงมีกราฟ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความถ่ีกบัค่าสมัประสิทธ์ิดงัรูปท่ี 1 ผลิตสญัญาณท่ี
มีความถ่ีเบ่ียงเบนไปรอบ ๆ ความถ่ีกลางท่ีแปรตามการเปล่ียนแปลงทาง
ขนาดของสัญญาณข่าวสาร ดงันั้นระบบท่ีน าเสนอจึงมีคุณลกัษณะคลา้ย
วงจร VCO ท่ีน ามาใชใ้นการมอดูเลตเอฟเอม็แบบวงจรแอนะลอก 

4. ผลการจ าลองแบบ 
ในหัวขอ้น้ีจะท าการทดสอบระบบจากรูปท่ี 2 เพื่อดูคุณลกัษณะการ

มอดูเลชันด้วยการพิจารณาองค์ประกอบทางสเปกตรัมของสัญญาณท่ี
เอาตพ์ตุของระบบ โดยทดสอบระบบท่ีค่าดชันีการมอดูเลชนัต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.1 ทดสอบระบบด้วยค่า β = 5 
ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบดงัน้ี ค่า ωm = 0.001π อาศยั

สมการท่ี (10) ค  านวณค่า Δω = 0.005π เม่ือพิจารณาจากรูปท่ี 1 พบว่า
ระบบมีค่าตวัประกอบ kf ≈ 0.17 จากสมการท่ี (8) ค  านวณค่า am ≈ 0.03 
นัน่คือสญัญาณข่าวสาร m(n) = 0.03cos(0.001πn) 

จากนั้นน าสัญญาณข่าวสารขา้งตน้มามอดูเลตกบัสญัญาณคล่ืนพาห์
ท่ีความ ถ่ี  ωo = 0.4π และ ωo = 0.6π ตามล าดับ  โดยก าหนดให้ค่ า
สมัประสิทธ์ิ ao ของระบบออสซิลเลเตอร์เท่ากบั –0.618 เพื่อท าให้ระบบ
ออสซิลเลตท่ีความถ่ี ωo = 0.4π ก  าหนด A = 1 ค่า y(n – 1) = 0.31 และ 
y(n – 2) = –0.81 ซ่ึงให้ผลการจ าลองแบบระบบด้วยการแสดงค่าความ
หนาแน่นก าลังเชิงสเปกตรัม (Power spectrum density) หรือ PSD ของ
สัญญาณเอาตพ์ุตระบบดงัรูปท่ี 3(a) และก าหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิ ao = 
0.618 เพ่ือท าให้ระบบออสซิลเลตท่ีความถ่ี ωo = 0.6π ก  าหนด A = 1 ค่า 
y(n – 1) = –0.31 และ y(n – 2) = –0.81 ให้ผลการจ าลองแบบระบบด้วย
การแสดงค่า PSD ของสญัญาณเอาตพ์ตุระบบดงัรูปท่ี 3(b) ตามล าดบั 

 

รูปที่ 3 PSD ของสญัญาณ y(n) ท่ีค่า β = 5  (a) ωo = 0.4π   (b) ωo = 0.6π 

จากรูปท่ี 3(a) และรูปท่ี 3(b) จะเห็นได้ว่าด้วยดชันีการมอดูเลชันเท่ากนั
คือ β = 5 ทั้งสองรูปจึงมีลกัษณะการกระจายของสเปกตรัมเหมือนกัน 
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โดยกระจายรอบ ๆ ความถ่ีกลางท่ีแตกต่างกนั และดว้ยดชันีการมอดูเล-
ชนัเท่ากบั 5 จึงสามารถพิจารณาแบนดวิ์ดทข์องสญัญาณท่ีสเปกตรัมคู่ท่ี 6 
[7] กล่าวคือ จากรูปท่ี 3(a) พิจารณาจาก B = 0.406π – 0.394π = 0.012π 
และจากรูปท่ี 3(b) พิจารณาจาก B = 0.606π – 0.594π = 0.012π ซ่ึงจะให้
ค  าตอบท่ีตรงกันกับการพิจารณาแบนด์วิดท์ตามหลักทางทฤษฎีด้วย
สมการท่ี (11) 

4.2 ทดสอบระบบด้วยค่า β = 10 
ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการทดสอบดงัน้ี ค่า ωm = 0.001π ค  านวณ

ค่า Δω = 0.01π และค านวณค่า am ≈ 0.06 ท าให้สญัญาณข่าวสาร m(n) = 
0.06cos(0.001πn) 

จากนั้นน าสัญญาณข่าวสารขา้งตน้มามอดูเลตกบัสญัญาณคล่ืนพาห์
ท่ีความ ถ่ี  ωo = 0.4π และ ωo = 0.6π ตามล าดับ  โดยก าหนดให้ค่ า
สมัประสิทธ์ิ ao ของระบบออสซิลเลเตอร์เท่ากบั –0.618 เพื่อท าให้ระบบ
ออสซิลเลตท่ีความถ่ี ωo = 0.4π ก  าหนด A = 1 ค่า y(n – 1) = 0.31 และ 
y(n – 2) = –0.81 ให้ผลการจ าลองแบบระบบแสดงดังรูปท่ี 4(a) และ
ก าหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิ ao = 0.618 เพ่ือท าให้ระบบออสซิลเลตท่ี
ความถ่ี ωo = 0.6π ก  าหนด A = 1  y(n – 1) = –0.31 และ y(n – 2) = –0.81 
ให้ผลการจ าลองแบบระบบแสดงดงัรูปท่ี 4(b) ตามล าดบั 

 

รูปที่ 4 PSD ของสญัญาณ y(n) ท่ีค่า β = 10  (a) ωo = 0.4π (b) ωo = 0.6π 

จากรูปท่ี 4(a) และรูปท่ี 4(b) จะเห็นไดว้่ามีลกัษณะการกระจายสเปกตรัม
เหมือนกัน และด้วยดัชนีการมอดูเลชันเท่ากับ 10 จึงสามารถพิจารณา
แบนด์วิดท์ของสัญญาณท่ีสเปกตรัมคู่ท่ี 11 [7] โดยรูปท่ี 4(a) พิจารณา
จาก B = 0.411π – 0.389π = 0.022π และรูปท่ี  4(b) พิจารณาจาก B = 
0.611π – 0.589π = 0.022π ซ่ึงจะให้ค  าตอบท่ีตรงกันกับการพิจารณา
แบนดวิ์ดทต์ามหลกัทางทฤษฎีดว้ยสมการท่ี (11) 

5. สรุป 
การมอดูเลชันแบบเอฟเอ็มเป็นกระบวนการมอดูเลชันเชิงมุมอีก

รูปแบบหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้งานส าหรับระบบส่ือสารแบบแอนะลอกท่ี

ยงัคงมีการศึกษาวิจยัเพ่ือน าไปประยกุต์ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับ
บทความน้ีไดน้ าเสนอการมอดูเลชนัแบบเอฟเอม็ท่ีมีกระบวนการท างาน
อยู่บนพ้ืนฐานของออสซิลเลเตอร์แบบดิจิตอลท่ีผลิตสัญญาณรูปไซน์ 
โดยอาศยัเทคนิคการน าสัญญาณข่าวสารมารวมกบัค่าสัมประสิทธ์ิของ
ระบบออสซิลเลเตอร์โดยตรงเพื่อท าให้ระบบให้ก าเนิดสัญญาณออกมาท่ี
เอาตพ์ุตมีคุณลกัษณะเป็นสัญญาณเอฟเอ็ม ผลจากการทดสอบระบบได้
แสดงให้เห็นวา่ระบบท่ีน าเสนอสามารถมอดูเลตสัญญาณแบบเอฟเอ็มได้
ด้วยผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการทางทฤษฎีของการมอดูเลชันแบบ
เอฟเอม็ 
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การศึกษาการเพิม่ประสิทธิภาพของสายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กสําหรับย่านความถ่ีกลาง 

Study of Performance Enhancement of MF-band Small Loop Antenna 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีเสนอการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศบ่วง

ขนาดเลก็ดว้ยการจดัแถวลาํดบัสาํหรับใชง้านในการรับคล่ืนท่ีส่งผา่นเน้ือ
ดินจากพ้ืนภายในถํ้า เหมืองหรืออุโมงค ์สาํหรับการศึกษาสายอากาศแบบ
บ่วงขนาดเล็ก จะใช้สายนําสัญญาณแบบหลายแถบจาํนวน 60 เส้น ใน
การสร้างสายอากาศแบบบ่วงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส และ
จาํลองผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป CST Studio Suite จากการจาํลองผล
พบว่าเม่ือจดัแถวลาํดบัสายอากาศแบบบ่วงจาํนวน 4 อีลิเมนต์ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศแบบบ่วงได ้จากผลการวดัทดสอบการ
เพิ่มจาํนวนอีลิเมนตแ์ละการจดัรูปแบบการวางตวัของสายอากาศ พบว่า
การจดัแถวลาํดบัสายอากาศแบบบ่วงขนาดเลก็จาํนวน 4 อีลิเมนตส์ามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพได้ และเม่ือศึกษาหาการวางตัวของสายอากาศท่ี
เหมาะสมพบว่าการวางตวัแบบแถวลาํดบัเชิงเส้นแบบแนวตั้งสามารถรับ
ค่ากาํลงัของคล่ืนท่ีรับจากเน้ือดินสูงท่ีสุด ซ่ึงเหมาะสําหรับนาํไปใชง้าน
ภายในถํ้าได ้

คาํสาํคญั: สายอากาศแบบบ่วงขนาดเลก็ ยา่นความถ่ีกลาง 

Abstract 

         This paper presents a study on the performance optimization of a 
small snare antenna with a sequence for use in the reception of the outer 
layer of soil waves from the cave floor. Mine or tunnel to study the 
small loop antenna. 60 way ribbon cable are used to creating square 
band antennas. The results were simulations with the CST Studio Suite. 
From the simulations, Discover that when a four-element antenna array 
a installed,  It can improve the performance of the loop antenna. Based 
on the test results of increasing the number of elements and the 
arrangement of the antenna orientation. It found that the small loop 
antenna array has a four-element performance. And when studying the 
proper direction of the antenna, it has been discovered that find a 
vertical linear hierarchy of the highest amplitude of the wave received 
from the ground. Which is suitable for use inside the cave. 

Keywords:  Small loop antenna array medium. Frequency band. 

 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนัระบบการส่ือสารแบบไร้สายเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อ

การดาํรงชีวิตของมนุษยแ์ละมีการนาํมาใชง้านกนัในวงกวา้ง ซ่ึงท่ีผา่นมา
เทคโนโลยีการส่ือสารไร้สายได้มีการพฒันาและขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
ดว้ยรูปแบบการใชง้านและความสามารถท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจะเห็นได้
ว่าการส่ือสารแบบไร้สายเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความสําคญัช่วยอาํนวย
ความสะดวกการส่ือสารไดอ้ย่างมาก รวมไปถึงการนาํระบบส่ือสารแบบ
ไร้สายไปใช้งานภายในถํ้ านั้ น ก็ เป็น ส่ิงสํ าคัญต่อการปฏิบัติ งาน
เช่นเดียวกนั เช่น การคน้หา การกูภ้ยั หรือการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็น
ตน้ 

ในปัจจุบนัอุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือสารท่ีจะนาํไปใชง้านภายในถํ้าจะ
ใช้ท่ีย่านความถ่ีสูง เม่ือนาํไปใช้งานภายในถํ้าจะส่งผลให้ส่ือสารไดใ้น
ระยะทางท่ีสั้ นเน่ืองจากคล่ืนเกิดคล่ืนเกิดการสะท้อน แต่ในช่วงย่าน
ความถ่ีตํ่าเม่ือคล่ืนท่ีเดินทางเขา้ไปในถํ้าแลว้เจอผนังถํ้า คล่ืนจะเกิดการ
เล้ียวเบน (Diffraction) ไปตามผนังต่อไดท่ี้สําคญัท่ีสุดก็คือมีค่าความลึก
ผิว (Skin depth) ของคล่ืนย่านความถ่ีตํ่าสามารถเดินทางแทรกเขา้ไปใน
พื้นผิวผนังไดม้ากถา้ผนงัถํ้ามีความนาํสูง [1] สายอากาศแบบบ่วง (Loop 
antenna) เป็นสายอากาศชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช้ในช่วงความถ่ีตํ่า [2-4] แต่
ปัญหาในการออกแบบก็คือขนาดของสายอากาศแบบบ่วงนั้ นจะต้อง
ออกแบบโดยใชค้วามยาวคล่ืนของความถ่ีท่ีจะนาํไปใชง้าน ทาํให้เม่ือนาํ
สายอากาศแบบบ่วงมาใช้งานท่ีย่านความถ่ีตํ่าสายอากาศแบบบ่วงจะมี
ขนาดใหญ่มาก เน่ืองจากมีความยาวคล่ืนท่ียาวมากจึงทาํให้ยากต่อการ
นาํเขา้ไปใชง้านภายในถํ้าได ้จึงนิยมออกแบบสายอากาศแบบบ่วงให้เป็น
สายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กเพ่ือลดขนาดของสายอากาศ สําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศสามารถทาํได้หลายวิธี ซ่ึงการจดัแถว
ลําดับของสายอากาศก็ เป็น อีกวิ ธีห น่ึ ง ท่ี ง่ายและนิยมนํามาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้กบัสายอากาศได้ โดยใช้สายอากาศท่ีเหมือนกนัมาจดั
แถวลาํดบัในรูปแบบและมีระยะห่างระหวา่งอีลิเมนตท่ี์เหมาะสม [5] 

ดงันั้นบทความน้ีจึงไดศึ้กษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศ
แบบบ่วงขนาดเล็กสําหรับใชง้านท่ีย่านความถ่ีกลางท่ีความถ่ีปฏิบติัการ 
350 kHz สําหรับนาํไปใชง้านรับคล่ืนจากพื้นดิน โดยนาํมาจดัแถวลาํดบั
จาํนวน 4 อีลิเมนตเ์พื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัสายอากาศแบบบ่วงขนาด 

17



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

เลก็ และหาลกัษณะการวางตวัของสายอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับนาํไปใช้
รับและส่งสัญญาณภายในถํ้าได ้

2. ออกแบบสายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กสําหรับย่านความถี่กลาง 
 สายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กถูกออกแบบโดยใชส้ายนาํสัญญาณ

แบบหลายแถบจํานวน  60 เส้น  ในการสร้างสายอากาศแบบบ่วงท่ีมี
ลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส [6] โดยจาํลองผลเพื่อหาขนาดของ
สายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กจํานวน  1 อีลิ เมนต์ท่ี เหมาะสมด้วย 
โปรแกรมสําเร็จรูป CST Studio Suite พร้อมใส่พื้นผิวดิน พบว่าขนาด
ความยาวต่อดา้นของสายอากาศมีความยาวขา้งละ 70 เซนติเมตร และแต่
ละชั้นประกอบไปดว้ยสายนาํสัญญาณทั้งหมด 4 เส้น ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
หลงัจากนั้นนาํมาเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศดว้ยการจดัแถวลาํดบั
เชิงเส้นแนวตั้งจาํนวน 2 อีลิเมนต์และ 4 อีลิเมนต์ ดงัแสดงในรูปท่ี 2-3 
เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเพ่ิมข้ึนของค่าประสิทธิภาพการแผ่
กําลังของสายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็ก  จากการจําลองผล  พบว่า 
ระยะห่างของแต่ละอีลิเมนต์ท่ีเหมาะสมในการจัดแถวลาํดับทั้ ง 2 อีลิ
เมนต์และ  4  อี ลิ เมนต์  มีระยะห่ างเท่ ากับ  70  เซนติ เมตร  จากการ
เปรียบเทียบผลการจาํลองค่าประสิทธิภาพการแผ่กาํลงัของสายอากาศ
แบบบ่วงขนาดเล็ก 1 อีลิเมนต์ กับสายอากาศแถวลาํดับแบบบ่วงเชิง
เส้นแนวตั้งจาํนวน 2 อีลิเมนต์และ 4 อีลิเมนต์ มีค่าเท่ากบั -5.50 dB 2.88 
dB และ 16.01 dB ตามลาํดบั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 สายอากาศแบบบ่วง 1 อีลิเมนต ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 สายอากาศแบบบ่วง 2 อีลิเมนต ์
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 สายอากาศแบบบ่วง 4 อีลิเมนต ์
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ของ
สายอากาศแบบบ่วงทั้ง 3 แบบ 

 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
(a) ระนาบสนามแม่เหลก็ (b) ระนาบสนามไฟฟ้า  

รูปท่ี 4 การเปรียบเทียบผลการจาํลองแบบรูปการแผก่าํลงั 
 

ผลการจาํลองค่าสภาพเจาะจงทิศทางของสายอากาศแบบบ่วงขนาดเลก็ 1 
อีลิเมนต์ กบัสายอากาศแถวลาํดบัแบบบ่วงเชิงเส้นแนวตั้งจาํนวน 2 อีลิ
เมนต์และ 4 อีลิเมนต์ มีค่าเท่ากบั -31.48 dBi -22.24 dBi และ -9.96 dBi
ตามลาํดบัและผลการจาํลองค่าอตัราขยายของสายอากาศแบบบ่วงขนาด
เลก็ 1 อีลิเมนต ์กบัสายอากาศแถวลาํดบัแบบบ่วงเชิงเส้นแนวตั้งจาํนวน 2 
อีลิเมนตแ์ละ 4 อีลิเมนต ์มีค่าเท่ากบั –36.99 dBi -19.35 dBi และ 6.05 dBi 
ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 จากรูปท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการ
จําลองแบบรูปการแผ่กําลังของสายอากาศทั้ ง  3  แบบ  ในระนาบ
สนามแม่เหล็กและระนาบสนามไฟฟ้า พบว่าในระนาบสนามแม่เหล็กมี
ความกวา้งลาํคล่ืนคร่ึงกําลังเท่ากับ 131.4 องศา 97.7 องศา และ 90.2 

พารามิเตอร์ 

สายอากาศ 
แบบบ่วง 
จาํนวน 
1 อีลิเมนต ์

สายอากาศ 
แบบบ่วง 
จาํนวน 

2 อีลิเมนต ์

สายอากาศ 
แบบบ่วง 
จาํนวน 

4 อีลิเมนต ์

ค่าประสิทธิภาพการแผก่าํลงั 
(Radiation efficincy) 

 
-5.50 dB 

 

 
2.88 dB 

 

 
16.01 dB 

 

สภาพเจาะจงทิศทาง 
(Directivity) 

-31.48 dBi -22.24 dBi -9.96 dBi 

อตัราขยาย (Gain) 
 

-36.99 dBi 
 

 
-19.35 dBi 

 

 
6.05 dBi 
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องศา ตามลําดับ  ซ่ึงแสดงให้ เห็นว่าการจัดแถวลําดับสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสายอากาศแบบบ่วงขนาดเลก็ได ้

 

3. การทดสอบสายอากาศแบบบ่วงต้นแบบ 
สายอากาศแบบบ่วงตน้แบบ 1 อีลิเมนต ์ท่ีไดจ้ากการจาํลองผลดว้ย

โปรแกรมสําเร็จรูป CST จะเป็นการวดักําลังท่ีรับได้ของสายอากาศ
ต้นแบบท่ีย่านความถ่ี 350 kHz เทียบกับสายอากาศแบบฝังลงพ้ืนโลก
(Antenna Grounded) และหาการวางตัวท่ีเหมาะสมท่ีทําให้สายอากาศ
บ่วงตน้แบบ สามารถรับกาํลงัไดสู้งท่ีสุด โดยรับสัญญาณจากสายอากาศ
ภาคส่งแบบสายอากาศแบบฝังลงพื้ นโลก  ซ่ึ งตั้ งค่า เค ร่ือง Signal 
Generator  SMB100B ท่ีความถ่ี 350 kHz ดว้ยกาํลงัส่ง 15 dBm ต่อเขา้กบั
สายอากาศภาคส่งท่ีมีระยะห่าง เท่ากับ  30 เมตรโดยผลท่ีได้จากการ
ทดสอบจะถูกแสดงดงัในตารางท่ี 2 จากผลการวดัทดสอบพบว่า เม่ือรับ
สัญญาณท่ีได้จากสายอากาศแบบฝังลงพื้นโลกได้กาํลงัของสัญญาณท่ี
เคร่ืองสเปกตรัมเท่ากบั -75.6 dBm และเม่ือรับดว้ยสายอากาศแบบบ่วงท่ี
วางตวัแบบแนวตั้ง (รูปท่ี 5) และแนวนอน (รูปท่ี 6) สามารถรับกาํลงัของ
สัญญาณท่ีเคร่ืองสเปกตรัมเท่ากบั -92.8 dBm และ-93.6 dBm ตามลาํดบั 
จากการเปรียบเทียบผลสามารถสรุปได้ว่าสายอากาศแบบบ่วงมี
ความสามารถในการรับกาํลงัไดน้อ้ยกว่าสายอากาศแบบฝังลงพื้นโลก จึง
เหมาะแก่การนาํไปใชง้านในถํ้าท่ีมีเพดานถํ้าไม่หนาและพบว่าการวางตวั
ของสายอากาศแบบบ่วงมีผลต่อการรับสัญญาณอีกดว้ย ซ่ึงการวางตวัท่ี
เหมาะสมเม่ือนาํไปใชง้านจะตอ้งวางสายอากาศในแนวตั้งเป็นไปตามผล
ท่ีได้จากการจําลองผลด้วย  CST  หลังจากท่ีได้รูปแบบการวางของ
สายอากาศท่ีเหมาะสม แล้วจึงได้ทาํการทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสายอากาศแบบบ่วงตน้แบบดว้ยการจดัแถวลาํดบัและจดัรูปแบบการ
วาง เพื่อหารูปแบบในการจดัแถวลาํดับท่ีสามรถทาํให้สายอากาศแบบ
บ่วงสามารถรับกาํลงัของสัญญาณไดสู้งท่ีสุด 

 

 
รูปท่ี 5 สายอากาศแบบบ่วง วางแนวตั้ง         

 
รูปท่ี 6 สายอากาศแบบบ่วง วางแนวนอน 

 
 
 

        ตารางท่ี2 ผลการทดสอบสายอากาศแบบบ่วงตน้แบบ 
 

การทดสอบต่อมานําสายอากาศแบบบ่วงต้นแบบท่ีวางตัวใน
แนวตั้ง นาํมาจดัแถวลาํดบัแบบเชิงเส้นจาํนวน 2 อีลิเมนตแ์ละ4 อีลิเมนต ์
ท่ีระยะห่างระว่างสายอากาศภาคส่งและภาครับเท่ากบั 30 เมตร หลงัจาก
นั้นหาระยะห่างของแต่ละอีลิเมนต ์(d) ท่ีเหมาะสมดว้ยการพิจารณากาํลงั
ของสัญญาณท่ีรับได ้จากการทดสอบพบว่าเม่ือนาํสายอากาศแบบบ่วงมา
จดัแถวลาํดับแบบเชิงเส้นแนวตั้งจาํนวน 2 อีลิเมนต์และ4 อีลิเมนต์ ดัง
แสดงในรูปท่ี 7 สามารถรับกาํลงัของสัญญาณได้สูงข้ึน ซ่ึงระยะห่างท่ี
เหมาะสมของการจัดแถวลําดับจาํนวน  2 อีลิเมนต์และ4 อีลิเมนต์ มี
ระยะห่างเท่ากบั 70 เซนติเมตร สามารถรับกาํลงัของสัญญาณไดเ้ท่ากบั 
 -88.9 dBm และ -81.2 dBm ตามลําดับ ซ่ึงการจัดแถวเชิงเส้นแนวตั้ ง
จาํนวน 2 อีลิเมนต์ รับกาํลงัไดสู้งกว่าสายอากาศแบบบ่วงตน้แบบ 1 อีลิ
เมนตเ์ท่ากบั 3.9 dB และ การจดัแถวเชิงเส้นแนวตั้งจาํนวน 4 อีลิเมนต ์รับ
กาํลงัไดสู้งกว่าสายอากาศแบบบ่วงตน้แบบ 1 อีลิเมนตเ์ท่ากบั 11.6 dB ดงั
แสดงในตารางท่ี 3 

จากรูปท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นกลบั
ของสายอากาศ  (S11) ระหว่างผลการจําลองกับผลการวัดทดสอบ
สายอากาศแถวลาํดับแบบบ่วง 4 อีลิเมนต์  จะพบได้ว่าค่า S11 (-10 dB )
ของผลการจาํลองครอบคลุมความถ่ีตั้งแต่ 330-365 kHz ได้ความกวา้ง
แถบ (Bandwidth) เท่ากบั 45 kHz  และของผลการวดัทดสอบครอบคลุม
ความถ่ีตั้งแต่ 340-350 kHz ไดค้วามกวา้งแถบเท่ากบั 10 kHz จากผลการ
วดัทดสอบท่ีไม่ค่อย matching ท่ีความถ่ี 350 kHz  เน่ืองจากใช ้balun ต่อ
ก่อนต่อกับสายอากาศจึงทาํให้ผลท่ีวดัทดสอบไม่ไกล้เคียงกับผลการ
จาํลองดว้ย CST 

 

 
(a)                                                 (b)                                  

(a) 2 อีลิเมนต ์(b) 4อีลิเมนต ์
รูปท่ี 7 สายอากาศแถวลาํดบัแบบบ่วง  

 
Antenna Grounded 

สายอากาศแบบบ่วง 
350 kHz 
วางแนวตั้ง 

สายอากาศแบบบ่วง 
350 kHz 

วางแนวนอน 
 

ระยะ 
(m) 

กาํลงัของ
สัญญาณ 
(dBm) 

 

ระยะ 
(m) 

กาํลงัของ
สัญญาณ 
(dBm) 

 

ระยะ 
(m) 

กาํลงัของ
สัญญาณ 
(dBm) 

30 -75.6 30 -92.8 30 -93.6 
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ตารางท่ี 3 ตารางผลการทดสอบการจดัรูปแบบแถวลาํดบัของสายอากาศแบบเชิงเส้น 
 

 
รูปท่ี 8 ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นกลบัของสายอากาศ (S11) 

 

4. สรุป 

บทความน้ีเสนอการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศ
บ่วงขนาดเลก็ดว้ยการจดัแถวลาํดบัสาํหรับใชง้านในการรับคล่ืนท่ีส่งผา่น
เน้ือดินจากพ้ืนภายในถํ้ า เหมืองหรืออุโมงค์ การศึกษาสายอากาศแบบ
บ่วงขนาดเล็ก จะใช้สายนําสัญญาณแบบหลายแถบจาํนวน 60 เส้น ใน
การสร้างสายอากาศแบบบ่วงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส และ
จาํลองผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป CST Studio Suite จากการจาํลองผล
พบว่าเม่ือจดัแถวลาํดบัสายอากาศแบบบ่วงจาํนวน 2 อีลิเมนต์และ 4 อีลิ
เมนต ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศแบบบ่วงได ้และผลการ
วดัทดสอบพบว่าการวางตวัท่ีเหมาะสมของสายอากาศแบบบ่วงจาํนวน 1 
อีลิเมนต์ ท่ีสามารถรับกําลังของสัญญาณได้สูงท่ีสุดคือ การวางแบบ
แนวตั้ง และเม่ือเทียบกับสายอากาศแบบฝังลงพ้ืนโลกจะรับกาํลงัของ
สัญญาณไดต้ํ่ากว่าดงันั้นสายอากาศแบบบ่วงจึงเหมาะสาํหรับนาํไปใชใ้น
ถํ้าท่ีมีเพดานไม่หนา หลงัจากนั้นเพ่ิมจาํนวนอีลิเมนตข์องสายอากาศแบบ
บ่วง พบว่าการจดัแถวลาํดบัสายอากาศแบบบ่วงขนาดเล็กจาํนวน 4 อีลิ
เมนต ์สามารถรับกาํลงัของสัญญาณไดสู้งข้ึนจริง โดยมีระยะห่างระหวา่ง

อีลิเมนต์เท่ากับ 70 เซนติเมตร ทาํให้สามารถรับกาํลังของสัญญาณได้
มากกวา่สายอากาศแบบบ่วงขนาดเลก็จาํนวน 1 อีลิเมนตถึ์ง 11.6 dB  

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 

บทความน้ีได้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 
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d(cm) 

 
กาํลงัของสัญญาณ (dBm) 

เชิงเส้นแนวตั้ง 
 

2  อีลิเมนต ์ 4  อีลิเมนต ์
10 -92.4 -85 
20 -93.5 -86 
30 -93.7 -85.7 
40 -93.1 -86.1 
50 -93.6 -85.6 
60 -91.8 -83.1 
70 -88.9 -81.2 
80 -89.7 -84 
90 -89.7 -84.8 
100 -90.2 -85 
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รูปที5 1 โครงสร้างสายอากาศสองแถบความถี5ที5ใช้โครงสร้างเสมือนเห็ดแบบ

ปรับปรุงโมดอนัดบัศูนยแ์ละแบบร่อง 

1.575

Shorted 

post

50 
50 

Unit(mm)

สายอากาศแถบความถี.กว้างที.โมดอนัดบัศูนย์บนโครงสร้างเสมือนเห็ด 

Wide band Antenna Using Zero-Order Resonator based on Mushroom-like Structure   

ธนาพร เพชรกลู1 ภูเบต แสงมะฮะหมดั1 พนิดา เศรษฐานันน์1 ศุภเศรษฐ จนัทร์อ่อน1 บุญฤทธิC คุ้มเขต1 และประยุทธ อคัรเอกฒาลนิ2 

1 ภาควชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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บทคดัย่อ 
บทความนีLนาํเสนอการออกแบบสายอากาศแถบความถีGกวา้งทีGเกิด

จากโครงสร้างเสมือนเห็ดของโมดอนัดบัศูนยส์องแถบความถีGทีGป้อนดว้ย

สายนาํสัญญาณแบบไมโครสตริปสายอากาศมีขนาดกวา้งเท่ากบั 50 มม.

และความยาวเท่ากบั 50 มม. โดยสายอากาศมีย่านความถีGใช้งาน 2.44-

2.49 GHz  ทีGเกิดจากโมดอนัดบัศูนยจ์าํนวนสองความถีGทีGความถีGแรก 2.45 

GHz และความถีGลาํดับสองทีGความถีG 2.5 GHz  มารวมกัน นอกจากนีL

สายอากาศมีการจาํลองแบบรูปการแผ่พลงังานแบบรอบตวัในระนาบ

แนวนอนทีGโมดอนัดบัศูนยที์Gมีอตัราขยาย 1.29 dBi และ 2.29  dBi ทีGแถบ

ความถีG 2.45 GHz และ 2.48 GHz ตามลาํดบั  

 

คาํสําคญั: เรโซเนเตอร์อนัดบัศูนย ์แถบความถีGกวา้ง สายนาํสญัญาณแบบ

ไมโครสตริป  

Abstract 

This paper proposes wide band zero order resonator (ZOR) 

antenna based on mushroom-type structure using microstrip-fed line 

and small size of 50×50 mm2. According to the combined dual-band of 

ZOR modes, operation of 2.45 GHz and 2.5 GHz has been achieved. 

Moreover, the proposed antenna exhibits the omni-directional 

dipolelike radiation patterns in the horizontal plane with realized gains 

of 1.29 dBi and 2.29 dBi for 2.45 GHz and 2.48 GHz, respectively.  

 

Keywords:  Zero order resonator, wide-band, microstrip-fed line 

1. บทนํา 
การสืGอสารทีGดีถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยีให้ตอบ

โจทยผ์ูใ้ชบ้ริการยิGงมีการสืGอสารทีGรวดเร็ว ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพทีGดี

ผูใ้ชง้านก็ไดรั้บผลประโยชน์มากทีGสุด การสืGอสารนัLนแบ่งออกเป็นสอง

รูปแบบคือการสืGอสารแบบมีสายและการสืGอสารแบบไร้สาย โดยเฉพาะ

การสืGอสารแบบไร้สายนัLนไดมี้การพฒันาไปอยา่งรวดเร็วทีGมุ่งเนน้ไปใน

ทางการพฒันาใหอุ้ปกรณ์รับส่งสามารถรับส่งขอ้มูลไดค้รัL งละมากๆ และ

ยงัตอ้งมีขนาดเลก็อีกดว้ย ดงันัLนสายอากาศส่วนสาํคญัในการสืGอสารแบบ

ไร้สายกมี็การพฒันาในมีขนาดเลก็ อตัราการขยายทีGสูง และมีแถบความถีG

ใชง้านทีGกวา้งเพืGอรองรับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น ระบบโทรศพัท์ต่าง ๆ

(GSM, PCS, 3G, 4G,5G) เครือข่ายการสืGอสารไร้สาย (WiFi, Wimax)  

สํ าห รับ ก ารพัฒ น าส ายอ าก าศนัL น ได้นํ า เท คโน โลยีค ลืG น

แม่เหลก็ไฟฟ้ามาประยกุตใ์ชใ้นการเพิGมประสิทธิภาพอยา่งเช่น ทาํเป็นชัLน

วางซ้อน การใชเ้ป็นผิวอภิวสัดุเพืGอเพิGมแบนด์วิดท์และอตัราขยาย  หรือ

สายอากาศทีGประกอบขึLนด้วยสายนําสัญญาณกฎมือซ้ายและมือขวา 

(Composite right/left hand transmission line: CRLH-TL)โดยสายอากาศ

ทีGประยุกต์ใช้ CRLH คือ สายอากาศเรโซเนเตอร์โมดอนัดบัศูนย ์(Zero 

order resonator antenna ZOR-A) [1]  สายอากาศ ZOR นีL มีคุณสมบัติทีG

พิเศษคือ ขนาดของสายอากาศไม่ขึLนกบัความถีG [3] ดงันัLนตามอุดมคติ

สายอากาศ ZOR จึงสามารถเล็กทีGสุดเท่าทีGจะเป็นไปไดแ้ละสายอากาศมี

ลกัษณะแบนราบหรือแนวระนาบ แต่สามารถมีแบบรูปการแผ่พลงังาน

แบบรอบตวัตามแนวระนาบได้โดยไม่ตอ้งวางสายอากาศตามแนวตัLง

เหมือนไดโพล ซึG งจากคุณสมบัติทัL งสองทีGสําคัญสายอากาศ ZOR จึง

สอดคลอ้งทีGจะนาํมาออกแบบสายอากาศขนาดเล็กและมีแบบรูปการแผ่

พลงังานแบบรอบตวั อย่างไรก็ตาม สายอากาศ ZOR นัLนมีขอ้กาํจดัใน

ด้านของประสิทธิภาพและแถบความถีGใช้งานไม่เพียงพอโดยเฉพาะ

สายอากาศ ZOR ทีGป้อนดว้ยดว้ยสายนาํสัญญานไมโครสตริปทีGมีความถีG

ใช้งานเพียงแค่ความถีG เดียวและมีแถบความถีGใช้งานเพียง 1% [2]-[4]  

ดังนัL นได้มีการเพิGมประสิทธิภาพของสายอากาศ  ZOR ด้วยวิธีการ
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  รูปที& 2 ผลการจาํลองค่า |S11| ของสายอากาศ ZOR แถบความถี&กวา้ง 

 

2.44-2.49GHz

2         2.2           2.4            2.6              2.8            3            3.2  

	

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

 รูปที5 3 ผลการจาํลองแบบรูปการแผ่พลงังาน ของสายอากาศ ZOR แถบความถี5

กวา้ง 

2.45 GHz

2.48 GHz

ปรับเปลีGยนโครงสร้างของสายอากาศให้อยูใ่นรูปแบบการป้อนสัญญาณ

แบบระนาบร่วม[5]-[6] หรือวิธีการผสมผสานความถีGโมดอนัดบัศูนยก์บั

โมดปกติของสายอากาศเขา้ดว้ยกนั [7]-[9] ทีGสามารถเพิGมประสิทธิภาพ

และแถบความถีGของสายอากาศ ZOR ใหเ้พียงพอต่อการใชง้านอีกดว้ย 

        บทความนีLนาํเสนอสายอากาศแถบความถีGกวา้งทีGมีแบบรูปการ

แผ่พลงังานแบบรอบตวัทีGผสมผสานสายอากาศ ZOR จาํนวนสองตวัทีG

ออกแบบทีG ความถีG  2 .4 GHz และความถีG  2 .5 GHz มารวมกัน เป็น

สายอากาศ ZOR เพียงตวัเดียวเพืGอเพิGมแถบความถีGใช้งานมากขึLน โดย

สายอากาศนีL มีแถบความถีGใช้งานร้อยละ 2  และยงัคงมีแบบรูปการแผ่

พลงังานแบบรอบตวัในระนาบแนวนอนตลอดย่านความถีG 2.45-2.49 

GHz  

 

2. โครงสร้างและการออกแบบ 
สายอากาศ ZOR แถบความถีGกวา้งทีGนําเสนอเป็นการผสมผสาน

ระหว่างสายอากาศ ZOR จาํนวนสองตวั ทีGประกอบจากสายอากาศ ZOR 

ทีGใชโ้ครงสร้างเสมือนเห็ดทีGความถีG 2.4 GHz เป็นความถีGลาํดบัทีGหนึGงและ

ความถีG 2.5 GHz  ทีGความถีGลาํดบัทีGสองมารวมกนัในการเพิGมแถบความถีG

ใช้งานทีGกวา้งขึLน แสดงโครงสร้างของสายอากาศทีGนําเสนอดงัรูปทีG 1 

สายอากาศทัLงสองความถีGนัLนประกอบดว้ยเรโซเนเตอร์จาํนวนสองเซลลที์G

มีการเซาะร่องคู่ขนานกบัแพทซ์ในแนวตัLงบริเวณแพทซ์ทีGมีความกวา้ง

ของร่องทีG 0.3 มม. และระยะห่างของเซลลว์างห่างกนัทีG 0.3 มม. และทาํ

การเชืGอมต่อจากแพทซ์ด้านบนไปยงัระนาบกราวด์ด้วยแท่งโลหะ

ทรงกระบอก(Via hole) รัศมี 0.5 มม. เพืGอทาํให้เกิดโมดอนัดบัศูนย ์[2]-

[3] สายอากาศทีGนาํเสนอนีL มีการป้อนดว้ยสายนาํสัญญาณไมโครสตริปทีG

มีอิมพีแดนซ์ 50 โอห์มในรูปแบบการคปัปลิLงทีGมีช่องว่างระหว่างสาย

ป้อนกบัโครงสร้างเห็ด 0.3 มม. สายอากาศ ZOR สองความถีGมีขนาดของ

แพทซ์รูปสีG เหลีGยมทีGความความถีG 2.4 GHz และความถีG 2.5 GHz  เท่ากบั 

14.7 x 14.7 มม2และขนาด 15 x 15 มม2 ตามลาํดบั การออกแบบขนาด

ความกวา้งและความยาวแพทซ์รูปสีG เหลีGยมของสายอากาศให้มีขนาด

ต่างกันนัL นเพืGอทําให้สายอากาศเกิดความถีGคนละย่านความถีGนัGนเอง 

สําหรับสายอากาศทีGนาํเสนอนัLนจาํลองผลดว้ยโปรแกรม CST [10] และ

โครงสร้างของสายอากาศใช้วสัดุแผ่นวงจรพิมพ์รุ่น Roger 5580 ทีG มี

ค่าพารามิเตอร์ดงันีL  ค่าคงทีGไดอิเล็กตริกสัมพทัธ์ (Relative Permittivity : 

er) เท่ ากับ  2 .2   ความหนาของฐานรองได อิ เล็กต ริก   (Laminate 

Thickness: h)  เท่ากับ 1.575 มิลลิเมตร ค่าแทนเจนต์การสูญเสีย (Loss 

Tangent: tand) เท่ากับ 0.0009 และความหนาของตวันํา (Metal  Layer 

Thickness: t) เท่ากบั 0.035 มิลลิเมตร ในการจาํลองผลค่าสัมประสิทธิc

การสะทอ้น (|S11|) และแบบรูปการแผ่พลงังานเพืGอนาํไปวิเคราะห์ผลใน

หวัขอ้ถดัไป 
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รูปที5 5 ผลการจาํลองแบบรูปการแผพ่ลงังานของสายอากาศ ZOR ในระนาบ xz ที5 

(ก) ความถี5 2.4 GHz (ข) ความถี5 2.42 GHz (ค) ความถี5 2.45 GHz และ (ง) ความถี5 

2.49 GHz 

 

  

	

  

 
(ก) 

 

 
(ข) 

 

รูปที5 4 การกระจายของเวกเตอร์สนามไฟฟ้า (ก) 2.45 GHz และ (ข) 2.5 GHz  

2.45 GHz

3. ผลการจาํลองและการอภปิราย 
ผลการจาํลองค่า |S11| ของสายอากาศ ZOR แถบความถีGกวา้งดว้ย

โปรแกรม CST แสดงดังรูปทีG  2 จากผลการจาํลองสายอากาศ ZOR มี

ความถีGทีGใชง้านเท่ากบั 2.4-2.49 GHz จากนัLนทาํการจาํลองผลแบบรูปการ

แผพ่ลงังานของสายอากาศแบบ 3 มิติแสดงดงัรูปทีG 3 ทีGความถีG 2.45 และ 

2.48 GHz ทีGมีค่าอตัราขยายเท่ากบั 1.29 dBi และ 2.29 dBi ตามลาํดบั เพืGอ

ยนืยนัการทาํงานของสายอากาศวา่ทัLงสองความถีGนัLนเป็นโมดอนัดบัศูนย์

โดยจาํลองการทาํงานของสนามไฟฟ้าทัLงสองความถีGแสดงดงัรูปทีG 4 จาก

การกระจายของเวกเตอร์สนามไฟฟ้าจะพบว่าทีGความถีG 2.45 GHz  และ 

2.50 GHz เป็นความถีGโมดอนัดบัศูนยเ์พราะว่าเวกเตอร์มีทิศทางตัLงฉาก

กับระนาบสายอากาศและชีL ไปในทิศทางเดียวกันทัL งสองหน่วยเซลล ์

จากนัLนทาํการศึกษาพารามิเตอร์ของสายอากาศทีGมีผลกระทบต่อแบบ

รูปการแผ่พลังงานของสายอากาศคือ ขนาดของระนาบกราวด์ของ

สายอากาศทีGขนาดความกวา้งเท่ากบั 50,60,70 และ 80 มม. จากนัLนทาํการ

จาํลองผลแบบรูปการแผ่พลังงานในระนาบxz ทัL งสีG ขนาดและนํามา

เปรียบเทียบกนัทีGความถีG 2.4 ,2.42, 2.45 และ 2.49 GHz แสดงดงัรูปทีG 5 

จากผลการจาํลองจะเห็นไดว้่าการเพิGมขนาดของระนาบกราวด์มีผลต่อ

แบบรูปการแผ่พลงังานทีGทาํให้แบบรูปแผ่พลงังานแบบรอบตวัในแนว

ระนาบเพิGมมากขึLน  

4. สรุป 
บทความนีL นําเสนอสายอากาศทีGประกอบด้วยสายอากาศสองตวั

เพืGอใหเ้กิดแถบความถีGกวา้งทีGใชห้ลกัการของ CRLH บนโครงสร้างเห็ดทีG

ผสมผสานสองแถบความถีGเขา้ดว้ยกนั จากผลการจาํลองพบวา่สายอากาศ

ทีGนาํเสนอมีแถบความถีGทีGกวา้งและแบบรูปการแผ่พลงังานแบบรอบตวั
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ในแนวระนาบทีGเหมาะสําหรับอุปกรณ์ไร้สายแบบพกพาหรืออุปกรณ์

ขนาดเล็ก ดงันัLนสายอากาศ ZOR นีL สามารถนาํไปสร้างชิLนงานจริงและ

วดัทดสอบเพืGอนาํผลมาเปรียบเทียบกบัผลการจาํลองเพืGอนาํมาวิเคราะห์

ในการนาํไปใชง้านจริงในขัLนตอนถดัไป 
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Abstract 

       In this paper, the details of orthogonal frequency 

division multiplexing (OFDM) timing synchronization 

for fifth-generation new radio (5G NR) is investigated. 

The NR has many cases; however, the high speed is 

considered, and the case D with FR2 is selected. To 

synchronize the synchronization, the cross-correlation 

method is used. The numerical simulation method using 

Matlab@ is employed, where the additive white Gaussian 

noise (AWGN) and communication channel are the main 

studies. Simulation results show that the estimated 

timing frame synchronization has a very tolerance to 

AWGN and communication channel. However, is less 

tolerance for the timing offset. Additionally, we found 

that the system performance has zero tolerance for the 

timing offset, due to the symbol being very long in the 

time domain. However, by our proposed the 

performance works very well. 

 

Keywords: Synchronization, fifth-generation, bit error 

rate, orthogonal frequency division multiplexing, Cross-

correlation 

1. Introduction 

In 5G NR uses OFDM as the standardization OFDM 

started used in the fourth generation (4G) and upgraded 

for higher speed by providing more bandwidth and 

higher modulation order, such as 64-quadrature 

amplitude shift keying (64-QAM). And the so-called 5G 

non-stand-alone mode [1], or does needs 4G to operate 

5G. OFDM has a lot of benefits; especially is very high 

the inter-symbol interference (ISI). By transmitting 

many frequencies, as a result, the loss or attenuation may 

occur in only some of them, and the rest still work very 

well. It is named the selective fading effect. Compared 

with the single carrier, the whole bandwidth will be 

loosed, and cannot communicate at all. However, OFDM 

needs synchronization to find out where the starting 

point of the fast Fourier transform (FFT) is at the 

receiver end, and it has to be solved. Otherwise, the ISI 

will have occurred, and system performance will be 

dramatically dropped [2]. 

There are many researchers propose the 

synchronization methods, such as K.Puntsri [3] presented 

a simple frame synchronization over 25 spans of the 

optical fiber at a sampling rate of 28 Gsps for CO-

OFDM. A short training sequence is applied which does 

not affect the OFDM frame efficiency. Recently, [4] 

proposed to solve this problem, a novel timing 

synchronization which includes the improved coarse 

algorithm based on the FFT and the fine synchronization 

algorithm based on the triple auto-correlation algorithm. 

The algorithm analysis and simulation results show that 

the improved algorithm can work very well. 

In this work, is used cross-correlation analysis of the 

primary synchronization signal (PSS) is employed as a 

pilot for timing synchronization. This result can be 

concussed that the starting point of the frame is well and 

easy to detect, and the starting point is 17793 of the 

frame.  

2. Overview of 5G NR Frame Structure 

In this section, we present the first processing in the 

OFDM synchronization for 5G NR at the receiver in the 

red bracket, and an overview of the 5G NR physical 

layer. The 5G NR system for mobile communications is 

detailed in Fig.1. However, only the downlink is 

considered, and in Fig.2. Shows details of the 5G NR 

frame structure, which is based on the 3rd generation 

partnership project (3GPP) specifications [5]. The 5G 

NR frame structure supports two frequency ranges, 

which are present in Table 1. Respectively. The frame 

has a duration of 10 ms and consists of 10 sub-frames 

having 1 ms, and each sub-frame can have 2
slots. 

Each slot typically consists of 14 OFDM symbols, and 

when   is numerology. Table2. Presents transmission 

numerologies and cyclic prefix (CP) of sub-carrier 

frequency spacing (SCS). 
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Base station
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* DL is Downlink
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Fig. 1 5G NR physical channel and signal. 
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subframe (1 ms)

 
Fig. 2 5G NR frame structure. 

 
Table 1 Definition of frequency ranges. 

Frequency range 

designation 

Corresponding frequency 

range 

FR1 450MHz - 7.125GHz 

FR2 24.25GHz - 52.6GHz 

 
Table 2 SCS Support transmission numerologies [3]. 

µ Sub-Carrier Frequency 

Spacing: SCS 

Cyclic prefix: 

CP 

0 15 Normal 

1 30 Normal 

2 60 Normal, Extended 

3 120 Normal 

4 240 Normal 

 

2.1 Synchronization signal block description 

       The 5G NR frame consists of the PSS, a physical 

broadcast channel (PBCH), a second synchronization 

signal (SSS), and information data, and the frame 

consists of 10 sub-frames, and each sub-frame has 8 slots 

(or 112 OFDM symbols). However, the PSS  PBCH, and 

SSS are used for synchronization and channel 

estimation, all of them are called synchronization signal 

blocks (SSB) as follows Fig. 3. The number of SSB 

blocks is dependent on subcarrier spacing, which is 

consisted of case A, case B, case C, case D, and case E, 

respectively. Case D is considered for this work, where it 

has the highest bandwidth of 400 MHz. 

     The number of SSB symbols is obtained by the length 

of {4,8,16,20}+20n symbol indices, where n = 0, 1, 2, 3, 

5, 6,7 8, 10, 11, 12,13, 15, 16, 17 and 18, respectively. 

The details of Case D is follows: 

 The SSBs has a subcarrier spacing of 120kHz.  

 Each slot includes 2 SSBs and each SSB       

consists of 4 OFDM symbols and 240 

subcarriers are used. 

 The PSS is the first symbol and is used in pilot 

signals, which are for timing synchronization.  

 The PSS and SSS use 127 subcarriers, and the 

rest is 0.  

 The PBCH has two OFDM symbols located at 

the second and fourth of SSB.  
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Fig. 3 Synchronization signal block. 

 

The PSS and SSS are used to get cell identity (ID). The 

cell identity has 1008. The cell ID is calculated 

by ( ) (1) (2)3cell

ID ID IDN N N  , where,  (1) 0,...,335IDN   and 

 (2) 0,1,2IDN  .The (1)

IDN  is the number of SSS and has 

range of {0, 1….335}, while (2)

IDN  is the number of PSS 

and has range of {0, 1, 2}. The details of the 

synchronization signal are followed in the next section.  

2.2 Primary Synchronization Signal   

      The PSS is used for timing synchronization, 

detecting the cell ID sector, and identifying one of three 

identities of (2)

IDN . The PSS generates by using an m-

sequence mapped to the 127 subcarriers. The m-

sequence is defined as follows [1].  

 
                1 2

PSS
d n x m  ,                                              (1) 

where, 

                                         2
43 mod127,IDm n N                                                            (2) 

                                7 4 mod 2x i x i x i                         (3) 

and, 

                             6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 .x x x x x x x       (4) 

2.3 Second Synchronization Signal  

      The SSS used provides for cell identity and cell 

sector. The timing of the SSS is operated after detecting 

the timing of PSS. Additionally, SSS identifies one out 

of 336 identities for (1)

IDN  and as a generator by using 

gold-sequence mapped to the 127 subcarriers. The gold 

sequence for SSS is defined as follows [1]. 

 

       0 0 1 11 mod127 1 2 mod127 ,
SSS

d n x x m x n m          
   (5) 

 

where, 

                     
 

1
2

0 15 ,
112

ID
ID

N
m N

 
  

 

                                        (6) 

                       0 0 07 4 mod 2x i x i x i    ,                  (7) 

                      1 1 17 4 mod 2x i x i x i    .                  (8) 

Hence, 

 

                   0 0 0 0 0 0 06 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1x x x x x x x  ,   (9) 
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and, 

 

                 1 1 1 1 1 1 16 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1x x x x x x x  .  (10) 

 

2.4   PSS synchronization algorithm  

 This section is the main studies of this work. For the 

PSS synchronization algorithm, the cross-correlation 

process is employed [7]. At the receiver, the known PSS 

pattern is precalculated according to the previous section 

and is stored in a read-only memory (ROM). Let’s defies 




 denotes the estimated timing synchronization position 

of the PSS, and  0,1,2i


 denotes the estimate of the 

cell ID sector. A joint estimation of 


 and i


 can be done 

based on the following criterion [8-9],  

 

  
,

( , ) arg max( ( , ))
i

i C i


 
 

 ,            (11) 

 

where, arg max( ( , ))C i  strands for argument of the 

maximum ( , )C i  that finds the maximum value from a 

target function. Additionally, ( , )C i  is the cross-

correlation, and it is expressed by 

 

                         
1

*

0

1
2

0

( ) ( )

( , )

( )

C

C

N

i

k

N

k

r k p k

C i

r k

























                       (12) 

 

Here, ( )ip k  is the known  PSS pattern in the time-domain 

for the cell ID sector i , and 
CN  is the number of the 

subcarriers of an OFDM symbol without the cyclic 

prefix (CP). In 5G NR, 4096 points are used. 

 

3.   Simulation results 

In this section, we present the results of the timing 

synchronization for OFDM in the 5G NR system. The 

system performance is verified by simulation using 

Matlab@. The simulation parameters are provided in 

Table 3. and represent typical values representative of 

numerology 3 of the 5G NR.  

    The simulation parameters are selected corresponding 

to 3GPP TS38.211 [1]. The parameters as in Table 3. 

The AWGN and communication channel. 
 

Table 3 Simulation parameter. 

Parameter Value 

Numerology: µ 3 

Carriers Frequency 24.25GHz 

SCS 120kHz 

CP type Normal 

PSS Sequence M-sequence 

SSS Sequence Gold-sequence 

FFT and IFFT size  4096 

Cell ID 0 

SNR     Up to 22 dB 

Channel Model AWGN 

Fig.4a. to Fig.4c. Show the estimated timing, where the 

starting point of the OFDM symbol is. When the x-axis 

is an example of a half-frame length time metric, and the 

y-axis is the cross-correlation for time synchronization. 

Where 17793 is the start of the frame. The cross-

correlation peak by using different signal-to-noise ratio 

(SNR) values. Such as 0 dB, 15 dB, and 25 dB.  

      Fig.5a. and Fig.5b. Show the estimated timing, where 

the starting point of the OFDM symbol is. When the x-

axis is an example of a half-frame length time metric, 

and the y-axis is the cross-correlation for time 

synchronization. Where 17793 is the start of the frame. 

In this case, simulation of the channel 8 taps for the 

cross-correlation by using different SNR values. Such as 

0 dB, and 25 dB. However, we found that the correlation 

at the tap 8 taps channel is reduced. 

     Fig.6. Shows the bit error rate (BER) of timing 

synchronization when the x-axis is the sample of the 

timing metric, and the y-axis is BER, where the start 

frame is the timing metric equal to 0. In the simulation in 

this paper, shift timing offset with 41 subcarriers is from 

-20 to 20. and using the SNR is 22dB. We found that the 

sample of time offset to change the BER will be 

increased. 
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Fig. 4a The cross-correlation peak for SNR = 0dB. 
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Fig. 4b The cross-correlation peak for SNR = 15dB. 
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Fig. 4c The cross-correlation peak for SNR = 25dB. 
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Fig. 5a The cross-correlation peak channel 8 taps for SNR = 0dB. 
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Fig. 5b The cross-correlation peak channel 8 taps for SNR = 25dB. 
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Fig. 6 The BER for shift timing offset as SNR = 22dB. 

4.    Conclusion  
       In this paper, we have presented the timing 

synchronization using the cross-correlation method, 

where the known PSS pattern in the 5G NR system is 

used as a pilot signal. The 5G NR physical layer has 

been detailed. The numerical simulation method using 

Matlab@ is employed. The effect of the AWGN channel 

and the communication channel is investigated in 5G 

NR. This result simulation is that the system 

performance has zero tolerance for the timing offset due 

to the symbol being very long in the time domain. 

However, the starting point of the OFDM symbol is well 

detected. 
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Abstract 
In this work, we report a bit optimum analysis, both 

integer and fractional are considered, for large Invert fast 

Fourier transform (IFFT) Fast Fourier transform (FFT)  

(or IFFT/FFT) calculation. The size of 4096 points is 

considered, where it is compatible with the Fifth-

Generation (5G) standard. The result will be the power 

consumption of the field-programmable gate array 

(FPGA) implementation, where the lowest number of 

bits for process calculation is the lowest power used. The 

Split-Radix algorithm of calculation is employed. The 

numerical simulation using Matlab@ is used. The result 

showed that the best number of bit for the integer is 2 

bit, while the fractional bit is 16. Additionally, the mean 

square error (MSE) is 1.365×10-11 for 16-quadrature 

amplitude shift keying (16-QAM), 1.831 × 10-11 for 64-

quadrature amplitude shift keying (64-QAM), 

respectively. 

Keywords: Split-Radix, IFFT/FFT, Fixed-point, OFDM, 5G 

1. Introduction 

The current communications system, most of which 

is Forth Generation (4G) and 5G communications, where 

5G is very popular and attentive in many areas. It has 

faster processing than 4G. 5G processing that has been 

developed to support the growing demands of users. 

Additionally, 5G communication uses Orthogonal 

frequency division multiplexing (OFDM) as a 

modulation format. This is a very popular modulation 

due to its high flexibility. This makes the transmission of 

data from source to destination accurate and efficient. 

The OFDM processing is simple caused of fast Fourier 

transform (FFT). The key point is can prevent Inter 

symbols interference (ISI) by apparent cyclic prefix 

(CP). The main processing of OFDM is  Inver FFT 

(IFFT) and FFT, where it is simple to implement by 

Cooley–Tukey [1] method. In 5G, the size of 4096 

points is considered [2] and it is the contribution of this 

work.     

FPGA architecture consists of a transistor array, and 

it uses to build AND OR NOT gates for digital circuits. 

As we already know that the more bit processing is the 

more energy is consumed. Another way round, if the 

minimum number of bits is used, it would be the least 

consumption of power. However, the accuracy of 

calculation must be met and acceptable and it is the issue 

of this work. The bit optimum of FFT calculation is 

studied for FPGA implementation. There are a lot of 

works present the FFT processing using FPGA. For 

example, Vanmathi.K [3] presented design of 16 and 32 

points radix-2  FFT processing using FPGA from Xilinx. 

Which have a number input less. Additionally, the 

computational complexity of the proposed is also high, 

because only Radix-2 algorithm is used.  

Debalina Ghosh [4] performed 1024 points FFT 

analysis using FPGA, where the Radix-4 algorithm 

processor is employed. Only 1024 point was shown. The 

computational complexity of the proposed is less than 

Radix-2. But more computational complexity than Split-

Radix. 

Zaid Ali Abbas [5] reported the implementation and 

direct analysis between radix-2 and radix-4 FFT 

algorithms of 4096 points. The results concluded that the 

radix-4 algorithm is best nevertheless, there is  still more 

computational complexity than Split-Radix. 

 However, from all of them, the optimum bit has not 

been considered yet. 

In this work, the optimum bit for IFFT/FFT 

processing in both integer and fractional with the size of 

4096 is considered for 5G standard. Split-Radix 

algorithm [6] is employed, which provides the lowest 

number of complex multipliers and complex addition[7]. 

The accuracy versus the number of bit processing is 

reported. The numerical simulation using Matlab@ is 

employed. The results showed that the best number of 

bits for the integer is 2 bit, while the fractional bit is 16 

bits, which has the lowest and optimal MSE. In future 

work, real-time FPGA will be implemented for 5G 

processing. 

2. OFDM Systems 

In this section, the OFDM communication system is 

detailed , and it is shown in Fig 1. At the transmitter, the 

serial QAM signal is converted from serial to parallel, 

and then that are paired with subcarrier 4096 according 

to 5G standard. The IFFT is used to convert the 

frequency domain into a time domain. 

QAM
Serial to 
parallel
(S-to-P)

Subcarrier
Mapping IFFT

Add
Cyclic prefix

(CP)

Digital to 
analog 

converter
(DAC)

Transmitter
chanel

Receiver

Analog 
to digital 
converter
(ADC)

Remove
Cyclic prefix

(CP)
FFTSubcarrier

Demapping

Parallel 
to serial
(P-to-S)

QAM + Noise
 z n

 h n

 y n

 x n

 Fig. 1 Basic signal processing for OFDM systems. 
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To solve inter symbol interference (ISI), the cyclic 

prefix (CP) is appended. The digital and convert from 

digital signal to analog signal (DAC) modulation 64-

QAM and demodulation 64-QAM.  The transmitted time 

domain data is obtained by  x n .  The receiver, the 

received is denoted by  y n and it is expressed by  

                     * ,y n x n h n z n                         (1) 

       where, *  stand for convolution calculation. The 

channel  h n  and noise  z n  are the channel effect and 

additive Gaussian noise (AWGN). All of them are in 

time-domain signal. The analog signal is converted to a 

digital signal by using an analog-to-digital converter 

(ADC). After that, the CP is removed, and it converted 

to frequency domain using FFT. Next, the QAM stream 

is converted the parallel and the bit error rate is 

calculated at the final process. As can be seen that the 

IFFT/FFT is the main processing for modulation and 

demodulation. Therefore, in this work, the IFFT/FFT is 

considered, and how many processing bits is the main 

contribution. The main processing of OFDM is IFFT and 

FFT. Therefore, in this work, the FFT of size 4096 
points for 5G standard using Split-Radix. Please see the 

next section. 

OFDM is applied to many kinds of communication 

systems, such as wireless and wireline, and cable due to 

its as many advantages when compared with single 

carrier communication. OFDM communication is a 

multimodal communication standard, such as wireless 

local area network (WLAN), 802.11 standards [8], and 

digital TV [9]. OFDM is also evolved into a popular 

modulation format for wideband digital communication. 

It is used in many applications, such as digital television 

and audio broadcasting and Internet access wireless 

network wire network and 4G/5G mobile 

communications [10]. 

3. IFFT/FFT calculation 

The IFFT and FFT are the essential algorithms in 

OFDM, especially, in the field of digital signal 

processing (DSP). IFFT/FFT computation is an efficient 

way for calculating the Discrete Fourier transform 

(DFT). DFT transforms discrete signals from time-

domain to frequency-domain in numerically, it is very 

hard to implement in the real world. DFT has N2
 

complex multiplications is 16,777,216 operation, and 

 N2-N complex additions is 16,773,120 operation [11] for  

N = 4096 points. 
 
Table 1. The number of complex addition and complex multiplication. 

 

IFFT/FFT algorithm has lower multiplication and 

addition units of complex numbers when compared with 

the DFT.  
The conversion pair of IFFT/FFT are presented by 

Eq. (2) and Eq. (3), respectively. 
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Hence, ( )X k  is frequency-domain signal, while  

 x n is time-domain signal. Where 0,1,..., 1k n N   . 

However, Eq. (2) – (3) can be divided into two-point, 

four-point, and two/four-points. This calculation is called 

Radix-2, Radix-4, and Split-Radix algorithm FFT, 

respectively. Which has a calculation of a complex 

number that is different. 

Table 1. shows the number of complex addition and 

complex multiplications required for N = 4096 points 

FFT with different algorithms. Therefore, In this paper, 

Split-Radix is used because of less complex 

multiplication and less complex addition than Radix-2 

and  Radix-4 algorithm FFT.  

3.1 Split-Radix algorithm 

       Split-Radix algorithm IFFT/FFT combines the 

simplicity of Radix-2 and Radix-4. Split-Radix 

algorithm relatively expresses DFT of length N in terms 

of one smaller DFT of length N/2, and two smaller DFTs 

of length N/4. Split-Radix algorithm is a special one, 

where the Radix-2 is used for the even input index and 

the output is denoted by  2X k  as shown in Eq. (4), and 

Radix-4 is used for the odd input index and the output is 

denoted by  4 1X k   and  4 3X k   as shown in Eq. 

(5) and Eq. (6).  As can be seen in Fig. 2, which the 

structure is called butterfly in “L”- shaped [12].  

        For clearly, understand the substitute example with 

length 4N   points is illustrated in Fig. 3.  

 

Split-Radix calculation example 
        From Fig. 3, show an example of the calculation 

Eq. (4). At  0,..., / 2 1k n N   . while at 0,1k n   

will get  0X  and  1X . As follow. It is Radix-2.  

( )x n

( / 4)x n N

( / 2)x n N

( 3 / 4)x n N

(2 )X k

j

j

(4 1)X k 

 
(4 3)X k 

n

NW

3n

NW



} Radix-2, Use for

Radix-4, Use for

Radix-4, Use for

Fig. 2 Split-Radix “L”- shaped butterfly unit. 

N = 4096 Radix-2 Radix-4 
Split-    

Radix 

Complex Addiction 151,560 138,928   135,172 

Complex 

Multiplication 
53,256 40,624 

36,868 
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Fig. 3 Example substitute  Split-Radix “L”- shaped butterfly unit. 
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we get output for  2X k , 

      0;n    0X      0 0 4 / 2x x        0 2x x   

      1;n     1X      1 1 4 / 2x x          1 3x x  . 

 

Next, for the Radix-4, the calculation example are 

shown in Eq. (5) and (6). At  0,1,..., / 4 1k n N   . 

While at 0k n  , we get output for  4 1X k  .   
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From Eq. (4) – (6), we can future extend to 

butterfly diagram Split-Radix FFT for 16 points show as 

illustration in Fig 4.  

3.2 Fixed-point  

       Fixed-point is very simple to understand and its 

command in Matlab@   is  , , ,fi v s w f , where v  is 

input signal s  is one bit for signal property w is word 

length  and f is fractional length.  In this work, w = 18 

bits,  f is varied from 2 to 18 bits, and the integer is  

w  - ( )f S bits. 
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Fig. 4 Split-Radix butterfly diagram for 16-points FFT DIF algorithm 

4. Simulation results 

       In this section, the simulation of optimum bit 

processing results are presented. The system 

performance is verified by numerical simulation using 

Matlab@, where the parameters are included of w = 18 

bits, the FFT size 4096. Additionally, the modulation 

order of 16-QAM and 64-QAM are considered. 

       Fig. 5 shows error performance, where MSE [13] is 

used.  The MSE is provided by 

 

                     
2

1

1 N

n

MSE
N

 


  ,                         (7) 

 

where N  is the amount of data,   is fractional 

values obtained from the proposed algorithm, which is 

calculated from section 3.2, and   is actual value from 

Matlab@ calculation. The fractional resolution bits are 

varied from 2 to 18 bits. When the number of fractional 

bits is increased, the MSE is dropped. However, when 

the number of fractional bits is more than 16 bits, 

because the number of integer bits is not enough. We can 

conclude that the optimum bits for the faction part would 

be 16 bits, and the MSE is 10-11.  

From Fig. 6 and Fig. 7 show the MSE performance 

for 16-QAM and 64-QAM for the number fractional bits 

of 2, 10 and 12 bits, respectively. As can be seen, The 

MSE value decreases while the SNR(dB) increases. 

Additionally, when the number of fractional bits is 

increased, the MSE is dropped. The number of fractional 

of 2 bits have an inappropriate MSE value, due to it is 

insufficient fractional bits resolution. At the number of 

fractional bits is 10 and 12 bits is suitable.  
Therefore, as can be concluded that the optimum bit 

for the fractional bit should be more than 10 bits, while 

the integer part has to be more than 3 bits in the word 

length of 18 bits calculation systems. 
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Fig. 5 MSE versus the number fractional bits for the modulation order 

of 16 – QAM, 64-QAM modulation. 
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Fig. 6 MSE versus SNR(dB) at the number fractional bits of 2, 10 

and 12 bits for 16 – QAM. 
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Fig. 7 MSE against SNR(dB) at the number fractional bits of 2, 

10 and 12 bits for 64 – QAM.  

5. Conclusion 

In this paper, bit optimum analysis, both integer and 

fractional are presented for large IFFT/FFT calculation. 

The size of 4096 points is considered, which is 

compatible with 5G standard. Split-Radix algorithm with 

fixed-point number is employed to analyze the optimum 

resolution bits. Numerical simulation method using 

Matlab@ is employed. The results showed that the MSE 

is decreased when the fractional bit is increased. 

Additionally, The systems performance is measured by 

when SNR(dB) increase MSE decreased accordingly for 

16-QAM and 64-QAM. However, when the number of 

bits is increased the power consumption for each 

processing would be increased. From the investigation, 

the most suitable point should be used 10 to 12 fractional 

bit length for 16-QAM and 64-QAM. 
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บทคดัย่อ 

เรดาร์ทะลุทะลวงพ้ืนดิน (Ground Penetrating Radar : GPR) 
เป็นเคร่ืองมือในการสาํรวจคน้หาวตัถุหรือส่ิงของท่ีอยู่ลึกลงไปในชั้นใต้
ดินท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยเคร่ืองมือน้ีจะส่งคล่ืนวิทยุ
ความถ่ีสูงแทรกผ่านชั้นดินลงไป ซ่ึงถ้าหากมีวตัถุใด ๆ ขวางอยู่คล่ืนจะ
กระทบวตัถุนั้น ๆ แล้วสะท้อนกลับมายงัตัวรับสัญญาณ ข้อมูลท่ีได้
สามารถนํามาวิ เคราะห์แสดงผลเป็นรูปภาพพร้อมทั้ งตําแหน่งและ
ระยะทางได้ โดยเทคนิคการทาํ GPR นั้นยงัมีข้อจาํกดั ในการวิเคราะห์
ประมวลผลขอ้มูลแบบ real time ผ่านสายอากาศท่ีสามารถใช้งานในย่าน
ความถ่ีกวา้งมาก นั้นเป็นอีกข้อจาํกดัหน่ึงของระบบ GPR แบบเดิมท่ีมีใช้
โดยทั่วไปนั้นมีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมดกอ่นแล้วจึงสามารถนาํมาวิเคราะหป์ระมวลผลขอ้มูลในภายหลัง
แล้วจึงนํามาแสดงผลได้ ซ่ึงในงานวิจัยน้ีผูว้ิจัยได้นําเสนอการนําเอา
ปัญญาป ระดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI) หรือเรียกสั้ นๆว่า AI มา
ประยุกต์ใช้กบัระบบเรดาร์ทะลุทะลวงพ้ืนดินหรือเรียกสั้น ๆ ว่า GPR 
เพ่ือจะลดขั้นตอนและเวลาในการวิเคราะหแ์ละประมวลผลซ่ึงจะทาํให้
สามารถแสดงผลแบบ real time ได้ หากนําเอาการเรียนรู้เชิงลึกมา
ประยุกตใ์ชส้าํหรับการระบุตาํแหน่งดว้ย การใชรู้ปแบบโครงข่ายดงักล่าว 
จะมีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีจะทาํนายตาํแหน่งระยะทางและรูปร่าง 
ของวตัถุในเวลาพร้อม ๆ กนัแบบ real time ซ่ึงผูว้ิจัยได้ทาํการทดสอบ
ดว้ยการจาํลองการฝังวตัถุลงในกล่องทรายท่ีตาํแหน่งและระยะต่าง ๆ ลึก
ลงไป 10-50 cm และทําการตรวจจับด้วยการส่งสัญญาณเรดาร์ผ่าน
สายอากาศท่ีสามารถใช้งานในย่านความถ่ีกว้างมากชนิด Vivaldi ใน
ปากแตร 2 ตวั โดยสายอากาศตวัแรกทาํหนา้ท่ีส่งและสายอากาศตวัท่ีสอง
ทาํหน้าท่ีรับ จากนั้นใช้เทคนิคท่ีนําเสนอมาวิเคราะห์ประมวลผลแบบ 
real time  ซ่ึงผลท่ีได้มีความแม่นยาํอยู่ท่ี 92% จากนั้นนําเสนอตาราง
เปรียบเทียบผลการทดสอบของวตัถุท่ีนาํไปวางในแต่ละตาํแหน่งอีกดว้ย 
จากผลการทดสอบสามารถยืนยนัเบ้ืองตน้ไดว้่าวิธีน้ีสามารถนาํไปใชง้าน
ไดจ้ริงในภาคสนาม 

คาํสําคญั: เรดาร์ความถ่ีกวา้งย่ิง, เรดาร์ตรวจภาคพ้ืนดิน, การเรียนรู้เชิงลึก 

 

Abstract 

Ground Penetrating Radar (GPR) is a very useful tool to 
explore objects. The objects exist deeply in the subsoil that cannot be 
seen by the naked eye. The principle is to send the high-frequency radio 
waves through the soil layer, which if there is any object in the way, the 
waves will hit that object and reflect. Then, the signal will be back to 
the receiver where the data can be analyzed and displayed as a picture 
along with the distance position by the technique of doing GPR. There 
are still many aspects which the process of analyzing data processing 
with very short time, fast and timely, or real time for short. That is one 
of the limitations of conventional GPR which is complex and takes time 
to collect all the data first. It is able to analyze and process the data later 
and then pledge to display results. In this research, the researcher will 
present the Artificial Intelligence or shortly called AI to apply to 
breakthrough radar GPR, for short, to reduce the process and time of 
analysis and processing, enabling real- time results if deep learning is 
applied for positioning. Using such a grid model it is very possible to 
predict location, distance and shape of objects at the same time in real 
time, which the researcher has experimented with simulating the 
embedding of the object into the sand box  at various locations and 
distances of 10-50 cm deep and detect it by sending a RADAR signal. 

Keywords: UWB Radar, GPR, Deep Learning 

1. บทนํา 
ปัจจุบันประสิทธิภาพของระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์มี

ความกา้วหน้าแบบกา้วกระโดดไปมากเม่ือเทียบกบัในอดีต ซ่ึงเรา
สามารถนาํกระบวนการการเรียนรู้ท่ีเรียกว่าปัญญาประดิษฐท่ี์มนุษยส์ร้าง
ข้ึนมา ประยุกตใ์ชก้บัระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูงไดโ้ดย
อาศยัอลักอริทึมสาํหรับการฝึกหดัให้ปัญญาประดิษฐฉ์ลาดข้ึนจากเรียนรู้
เชิงลึกจากการจาํแลว้วิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ต่าง ๆ และตีความจาก ขอ้มูล
และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีป้อนเข้าไปจนกระทั่งตัวปัญญาประดิษฐ์เองมี
ความฉลาดรวดเร็วและมีความผิดพลาดนอ้ยกว่าความผิดพลาดของมนุษย์
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ทั้งน้ีกย็งัตอ้งอยู่ในกรอบขอบเขตเง่ือนไขท่ีปัญญาดิษฐ์ไดเ้รียนรู้เร่ืองนั้น 
ๆ ดังจะเห็นได้จากเวลาท่ีผ่านมานั้นได้นาํปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น
มนัสมองการเรียนรู้ของเคร่ือง  (Machine Learning) และการเรียนรู้แบบ
อัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทํางานโครงข่ายประสาทของมนุษย ์ 
(Deep Learning) โดยนําระบบ โครงข่ายป ระสาท (Neural Network)  
มาซ้อนกนัหลายชั้น (Layer) และทาํการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซ่ึงข้อมูล 
ดังกล่ าวจะถู กนําไป ใช้ในก ารตรวจจับ รูป แบ บ  (Pattern) หรือจัด 
หมวดหมู่ข้อมูล (Classify the Data) [3] ในศตวรรษน้ีปัญญาประดิษฐ ์
(AI) และโครงข่ายประสาท (Neural Network)  ถูกนาํมาใช้ในผลิตภัณฑ์
หรือบริการซ่ึงมีอยู่ในชีวิตประจาํวนัอย่างกวา้งขวางซ่ึงผูใ้ชห้ลาย ๆ คนยงั
ไม่ทราบ ซ่ึงในอนาคตอันใกล้ทั้ งปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้แบบ
อตัโนมติัดว้ยการเลียนแบบการทาํงานโครงข่ายประสาทของมนุษยจ์ะถูก
นาํมาประยุกตใ์ชเ้ป็นหลักในอุตสาหกรรม [4] ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือก
วธีิการแบบโครงข่ายประสาทแบบเกดิซํ้ า (Recurrent Neural Network :  
RNN) หรือ RNN สาํหรับการสร้างแบบจาํลองโครงข่ายลาํดบัขอ้มูลแบบ 
RNN สําหรับการประยุกต์ใช ้ปัญญาประดิษฐ ์AI กบังานทางด้านการ
ตรวจจบัวตัถุใตดิ้นโดยการส่งสัญญาณเรดาร์ทะลุทะลวงเขา้ไปในพ้ืนดิน 
ซ่ึงเทคนิคดงักล่าวจะสามารถช่วยให้คาํนวณแสดงผลคุณสมบัติของวตัถุ
ต่าง ๆ ใตดิ้นไดร้วดเร็ว ท่ีผ่านมามีรูปแบบโครงข่ายประสาทแบบเกดิซํ้ า
ท่ีเคยถูกพฒันามากอ่นท่ีสามารถนาํมาใช้งานไดดี้และง่าย ดงัเช่น LSTM  
[5] และ GRU [6,7,8] นั้นกย็งัคงถูกนาํมาใช้งานกนัอย่างกวา้งขวางอยู่ใน
ปัจจุบันเน่ืองจากเป็นโครงข่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูง เรดาร์ทะลุทะลวง
พ้ืนดินถูกนาํไปใช้งานกนัอย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะในงานสํารวจและ
วิจยัทางด้านธรณีวิทยา [1] การสํารวจพ้ืนท่ีกอ่สร้างสําหรับงานทางดา้น
โยธา การสาํรวจโบราณสถาน [2] จะเห็นได ้ว่าเรดาร์ทะลุทะลวงพ้ืนดินมี
ประโยชน์หลายด้านในการสาํรวจโดยไม่จาํเป็นต้องขุดลงไปในดิน ซ่ึง
วิธีการขุดดินสํารวจนั้ นหากเป็นการสํารวจทางด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีแล้วนั้นมีความเส่ียงอย่างมากท่ีหลกัฐานทางประวติัศาตร์อาจ
ถูกทาํลายโดยวิธีการดังกล่าวซ่ึงต่างกบัวิธีการสํารวจโดยใช้เรดาร์ทะลุ
ทะลวง พ้ืนดินดว้ยการส่งคล่ืนความถ่ีวิทยุลงไปและสะทอ้นกลับมา โดย
สัญญาณท่ีวิเคราะห์ได้สามารถบอกตาํแหน่งวตัถุและลักษณะท่ีมีอยู่ใน
ดินได้อย่างชัดเจน งานวิจัยท่ีนําเสนอน้ีจะเป็นการประยุกต์ใช้ สร้าง
แบบจาํลอง ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือใช้สําหรับการสํารวจคน้หาวตัถุภายใน
ดินด้วยการปรับปรุงการทํานายท่ีเร็วข้ึนด้วยวิธีการโครงข่ายประสาท
แบบการเรียนรู้เชิงลึก เพ่ือจะลดเวลาและกระบวนการท่ีสูญเสียไปแบบ
ธรรมดาทั่วไป โดยกระบวนการโครงข่ายประสาทนั้นจะใช้หาและ
ประมวลความแตกต่างระหว่างขอ้มูลท่ีถูกทาํนายและขอ้มูลท่ีเกดิข้ึนจริง
ภายหลัง จากการทาํนายโดยมีสมมุติฐานท่ีว่าแบบจาํลองดังกล่าวท่ีสร้าง
ข้ึนสามารถทาํนายได้อย่างแม่นยาํในเง่ือนไขท่ีขั้นตอนกระบวนการท่ี
ลดลง ซ่ึงผลการทาํนายท่ีได้ยงัคงสามารถระบุรายละเอียดท่ีดีกว่าดงัเช่น 
ลกัษณะรูปร่าง  ตาํแหน่ง ความลึก ของวตัถุต่าง ๆ ไดช้ดัเจน 

2. ระเบียบวิธีการการเกบ็ข้อมูลทีไ่ด้จากเรดาร์ทะลทุะลวงพื้นดิน 

ขั้นตอนการออกแบบติดตั้งระบบสําหรับการเกบ็ข้อมูลความลึก
ของวัตถุและการจําแนกลักษณะวัตถุในดิน ในงานวิจัยจะอธิบ าย
ดงัต่อไปน้ี ขอ้มูลท่ีได้จะถูกรวบรวมมาจากการนาํเอาโลหะกลม 4  ท่อน 
ฝังลงไปในตาํแหน่งความลึกท่ีทราบค่าแน่นอนโดยการวางท่อนั้นจะ
กาํหนดให้แต่ละท่อวางตัวอยู่ท่ีตาํแหน่งความลึกแตกต่างกนันับจาก
พ้ืนผิวดินด้านบนลงไปในช่วงระยะ 2.5 cm ถึง 20 cm ซ่ึงสัญญาณท่ี
สะท้อนกลับมานั้นมีความแตกต่างกนั โดยสัญญาณแรกจะเป็นผิวหน้า
ดินรวมทั้ งเก ิดจาก mutual coupling ระหว่างสายอากาศภาคส่งและ
ภาครับและอีก 3 สัญญาณท่ีเหลือจะเป็นสัญญาณท่ีสะทอ้นจากท่อท่ีถูกฝัง
อยู่ในความลึกท่ีแตกต่างกนั 3  ระดับ ในส่วนของภาคส่งสัญญาณ 
เรดาร์ เร่ิมจากการใช้คอมพิวเตอร์สั่งการให ้FPGA (Field-programmable 
gate array) ส ร้างสัญ ญาณ พัลส์ ท่ี มีแบ นด์วิดธ์ห รือ ย่านความกว้าง
สเปกตรัมของสัญญาณท่ี 2.1 GHz แล้วส่งผ่านไปยงัสายอากาศภาคส่ง
เพ่ือแพร่กระจายคล่ืนความถ่ีวิทยุหลาย ๆ ความถ่ีลงไปในชั้นดิน แล้วอีก
ส่วนหน่ึงถูกส่งไปยงั oscilloscope ความถ่ีสูงเพ่ือเป็นสัญญาณอ้างอิง
สาํหรับเปรียบเทียบ สัญญาณท่ีรับเขา้มาจากการสะทอ้นภายหลงั ซ่ึงคล่ืน
ดงักล่าวเม่ือไปกระทบกบัวตัถุท่ีอยู่ในความลึกต่างกนัจะสะท้อนกลบัมา
ท่ีเวลาท่ีแตกต่างกนัมายังสายอากาศภาครับ จากนั้ นจะทําการขยาย
สัญญาณท่ีรับได้ให้มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนแล้วนาํไปเข้า oscilloscope ความถ่ี
สูงเพ่ือเปรียบเทียบกบัสัญญาณอา้งอิง จากนั้นจะนาํค่าของข้อมูลดิบท่ีได้
จ าก  oscilloscope ส่ ง ไป ยัง คอ ม พิ ว เต อ ร์ทํ าก ารป ระม ว ล ผ ล ด้ว ย
แบบจําลองอัลกอลิทึมท่ีออกแบบไว้ด้วยโปรแกรม MATLAB โดย
แผนผงัไดอะแกรมจะเป็นดงัแสดงไวใ้นรูปท่ี 1. 

FPGA PCTiming Circuit

Impulse
Generator Amplifier Oscilloscope

Tx 
Antenna

Rx 
Antenna

 
รูปที ่1 ผงัแบบจาํลองอลักอลิทึมทีท่าํการออกแบบ 

3. ขั้นตอนการเตรียมการ 

เตรียมตู้ทรายให้พร้อมสําหรับการใช้เคร่ือง Ground Penetrating 
Radar ในการกาํเนิดสัญญาณ เพ่ือตรวจจบัวตัถุโดยการใส่ทรายไวใ้นตูใ้ห้
เต็มโดยใหท้รายอยู่ห่างลงมาจากตวัปล่อยสัญญาณ 2 cm 
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3.1 เคร่ืองมืออปุกรณ์ 

3.1.1 เคร่ืองหยั่งความลึกด้วยสัญาณ เรดาร์(Ground Penetrating 
Radar : GPR)  กาํลงัส่ง 200 mW 

3.1.2 ท่อโลหะ 3 ขนาด 
3.1.3 Oscilloscope 6 GHz 
3.1.4 โปรแกรม MATLAB 3.3 
3.1.5 Python 3.7.7 

3.2 ขั้นตอนการดําเนินการ 

3.2.1 การเกบ็สัญญาณใชส้ายอากาศแบบวิวลัดี (Vivaldi antenna) 
ในการเกบ็ขอ้มูลเน่ืองจากเป็นสายอากาศท่ีมีความถ่ีกวา้งและมีความกวา้ง
ลาํคล่ืน (Beam width) ท่ีแคบเหมาะสาํหรับการส่งคล่ืนผ่านผิวดิน โดยทาํ
การติดตั้งสายอากาศใหด้า้นหนา้ของสายอากาศท่ิมหวัลงทาํมุมตั้งฉากกบั
กระบะทราย ใหส้ายอากาศรับและส่งวางขนานกนัเพ่ือสามารถรับและส่ง
สัญญาณไดดี้ท่ีสุด 

3.2.2 ทาํการฝังตวัวตัถุและทาํการเกบ็สัญญาณใชห้ลกัการของ GPR 
โดยในการเกบ็สัญญาณรอบแรกจะไม่มีการฝังท่อโลหะลงไป โดยทาํการ
เกบ็สัญญาณจะทําการแบ่งความยาวของกระบะทรายเป็นทั้ งหมด 22 
จุดวดัทีละจุดไปเร่ือย ๆ จนครบระยะ การเกบ็สัญญาณใช ้Algorithm จาก
โปรแกรม MATLAB จากนั้นทาํการฝังวตัถุช้ินแรกดังรูปท่ี 2 โดยผูท้ ํา
การทดลองไดฝั้งวตัถุไวท่ี้ตาํแหน่งท่ี 12 โดยมีความลึก  10 cm จากนั้นทาํ
การเกบ็สัญญาณใหม่ทั้ง 22 จุดอีกคร้ัง หลังจากเกบ็สัญญาณเสร็จ ผูว้ิจัย
ไดท้าํการทดลองโดยการฝังท่อโลหะท่ีขนาดเล็กกว่า ท่ีตาํแหน่งท่ี 3 โดย
มีความลึก 20 cm ทาํการเกบ็สัญญาณแบบเดิม จากนั้นฝังวตัถุช้ินท่ีสามท่ี
ความลึก 20 cm บริเวณตาํแหน่งท่ี 20 ทาํการเกบ็สัญญาณแบบเดิม ทาํให้
ได ้ชุดของสัญญาณ 3 แบบ  คือ มีวตัถุ 1 ช้ิน มีวตัถุ 2 ช้ิน และมีวตัถุ 3 ช้ิน
ตามลาํดบั 
 

 
รูปที่ 2 การฝังวตัถุที่ตาํแหน่งต่าง ๆ ในพื้นทราย 

 

 
 

รูปที ่3  ตวัอยา่งสญัญาณกอ่นและหลงัจากเปล่ียนไปแสดงผลเป็น spectrogram 

4. ผลการทดลอง 

จากการทดลองโดยการนาํสัญญาณท่ีเตรียมไวท้าํการทดลองมาเข้า
กระบวนการ STFT เพ่ือใหไ้ด ้ภาพสเปกโตรแกรม จากนั้นนาํสัญญาณท่ี
ผ่านการแปลงทั้งหมดไปทาํการ Classification ดังรูปท่ี 3 เพ่ือให้ค้นหา 
ความลึกและตาํแหน่งของวตัถุ โดยท่ีวตัถุจะมีความลึกท่ี 10 cm และ  
20 cm โดยใช้โมเดลท่ีเตรียมไว ้ จากนั้นแสดงผลเป็นแผนภาพท่ีบอก
ตาํแหน่งและความลึกของวตัถุท่ีดงัรูปท่ี 4 5 และ 6 ตามลาํดบั โมเดลระบุ
ออกมาได้ จากผลการทดลอง ในด้านซ้ายจะเป็นการบอกความลึกของ
วตัถุท่ีโมเดลสามารถ weight ออกมา  ส่วนด้านขวาจะเป็นการแสดงผล
เป็นแผนภาพตาํแหน่งและความลึกของวตัถุ 

 
 

รูปที่ 4 วางวตัถุทีต่าํแหน่ง 12 ความลึก 10 cm 
 

 
 

รูปที่ 5 วางวตัถุทีต่าํแหน่ง 3 ความลึก 20 cm และที่ตาํแหน่ง 12 ความลึก 10 cm 
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รูปที่ 6 วางวตัถุทีต่าํแหน่ง 3 ความลึก 20 cm ที่ตาํแหน่ง 12 ความลึก 10 cm และที่
ตาํแหน่ง 20 ความลึก 20 cm 

5. สรุป 

จากผลการวิจยัโดยการนาํเอาปัญญาประดิษฐ์ดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก
มาประยุกต์ใช้สําหรับการระบุตาํแหน่งของระบบเรดาร์ตรวจใต้พ้ืนดิน 
สามารถตรวจหาตาํแหน่งของวตัถุท่ีอยู่ใตพ้ื้นดินทรายไดต้ามการทดลอง 
ซ่ึงระยะในการตรวจจับมีระยะไม่เกนิ 20 cm ซ่ึงประสิทธิภาพของการ
ระบุตาํแหน่งของระบบเรดาร์ตรวจภาคพ้ืนจะมีความถูกตอ้ง 100% แต่ถ้า
มีการวางวัตถุท่ีมีความลึกมากกว่า 20 cm ความสามารถในการระบุ
ตาํแหน่งของระบบเรดาร์ภาคพ้ืนด้วยการเรียนรู้เชิงลึกจะมีประสิทธิภาพ
ลดลง มีความถูกตอ้งตํ่ากว่า 50% โดยสามารถกล่าวได้ว่าท่ีความลึกท่ีไม่
เกดิ 20 cm ทางระบบน้ีสามารถระบุตาํแหน่งได้อย่างแม่นยาํ แต่เม่ือมี
ความลึกมากกว่า 20 cm ข้ึนไปประสิทธิภาพของระบบจะลดลง ต้อง
ปรับปรุง ซ่ึงแนวทางในการพฒันาต่อไป มุ่งเนน้การพฒันาความสามารถ
ของการส่งผ่านคล่ืนไปยงัภาคพ้ืนดินใหดี้ข้ึนโดยการออกแบบสายอากาศ 
หรือปรับเปล่ียนขนาดกาํลังส่งให้สูงข้ึนร่วมด้วยกบัการออกแบ บ
โครงข่ายการเรียนรู้เชิงลึกให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดว้ยการออกแบบ
ก ารเรียน รู้ เชิงลึ ก ท่ี มีค วาม เกี่ยว ข้อ งด้าน เวล าเพ่ิ ม ข้ึน มา เพ่ือ ให้
ประสิทธิภาพในการระบุ ตําแหน่งมีความแม่นยาํมากย่ิงข้ึน เม่ือมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนอาจนาํงานวิจัยน้ีไปประยุกต์ใช้ในงานท่ีเกีย่วข้อง
กบัระบบ GPR หรือตรวจจบัวตัถุใตดิ้นเพ่ือหาความต่างของชั้นดิน วตัถุท่ี
ถูกฝังใตดิ้นหรือในกาํแพงได ้
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอการออกแบบชุดอุปกรณ์ตรวจจับวดัสัญญาณ

ความถีวิทย ุซึงเป็นส่วนหนึงของระบบตรวจสอบการใชค้ลืนความถีและ

แกไ้ขปัญหาการรบกวนทางคลืนความถีวิทยจุากอุปกรณ์ไร้สายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยชุดอุปกรณ์ทีออกแบบจะทาํหน้าทีวดัสัญญาณคลืน

ความถีสําหรับเครืองวิทยุคมนาคมทีใชก้ําลงัส่งตาํ โดยเฉพาะในกรณีที

ไม่ทราบสถานที ซึงระบบทีออกแบบจะประกอบไปดว้ยเครืองวิเคราะห์

สเปกตรัม เครืองรับสัญญาณ WiFi และสายอากาศแบบแอกทิฟสําหรับ

รับและวิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาณ โดยมีอุปกรณ์ RF Switch ทาํ

หน้าทีเลือกเส้นทางรูปแบบการวิเคราะห์ของสัญญาณ อุปกรณ์ชุดหมุน

สายอากาศ เสาอลูมิเนียมควบคุมด้วยลม และอุปกรณ์ควบคุมการหมุน

ของโรเตอร์สําหรับติดตงัและหมุนสายอากาศแอกทิฟ GPS Logger ทาํ

หนา้ทีบอกตาํแหน่งและการชีทิศทางของสายอากาศ โดยอุปกรณ์ทงัหมด

ถูกติดตงับนรถยนต์เพือเขา้ทาํการเคลือนทีเขา้ตรวจสอบการใชง้านคลืน

ความถีในพืนทีทีกําหนด จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าชุดอุปกรณ์ที

ออกแบบสามารถตรวจสอบสัญญาณรบกวนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: อุปกรณ์วดัสัญญาณความถีวิทยุ ระบบตรวจสอบการใช้คลืน

ความถีกาํลงัส่งตาํ 

Abstract 

This paper presents the design of a Radio Frequency (RF) 

measuring sensor that is a part of a low-power radio frequency 

transceiver detection system to effectively detect and resolve the 

problem of radio frequency interference from wireless devices. The RF 

measuring sensor is designed to measure the low-power radio frequency 

transceiver especially if the location is unknown. The designed system 

consists of a spectrum analyzer WiFi receiver and an active antenna for 

receiving and analyzing the signal details, with the RF switch device to 

select the analysis pattern path. The antenna rotator, the rotator 

controller, and the pneumatic aluminum mast for mounting and turning 

the active antenna. The GPS Logger provides positioning and direction 

of the antenna. All devices are installed on the vehicle to move to detect 

the frequency usage in the specified area. From the experimental 

results, it is found that the RF measuring sensor can effectively detect 

interference. 

Keywords: Radio Frequency Measuring Sensor, The Low-Power RF 

Measurement System. 

1. บทนํา 
ปัจจุบันปัญหาการรบกวนคลืนความถีวิทยุ (Radio Frequency) มี

โอกาสเกิดจากความตอ้งการใชง้านอุปกรณ์ไร้สายทีเพิมขึนอย่างรวดเร็ว

ในพืนทีต่างๆ ซึงส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์การสือสารทีอยู่

ใกลเ้คียงได้อย่างปกติ ยกตวัอย่างเช่น การเกิดการรบกวนระบบควบคุม

รถไฟฟ้าบีทีเอสทีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ทําให้ส่งผลกระทบต่อ

ผูโ้ดยสารเป็นจาํนวนมากเนืองจากความล่าช้าของรถไฟ สาเหตุเกิดจาก

การรบกวนของคลืนความถีวิทยุ ทางสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่ งช าติ 

(สํานักงาน กสทช.) มีหน้าทีออกไปติดตามและตรวจสอบการใช้คลืน

ความถี แต่ตอ้งใช้เวลาค่อนขา้งนานในการระบุตาํแหน่งของอุปกรณ์ที

ปล่อยสัญญาณออกมารบกวนทางระบบควบคุมรถไฟฟ้า 

การตรวตสอบการกระจายตัวของคลือนความถีทีมีใช้งานเป็น

จาํนวนมากในปัจจุบนัหรือการวดัสัญญาณในกรณีทีไม่ทราบสถานทีใช้

งานทีชัดเจนจากเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้กําลังส่งตํา การวัดระดับ

สัญญาณของคลืนความถีสูงทีมีกาํลงัตาํส่วนหนึงจะนาํเสนอในรูปแบบ

เอกสารทางเทคนิค (Technical Documents) หรือเอกสารรายละเอียดทาง

เท ค นิ ค  (Specification Sheets) ป ร ะก อ บ ก าร ใช้งาน เค รื อ งมื อ ข อ ง

บริษัทผู ้ผ ลิต โดยเฉพาะส่วน ใหญ่ เป็น เครืองวิเคราะห์สเปกตรัม 

(Spectrum Analyzer) เช่น วารสารวิชาการของ RF-Academy of National 

Instruments (NI) [1] ได้นําเสนอข้อมูลมาตรฐานระดับ physical layer 

ของ WLAN (Wireless Local Area Networks) ตังแต่  IEEE 802.11a ถึ ง 

802.11ac วิธีการวดัคุณสมบัติขณะทํางานเป็นภาครับและภาคส่งของ 

WLAN ต าม ม าต รฐ าน  IEEE 802.11a ถึ ง  802.11ac ทําให้ ได้ข้อ มู ล

รายละเอียดย่านความถีของ WiFi ทีถูกกาํหนดไวเ้ป็นมาตรฐานในเรือง

ของวิธีการ Modulation สําหรับใชใ้นการแยกแยะสัญญาณทีวดัทดสอบ
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ได้จาก Spectrum Analyzer เพือให้ สามารถ ระบุได้ว่าเป็นสัญ ญ าณ

เป้าหมายทีเราตอ้งการวดัจริง ๆ ส่วนบทความอืนๆ นอกจากนี [2-3] จะ

เป็นบทความทีนําเสนอการพฒันาระบบตรวจสอบการใช้คลืนความถี

สําหรับเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้กาํลงัส่งตาํโดยใชห้ลกัการโครงข่ายตวั

ตรวจจับสําหรับการวัดสัญญาณความถีวิทยุ (RF Measuring Sensors 

Network: RFMSN) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และการวดัและวิเคราะห์

สัญญาณ WiFi  

ดังนันบทความนีจึงนําเสนอการออกแบบชุดอุปกรณ์ตรวจจบัวดั

สัญญาณความถีวิทยุทีเป็นส่วนหนึงของระบบตรวจสอบการใช้คลืน

ความถี โดยมี อุปกรณ์เครืองมือวัดทีจําเป็นต้องใช้เป็นขันตํา ได้แก่ 

ส ายอ าก าศอัตร าข ยายสูงด้ าน ห น้ า (High Directive Gain Antenna) 

เครืองมือวดัและวิเคราะห์สเปกตรัมความถี ทีมีความแม่นตรงตลอดความ

กวา้งของแถบความถี (Frequency Bandwidth) ทีกาํหนดและมีความไวใน

การตรวจวดั (Sensitivity) ค่อนขา้งสูง มีความจาํเป็นตอ้งถูกนํามาใช้เป็น

อุปกรณ์หลกัของชุดอุปกรณ์ตรวจจบัวดัสัญญาณความถีวิทยสุําหรับการ

วดัตรวจสอบการใช้คลืนความถีฯ [4] เพือช่วยให้ทางสํานักงาน กสทช. 

ไดม้ีระบบตรวจสอบทีมปีระสิทธิภาพต่อไป 

2. การออกแบบชุดอุปกรณ์ตรวจจับวัดสัญญาณความถีวทิยุ 
ระบบวดัตรวจสอบการใชค้ลืนความถีสาํหรับเครืองวิทยคุมนาคมที

ใชก้าํลงัส่งตาํทีไดท้าํการออกแบบเบืองตน้ มีแผนภาพแสดงการทาํงาน

ของระบบในรูปที  โดยมีองค์ประกอบหลกัในระบบ (หมายเลข 1 ถึง 

หมายเลข 4) ดังต่อไปนี (1) การทํางานของฮาร์ดแวร์ในส่วนของชุด

อุปกรณ์วดัคลืน RF (2) เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (3) การประมวลขอ้มูล

เชิงปัญญาประดิษฐ์ (4) เทคโนโลยีการแสดงผลและการเฝ้าระวังบน

อุปกรณ์เคลือนที จากรูปที  แสดงให้เห็นถึงอปุกรณ์ของระบบทงัหมดที

ถูกติดตงัในรถยนต์เพือให้สามารถเคลือนทีเขา้สู่เป้าหมายไดส้ะดวก โดย

มีหลักการการทํางาน คือ เมือรถยนต์แต่ละคันเข้าสู่พืนทีทีต้องการ

ตรวจสอบการใชค้ลืนความถีตามทีกาํหนดแลว้ เจา้หน้าทีประจาํรถยนต์

ตรวจสอบฯ แต่ละคนัจะนําอุปกรณ์ส่วนของสายอากาศทังหมดพร้อม

สายนําสัญญาณทาํการติดตังบนชุดหมุนสายอากาศ (Antenna Rotator) 

และนําไปติดตงับนปลายเสาอลูมิเนียมทีสามารถยืดออกหรือหดเขา้ได้

โดยการบังคับด้วยปัมลม (Pneumatic Aluminum Mast) ขนาดเล็ก ดัง

แสดงในรูปที  

 
รูปที 1 แผนผงัการทาํงานของระบบตรวจสอบการใชค้ลืนความถีสาํหรับเครืองวิทยุ

คมนาคมทีใชก้าํลงัส่งตาํ 

 
รูปท ี2 ระบบ RF Measuring Sensors สาํหรับใชง้านบนรถยนต์ 

 

Active Antenna

GPS Logger Including Gyro / Tilt / Compass & Accelerometer

SPID SPX AZ/EL-01 
Antenna Rotator

Pneumatic System

 
รูปที 3 การออกแบบระบบ RF Measuring Sensors สาํหรับติดตงับนรถยนต์ 

 

จากนันจะใช้เครืองคอมพิวเตอร์แบบ notebook ส่งคาํสังให้สายอากาศ

อตัราขยายสูงแบบแอกทีฟทีมีอตัราขยาย  dBi ทาํการหมุนในระนาบ

มุมกวาดตงัแต่  องศา ถึง  องศา โดยบนตวัสายอากาศแบบแอกทีฟ

จะมีอุปกรณ์ GPS logger สําหรับระบุตาํแหน่งของตวัสายอากาศพร้อม

อุปกรณ์ เซนเซอร์สํ าห รับวัดทิศทาง การวางตัว  และการเคลือนที 

(Accelerometer) ของตัวสายอากาศ เพือส่งข้อมูลดังกล่าวส่งกลบัไปยงั

เครืองคอมพิวเตอร์โดยตรงเพือเก็บบนัทึกขอ้มูลไวใ้ชใ้นการประมวลผล 

ขณะทีในส่วนข้อมูลของความถีและระดับความแรงของสัญญาณที

ตรวจวดัไดจ้ากสายอากาศแบบแอกทีฟ จะถูกเชือมต่อเขา้กบัอุปกรณ์ RF 

Switch 50 Ω เพือให้ซอฟตแ์วร์ AI ทีถูกพฒันาขึนมาเป็นผูอ้อกคาํสังให้มี

การสวิตช์เลือกเส้นทางว่าจะเลือกอ่านขอ้มูลทีบ่งบอกระดบัของสัญญาณ

และความถีทีต้องการตรวจสอบ (Frequency & Signal Level) ผ่านทาง

เครืองวิเคราะห์สเปกตรัมความถียหี้อ Tektronix รุ่น RSA306B หรือเลือก

ทีจะอ่านขอ้มูลทีเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์เขา้ถึงสัญญาณไวไฟทีเป็น

เป้าหมาย เช่น Mac Address, Access Point Brand, WiFi Channel, Signal 

Level เป็นต้น โดยผ่านทางอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ WiFi หลังจากนัน

ซอฟต์แวร์ AI จะนําข้อมูลทงัหมดทีได้จากระบบ RFMSN ทีติดตงับน

รถยนต์อย่างน้อยสามคันทีล้อมรอบแหล่งกําเนิดคลืนความถีวิทยุหรือ

เครืองส่งสัญญาณ WiFi เป้าหมายในพืนทีสามเหลียม (Triangle Area) มา

วิเคราะห์และประมวลผลเพือตรวจสอบการใช้งานคลืนความถีว่าเกิน

ขอบเขตตามทีกฎหมายกาํหนดหรือไม่  
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รูปท ี  การเตรียมอุปกรณ์และพืนทีสาํหรับทาํการทดสอบ 

3. การทดสอบและวิเคราะห์ผลชุดอุปกรณ์ตรวจจับวัด

สัญญาณความถีวทิย ุ
ในการทดสอบการทํางานของชุดอุปกรณ์ตรวจจับวัดสัญญาณ

ความถีวิทยุทีติดตงับนรถยนตผ์่านทางเครืองวิเคราะห์สเปกตรัมความถี

ในขนัตอนแรกไดท้าํการติดตงัอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้

สายเพิมเติม โดยสมมุติสถานการณ์ว่าอุปกรณ์นีมีการปล่อยคลืนความถี

วิทยุออกมาทีย่านความถี .  GHz (Channel 11) ย่านความถีตงัแต่ .  

GHz ถึง 2.473 GHz ทีมีระดับความแรงของสัญญาณสูงกว่าทีกฎหมาย

กาํหนด (มากกว่า 20 dBm) โดยติดตงัไวที้ระดบัความสูง 4 เมตร บนยอด

เสาของรถยนต์ตรวจสอบคนัหนึง ในพืนทีของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

สุรนารี ดงัแสดงในรูปที  ในขนัตอนนีจะเนน้ไปทีความแมน่ตรงของผล

การวัดทีได้จากรถยนต์แต่ละคัน และเพือหาค่าระดับความแรงของ

สั ญ ญ าณ ตําสุ ด  (Minimum Signal Strength) ห รือ  ค่ ากําลัง ที รั บ ไ ด ้

(Received Power: PR) จะพิจารณาทีความถี .  GHz ซึงเป็นความถี

กลางของ Channel 11 โดยระบบ RFMS ทีออกแบบสามารถทําการวดั

ตรวจสอบไดโ้ดยใชร้ะยะห่างและระดบัความสูงของของสายอากาศแอก

ทีฟทีใชรั้บสญัญาณเท่ากนั รวมทงัตาํแหน่งของรถยนต์ทีจอดขณะทาํการ

วัดสัญญาณในแต่ละระยะเหมือนกัน โดยเริมทําการวัดทดสอบที

ระยะห่างจากตัวอาคารตงัแต่  เมตร และเพิมขึนในแนวเส้นตรงห่าง

ออกมาจากตวัอาคารครังละ 20 เมตร จนสินสุดทีระยะ 300 เมตร โดยผล

การวดัทดสอบดังแสดงไวใ้นรูปที  จะเห็นว่าค่าระดับความแรงของ

สัญญาณตาํสุดทีรถยนต์แต่ละคนัรับสัญญาณเพือตรวจสอบไดจ้ะมีค่าอยู่

ที -40.78 dBm, -45.37 dBm, -45.36 dBm และ -44.23 dBm หลังจากนัน

ทาํการคาํนวณค่ากาํลงัแผค่ลืนประสิทธิผล (Effective Isotropic Radiated 

Power: EIRP) ทีมีการแผ่ออกมาจากตาํแหน่งทีสายอากาศของเครืองวิทยุ

คมนาคมหรือแหล่งกาํเนิดคลืนวิทยุทีเป็นเป้าหมายในการวดัตรวจสอบ

ติดตงัอยู่ การพิจารณาค่า EIRP ณ ตาํแหน่งดังกล่าว จึงเป็นค่าเดียวทีจะ

นาํมาพิจารณาในเรืองของการแผค่ลืนความถีวิทยอุอกมามีระดบัทีสูงเกิน

กว่าทีกฎหมายกําหนดหรือไม่ โดยแสดงหลักการคาํนวณไวใ้นรูปที  

และคาํนวณได้จากสมการที  โดยค่าระดับกาํลงัของคลืนความถีวิทยุที

ถูกส่งออกมาจากแหล่งกําเนิด ก็คือ EIRPT จะเดินทางมาถึงทีด้านหน้า

ของสายอากาศแอกทีฟของระบบ RFMS ด้วยระยะทาง D ซึงค่า EIRPT 

จะเกิดการสูญเสียขณะเดินทางในอากาศ (Free-Space Loss: FSL) ไปอีก

จาํนวนหนึงซึงขึนอยูก่บัค่าความถีและระยะทาง D และจะไปปรากฏเป็น

ค่ากาํลงั EIRPR ก่อนเขา้สู่ตวัสายอากาศ หลงัจากนันสายอากาศแบบแอก

ทีฟจะรับเอาค่า EIRPR เข้ามาทําการขยายกําลังด้วยอัตราขยาย 45 dBi 

เพือให้มีระดบัของกาํลงัทีสูงขึนก่อนทีจะส่งผ่านสายเคเบิลชนิดสูญเสีย

ตํา (Low-Loss Cable Line) เข้าสู่ เค รืองวิ เคราะห์แถบสเปกตรัมตาม

ความถีทีกาํลงัทาํการวดั โดยระดบัของค่ากาํลงัในขณะทีเดินทางผา่นสาย

เคเบิลจะเกิดการสูญเสียอีกจาํนวนหนึง (Lcable) ซึงขึนอยูก่บัค่าความถีและ

ความยาวของสายเคเบิล แล้วจึงไปปรากฏบนจอแสดงผลของเครือง

วิเคราะห์สเปกตรัมในรูปของค่ากาํลงัทีรับได ้(Received Power: PR) 
 

          (dBm)

           = [ 45 ]  (dBm)
T R cable

R cable

EIRP EIRP FSL L

P dBi FSL L

  

  
 (1) 

 

 
รูปที  ค่าระดบัความแรงสัญญาณทีรับไดด้ว้ยระบบ RFMS 

 
รูปท ี  หลกัการคาํนวณ EIRP ของระบบ RFMS 

 

 
รูปท ี  ค่าระดบักาํลงัแผ่คลืนประสิทธิผล (EIRPT) ทีปรากฏอยูด่า้นหนา้ของสายอากาศ

ของแหล่งกาํเนิดคลืนความถี 

 
รูปที  ค่าระดบักาํลงัแผ่คลืนประสิทธิผล (EIRPR) ทีสายอากาศรับได ้
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รูปท ี  ค่าสูญเสียในอากาศ (FSL) 

ผลการคาํนวณเพือหาค่า EIRPT ทีส่งออกมาจากสายอากาศภาคส่งของ

แหล่งกาํเนิดคลืนความถีวิทยแุละเดินทางมาถึงด้านหน้าของสายอากาศ

แอกทีฟของระบบ RFMS (ทีระดับความสูงเท่ากัน) ด้วยค่า EIRPR ที

ติดตงัอยูบ่นรถยนต์ตรวจสอบทงั 4 คนั ไดแ้สดงไวใ้นรูปที  โดยพบว่า

ค่า EIRPR ทีวดัไดม้ีค่าระดบัความแรงตาํสุดของสัญญาณคลืนความถจีาก

แหล่งกาํเนิด ฯ ชุดเดียวกนัทีระบบ RFMS ซึงติดตงัอยูบ่นรถยนตค์นัที 1, 

2, 3 และ 4 สามารถวดัตรวจสอบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะอยู่ที -81.44 

dBm, -86.03 dBm, -86.02 dBm และ -84.89 dBm ตามลาํดบั ซึงถือวา่เป็น

ค่าระดบัของกาํลงัตาํมาก ๆ ทีระบบตรวจสอบสามารถทาํการวดัได ้
สําหรับค่ากาํลงัประสิทธิผล EIRPT ทีถูกส่งออกมาจากสายอากาศ

ของแหล่งกาํเนิดคลืนความถีเมือเดินทางมาถึงด้านหน้าของสายอากาศ

แอกทีฟของระบบตรวจสอบ ฯ จะมีค่ากําลังประสิทธิผล EIRPR ลดลง

เนืองจากเกิดการสูญเสียในอากาศว่าง ตามระยะทางทีเพิมขึน อย่างไรก็

ตามดว้ยสาเหตุทีการแผ่คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้าทีเดินทางออกไปในอากาศจะ

มีค่าลดลงเป็นสัดส่วนผกผนักบัระยะทางยกกาํลงัสองโดยตรงซึงแตกต่าง

จากการคาํนวณค่าการสูญเสียในอากาศว่างทีมีผลตามระยะทางทีเพิมขึน 

ดังนันจากรูปที  จะเห็นได้ว่าค่าการเปลียนแปลงของค่า EIRPR กับค่า

การสูญเสียในอากาศว่าง FSL ดังแสดงในรูปที  ในขณะทีระยะทาง

เพิมขึนแต่ละระยะนันจะมีค่าไม่สัมพนัธ์กันแบบเชิงเส้น และเมือนําค่า 

FSL มาชดเชยให้กับค่า EIRPR ผลลัพธ์ของค่า EIRPT จึงไม่ เกิดการ

เปลียนแปลงแบบเรียงลาํดบัเช่นทงัสองค่าดงักล่าว ดงันันในการพิจารณา

ค่า จึงต้องพยายามทาํการวดัทดสอบซําในหลายระยะทางเพือให้ได้ค่า 

EIRPT ทีสูงทีสุด ซึงจากผลการวดัทดสอบจะเห็นว่าค่า EIRPT สูงสุดทีวดั

ไดโ้ดยรถยนต์คนัที 1, 2, 3 และ 4 มีค่าประมาณ 17.63 dBm (ทีระยะทาง 

160 เมตร), 16.08 dBm (ทีระยะทาง 160 เมตร), 15.69 dBm (ทีระยะทาง 

180 เมตร) และ 16.33 dBm (ทีระยะทาง 220 เมตร) ตามลาํดับ ทังนีให้

พิจารณาใชค่้า EIRPT สูงสุดทีวดัได ้(17.63 dBm) เป็นผลลพัธ์ในการวดั

ตรวจสอบ  

4. สรุป 
บทความนีนําเสนอการออกแบบชุดอุปกรณ์ตรวจจับวดัสัญญาณ

ความถีวิทย ุซึงเป็นส่วนหนึงของระบบตรวจสอบการใชค้ลืนความถีและ

แกไ้ขปัญหาการรบกวนทางคลืนความถีวิทยจุากอุปกรณ์ไร้สายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยชุดอุปกรณ์ทีออกแบบจะทาํหน้าทีวดัสัญญาณคลืน

ความถีสําหรับเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้ก ําลังส่งตํา โดยมีอุปกรณ์

เครืองมือวดัทีจาํเป็นต้องใช้เป็นขนัตาํ ได้แก่ สายอากาศอตัราขยายสูง

ด้านหน้า เครืองมือวดัและวิเคราะห์สเปกตรัมความถี ทีมีความแม่นตรง

ตลอดความกวา้งของแถบความถีทีกําหนด มีความไวในการตรวจวดั 

ค่อนขา้งสูง เมอืเขา้สู่พนืทีระบบจะสามารถหมุนในระนาบมุมกวาดตงัแต่ 

 องศา ถึง  องศา และมีการสวิตช์เลือกเส้นทางว่าจะเลือกอ่านขอ้มูล

ทีบ่งบอกระดับของสัญญาณและทีต้องการตรวจสอบ (Frequency & 

Signal Level) ผ่านทางเครืองวิเคราะห์สเปกตรัมความถี หรือเลือกทีจะ

อ่านข้อมูลทีเป็นรายละเอียดของอุปกรณ์เข้าถึงสัญญาณไวไฟทีเป็น

เป้าหมาย จากการทดสอบพบว่าระบบทีออกแบบสามารถคาํนวณหาค่า

ระดับกาํลงัของคลืนความถีวิทยุทีถูกส่งออกมาจากแหล่งกาํเนิด EIRPT  

เพือตรวจสอบการใช้งานคลืนความถีว่าเกินขอบเขตตามทีกฎหมาย

กาํหนดหรือไม่ และเมือทาํงานร่วมกับองค์ประกอบของระบบทงัหมด

ของระบบตรวจสอบการใช้คลืนความถีวิทยุคมนาคมทีมีกําลังส่งตํา 

ขอ้มูลทีได้ทงัหมดจะถูกนําไปประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผล

กลางทีมเีทคโนโลยี AI เพือตรวจสอบและระบุตาํแหน่งของแหล่งกาํเนิด 

บนหน้าจอแสดงผล อีกทงัระบบยงัง่ายต่อการติดตงัใชง้านและสามารถ

เพิมประสิทธิภาพในการช่วยให้ทางสํานักงาน กสทช. ได้มีระบบ

ตรวจสอบทีมปีระสิทธิภาพต่อไป 
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บทคดัย่อ 

โดยวิจัยน้ี ได้อ ธิบายถึ งการออกแบบและปรับปรุงการ เพิ่ ม
อตัราขยายสายอากาศโมโนโพลในระบบลอร่าแวนที่ความยาวหน่ึงในส่ี
ส่วนของความยาวคลื่นส าหรับการส่ือสารประยุกต์ใชง้านในฟาร์มดว้ย
อภิวสัดุโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดแนวตั้ งซ่ึงจดัเป็นอภิวสัดุชนิด
หน่ึงที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศในเร่ืองการเพิ่ม
อตัราขยาย โดยงานวิจยัน้ีไดท้  าการออกแบบและจ าลองผลสายอากาศ
ออกแบบที่ ความถี่ ป ฏิบัติ การ  922.5 MHz และมีความกว้างแถบ
ครอบคลุมช่วงความถี่ 920-925 MHz ซ่ึงสามารถใช้งานในระบบลอร่า
แวนได ้จากการจ าลองผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป พบวา่สายอากาศโมโน
โพลที่มีโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้งลอ้มรอบสายอากาศ มี
อตัราขยายเท่ากบั 10.98 dB หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 6.45 dB 

ค าส าคัญ: การเพิ่มอตัราขยาย, สายอากาศโมโนโพล, ลอร่าแวน 

Abstract 
This paper proposed design and improvement the gain for a /4  

Monopole Antenna in LoRaWAN for Farm application using with the 
vertical medium structure, a one type of the metamaterial. It is capable 
to improve the performance of the antennas in term of the gain. 
Furthermore, this proposed antenna is designed at the operating 
frequency in 922.5 MHz for the Farm application and designed and 
simulated at cover the bandwidth is between 920-925 MHz, that can 
support the LoRaWAN application. From the simulated results with a 
simulation program, we found that a monopole antenna encircled with 
the vertical medium structure can achieve 10.98 dBi of gain or higher 
than the gain, which is obtained using a basic monopole antenna at 
around 6.45 dBi. 

Keywords:  Gain enhancement, Monopole Antenna, Long Range Wide 
Area Network (LoRaWAN) 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ววิฒันาการทางดา้นการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายนั้นไดมี้การพฒันา
เพิ่มมากขึ้ นเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ืองตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ีเทคโนโลยี
หน่ึงที่ถูกมุ่งเน้นและมีแนวโน้มว่าจะมีความตอ้งการในการใชง้านมาก
ยิ่งขึ้นนั้ นก็คือเทคโนโลยีการส่ือสารทางดา้นอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพ
ส่ิง (Internet of Things: IoT) ที่ ได้ความนิ ยมและมีการพัฒนาอย่าง
แพร่หลาย  การเข้ามาของ IoT ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิปและอุปกรณ์ที่ใช้ก าลังต  ่า ที่สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดผ้า่นระบบอินเทอร์เน็ต แต่ยงัมีขอ้จ ากดัทางดา้นก าลงั
งานที่ใชจ้ากแบตเตอร่ีหรือสัญญาณวทิยุที่ต  ่า ไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่
การใชง้านได ้ท  าให้การส่ือสารยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงไดมี้การ
เร่งพฒันาเทคโนโลยีลอร่าแวนขึ้นมาซ่ึงเป็นโปรโตคอลไร้สายแบบใหม่
ที่ออกแบบมาเพื่อการส่ือสารระยะไกล (Long-range) และใช้ก าลังต  ่า 
(Low-power)  เพื่อให้เทคโนโลยีลอร่าแวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น 
สามารถใชง้านได้ครอบคลุมพื้นที่ระยะไกล ซ่ึงสายอากาศนั้ นซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ที่ส าคญัอย่างหน่ึงที่ขาดไปไม่ไดใ้นระบบการส่ือสารแบบไร้สาย 
เพราะสายอากาศท าหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นคลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้าแลว้ส่งออกไป และรับคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ามาแลเ้ปลี่ยนเป็น
พลังงานไฟฟ้าในภาครับ สายอากาศโมโนโพล  (Monopole Antenna) 
เป็นสายอากาศแบบเส้นลวด (Wire antenna) ที่นิยม เน่ืองจากขนาดที่เล็ก
กะทดัรัด น ้ าหนักเบา สามารถออกแบบ สร้าง และติดตั้งใชง้านได้ง่าย 
จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสายอากาศโมโนโพลในฐานขอ้มูล งานวิจยั
ของ Kudpik, R., et al., [1] ได้ออกแบบสายอากาศโมโนโพล โดย
สายอากาศโมโนโพลท าหน้าที่ เป็นเรโซเนเตอร์ส าหรับการแผ่คลื่น
แม่เหลก็ไฟฟ้า โดยติดตั้งอยู่บนระนาบกราวด ์เน่ืองจากเส้นลวดตวัน าที่มี
ลกัษณะเป็นเรโซเนเตอร์แบบเปิด การแผค่ลื่นจึงเกิดขึ้นตลอดความยาว
ของเส้นลวด ดงันั้นความยาวของเส้นลวดที่ถูกก าหนดดว้ยความยาวคลื่น
จึงเป็นพารามิเตอร์ส าคัญในการก าหนดคุณสมบัติของโมโพล [2-3] 
สายอากาศโมโนโพลแบบหน่ึงในส่ีของความยาวคลื่น  ( /4 ) นิยม
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น ามาใช้งานมากที่สุดอีกประเภทหน่ึง [4]  ลักษณสมบัติของการแผ่
กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโมโนโพล /4  จะแตกต่างจากไดโพล 
คือมีการแผ่คลื่นบนระนาบกราวด์เท่านั้ น ไม่มีการแผ่คลื่นใตร้ะนาบ
กราวด์ [5]  ดงันั้ นอตัราขยายของสายอากาศโมโนโพล /4  จึงขึ้นอยู่กับ
ความยาวของเส้นลวดตัวน า และขนาดของระนาบกราวด์ ซ่ึงพบว่า
ระนาบกราวด์ที่ มีขนาดใหญ่ก็จะให้อัตราขยายที่ สูงกว่า [6]  แต่จาก
การศึกษาพบว่าระนาบกราวด์ที่มีขนาดใหญ่จะมีความยุ่งยากและซบัซอ้น
ในการออกแบบและติดตั้งใชง้าน ในขณะเดียวกนัระนาบกราวดท์ี่มีขนาด
เลก็ก็จะลดประสิทธิภาพของสายอากาศโมโนโพล  

อภิวสัดุ (Metamaterial) [7] ซ่ึงเป็นวสัดุประดิษฐ์เชิงวศิวกรรม ที่ถูก
ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบติัทางแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นไปตามที่
ตอ้งการ ซ่ึงมีสมบติัที่ไม่ปรากฏตามธรรมชาติทัว่ไป โดยสมบติัของวสัดุ
เหล่านั้ นปกติเกิดจากโครงสร้างมากกว่าการจดัเรียง (Composition) จาก
การผนวกกันของวสัดุขนาดเล็ก (ปกติจะมีขนาดเล็กกว่าความยาวคลื่น
มาก) ที่ มีสมบัติ ไม่ เห มือนกัน (Inhomogeneous) [8–9]  สมบัติทาง
แม่ เหล็กไฟฟ้าที่ว่าดังกล่าว คือ  ค่ าสภาพยอมทางไฟฟ้า (Electric 
Permittivity: ε)  ค่ าความ ซึมซาบได้ท างด้าน แ ม่ เหล็ก  (Magnetic 
Permeability: µ)  และค่าดัชนีการหักเหของแสง (Refractive Index: n)  
ดงันั้ นอภิวสัดุสามารถประกอบขึ้นจากการฝังของวสัดุประดิษฐ์หลาย
ชนิดรวมตัวกันเข้าไปยังในตัวกลางหรือผิวของตัวกลางที่ก าหนดซ่ึง
ผูอ้อกแบบสามารถเลือกพารามิเตอร์ต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ เช่น คุณสมบตัิ
ต่างๆ ของตัวกลาง ขนาดรูปร่างและส่วนประกอบที่จะใส่เขา้ไป ความ
หนาแน่นหรือการจัดวางต าแหน่งเพื่อให้ได้ผลตอบสนองพิเศษทาง
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจากวสัดุตามธรรมชาติทัว่ไป เช่น ค่า
ความซึมซาบไดท้างแม่เหล็กเป็นลบ และค่าดชันีการหักเหของแสงเป็น
ลบ เหตุผลน้ีวสัดุทางแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดน้ีจึงถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ วสัดุ
เหนือธรรมชาติ [10] และจากการศึกษาพบว่าโครงสร้างอภิวสัดุที่มีความ
เหมาะสมกับรูปร่างของล าคลื่นที่ออกจากสายอากาศ จะท าหน้าที่เป็น
วงจรเรโซแนนซ์เม่ือน ามาวางหน้าสายอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของสายอากาศดีขึ้ น  โดยได้แนวคิดมาจากงานวิจัยของ S. 
Kampheephat, et al., [11] และ P. Duangtang, et al., [12] ดงันั้ นงานวิจยั
น้ีจึงไดน้ าเสนอการปรับปรุงอตัราขยายของสายอากาศโมโนโพลที่จะ
เป็นสายอากาศหลกัในการใชง้านเทคโนโลยีลอร่าแวนจึงไดน้ าเสนอการ
เพิ่มเทคนิคอภิวสัดุแบบผสมส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศ
โมโนโพล โดยเลือกอภิวสัดุโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดแนวตั้ ง
(Vertical wire medium structure) [13-16] ส าห รับการปรับปรุงความ
กวา้งแถบ การแมตช์อิมพีแดนซ์ และการเพิ่มอตัราขยายของสายอากาศ 
จากผลการศึกษาพบวา่เม่ือเพิ่มเทคนิคอภิวสัดุเขา้มา โดยไดอ้อกแบบปรับ
ค่าพารามิเตอร์และระยะห่างที่เหมาะสมแลว้ มาวางลอ้มรอบโมโนโพล 
พบว่าระบบสายอากาศโมโนโพลที่ได้น าเสนอน้ีมีความกวา้งแถบและ
การแมตชอ์ิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้นและยงัให้อตัราขยายที่สูงขึ้นอีกดว้ยเม่ือเทียบ

กับสายอากาศโมโนโพลแบบเดิมที่ มีการใช้ใน ปัจจุบันที่ ใช้เพียง
สายอากาศโมโนโพลเท่านั้นในการติดต่อส่ือสาร 

2. การออกแบบสายอากาศโมโนโพล 
ออกแบบสายอากาศโมโนโพล /4  ที่ความถี่ปฏิบตัิการที่ 922.5 

MHz มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1  mm บนระนาบกราวด์แบบ
วงกลมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากับหน่ึงความยาวคลื่น แสดงดงัรูปที่ 1  
จากผลการจ าลองดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะได้
ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (Reflection coefficient : S11) และแบบรูปการ
แผ่พลังงาน  (Radiation Pattern) แสดงได้ดังรูปที่  4 และ 5 ตามล าดับ 
สายอากาศนั้นมีความกวา้งแถบเท่ากบั 40 MHz และมีอตัราขยายเท่ากับ 
4.53 dBi 

 
 

รูปท่ี 1 สายอากาศโมโนโพล /4  

3. การออกแบบอภิวัสดุแบบผสมและผลการจ าลองระบบสายอากาศ
โมโนโพล 
ส่วนแรกของงานวจิยัไดเ้ลือกปรับปรุงประสิทธิภาพของสายอากาศ

โมโนโพล /4 งานวจิยัน้ีไดป้รับปรุงในส่วนของความกวา้งแถบและการ
แมตช์อิมพีแดนซ์ก่อน ดว้ยการน าอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้น
ลวดแนวตั้ง 4 อิลิเมนต์ มาวางครอบสายอากาศดงัรูปที่ 2 โดยมีความสูง
เท่ากับ dl = 5 mm มีระยะห่างและเส้นผา่นศูนย์กลางของเส้นลวดแนวตั้ง
เท่ากับ dm = 6.5 mm และ dr = 1 mm ตามล าดบั จากการจ าลองผลพบว่า
เม่ือน าอภิวสัดุโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวดแนวตั้ งมาวางครอบ
สายอากาศ ส่งผลให้ความกวา้งแถบเพิ่มขึ้นเท่ากับ 29 MHz เพิ่มขึ้นจาก
สายอากาศโมโนโพลเดิมประมาณ 14 MHz มีการแมตช์อิมพีแดนซ์ที่ดี
ขึ้น และนอกจากน้ี ยงัส่งผลให้สายอากาศมีอตัราขยายเพิ่มขึ้นเป็น 7.53 
dBi ที่ความถี่ปฏิบตัิการ 922.5 MHz ดงัตารางที่ 1 

 

 
(ก) อภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 
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(ข) เม่ือน าอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 

4 อิลิเมนตม์าวางลอ้มรอบโมโนโพล 
รูปท่ี 2 สายอากาศโมโนโพล /4 และอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 

 

 
ดา้นหนา้ 

 
ดา้นบน 

(ก) อภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 

 
งานวจิยัน้ีไดเ้พิ่มอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้งส าหรับ
เพิ่มอัตราขยายของสายอากาศ ดังรูปที่  3(ก) พบว่าจ านวนอิลิเมนต์ที่
เหมาะสมนั้นคือ 16 อิลิเมนต ์แสดงในรูปที่ 3(ข) แสดงสายอากาศโมโน
โพลต้นแบบที่ประกอบด้วยอภิวสัดุโครงสร้างตัวกลางแบบเส้นลวด

แนวตั้ง มีระยะห่างระหว่างเส้นลวดเท่ากับ dd = 1.5 mm จากการจ าลอง
ผลพบวา่สายอากาศโมโนโพลตน้แบบน้ี มีอตัราขยายเท่ากับ 10.98 dBi 
ซ่ึงเพิ่มขึ้นถึง 6.45 dBi เม่ือเทียบกับสายอากาศโมโนโพลเดี่ยว และ 3.45 
dBi เม่ือเทียบกับสายอากาศโมโนโพลและอภิวสัดุโครงสร้างตวักลาง
แบบเส้นลวดแนวตั้ง 4 อิลิเมนต ์และยงัส่งผลให้ระบบสายอากาศมีการ
แมตช์อิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้น ดงัรูปที่ 4 รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบผลค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (S11) และแบบรูปการแผ่กระจายก าลงังานของ
สายอากาศโมโนโพลทั้ง 3 แบบ 

ตารางท่ี 1 ผลการจ าลอง 

สายอากาศโมโนโพล /4  
ช่วงความถี่ 

ใช้งาน (MHz) 
ความกว้างแถบ 

(MHz) 
อตัราขยาย 
(dBi) 

โมโนโพลเด่ียว 925-940 15 4.53 
โมโนโพลและอภิวสัดุโครงสร้าง
ตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 4 อิลิเมนต ์

921-950 29 7.53 

โมโนโพลและอภิวสัดุ แบบผสม (โมโน
โพลตน้แบบ) 

910-950 40 10.98 

 

 
รูปท่ี 4 ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (S11) 

4. สรุป 
งานวิจยัน้ีได้น าเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศโมโน

โพลความยาว /4 ดว้ยเทคนิคอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวด
แนวตั้ง 4 อิลิเมนต์ ส าหรับการปรับปรุงความกวา้งแถบและการแมตช์
อิมพีแดนซ์ และเพิ่มจ านวนเส้นลวดแนวตั้งในการเพิ่มอตัราขยายของ
สายอากาศโมโนโพล ที่ความถี่ปฏิบตัิการ 922.5 MHz จากผลการจ าลอง
ผลสายอากาศโมโนโพลต้นแบบ พบว่าสายอากาศมีความกวา้งแถบ
เพิ่มขึ้น 40 MHz มีการแมตชอ์ิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้น และมีอตัราขยายสูงขึ้นถึง 
6.45 dBi เม่ือเทียบกับสายอากาศโมโนโพลเดี่ยว ท าให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของสายอากาศดีขึ้น  

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณทางวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ 

ให้ค  าแนะน าและแนวคิดที่มีประโยชน์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ไดเ้อื้อเฟ้ืออุปกรณ์

 
(ข) สายอากาศโมโนโพล /4 และอภิวสัดุแบบผสม 

รูปท่ี 3 สายอากาศโมโนโพล /4 ตน้แบบ 

Single Monopole 
Monopole+ Wire Medium  
Structure 4 elements 
Proposed Monopole+Wire 
Medium Structure 
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ที่ใช้ในการจ าลองผลในการท างานวิจัย  ส่งผลให้งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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Abstract 

Nowadays, the evaluation of driver behaviors is the 

famous topic. According to the statistic of accidents 

increase every year.  Driver behavior is major cause of 

accident. ITS with C-V2X is the newest technology which 

improve traffic safety without new road construction. 
Internet on Vehicle (IoV) via Vehicle to Network (V2N) 
transmits data from vehicle to the cloud such as engine 

speed, throttle positon, engine load. Driver behavior can 

compute with the mentioned vehicle condition data. This 

work introduces the evaluation of driver behavior via IoV 

and V2N technology. Safety rate is presented in term of 

vehicle data condition with difference driving area: urban, 

suburban and highway. Our results indicate driver 

behavior which present road safety. Also,traffic safety 

increase due to the proposed system. 

Keywords: V2N, Driver scoring, C-V2X, 4G-LTE, 

IoV 

1. Introduction 

Accidents statistic increases every year. Traffic safety 

is important issue for government in the world.. Driver 

behavior is one cause of highly accident statistic at 

highway reporting in Thailand by Bureau of Highway 

Safety, Department of Highways [1]. Drivers drove 

exceeding speed limit is major cause of accidents. Also, 

vehicle speed and driver behavior indicate relationship of 

accident and driver behavior. Moreover, Coolant 

Temperature, Throttle Position, and Engine Speed are 

vehicle condition data relating to driver behavior. Driver 

behavior is famous topic which related to cause of 

accident. In addition, this work focuses on study of driver 

behavior using vehicle condition data. Normal vehicle 

condition data refers to safety drive [2]. Bad vehicle 

condition data means unsafety drive. However, 

conventional vehicle condition data collection recorded in 

offline mode via OBD-II connection with vehicle ECU. 
Then, recorded vehicle data exported for analyzing of 

driver behavior. Nowadays, Cellular V2X is the newest 

communication technology which provide high efficiency 

of communication infrastructure.  C-V2X consists of 

Vehicle to Vehicle (V2V), Vehicle to Infrastructure (V2I), 
Vehicle to Pedestrian (V2P) and Vehicle to Network 

(V2N). This work focusses on V2N technology. Vehicle 

condition data from ECU transmit to network via V2N 

technology on 4G-LTE [4]. Can-bus Shield V2 connects 

vehicle Electronic Control Unit (ECU) via OBD-II DB9 

cable [5],[6]. OBD-II DB9 cable applies with SAE 

J1962/ISO 15031-3. Can-bus Shield V2 reads vehicle 

condition data from ECU. Also, collected vehicle 

condition data fed to Arduino Uno R3. Arduino UNO R3 

transmits collected data to network via 4G-LTE 

connection. Collected vehicle condition data consists of: 
vehicle speed, engine speed, throttle position. Collected 

data sends to online database. Firebase online database 

was selected. Driver behavior calculated in terms of 

vehicle data condition [7]- [9]. Driver behavior in 0.9-1.3 

range means the low risk of an accident or drive safe. 
Driver behavior is out of range 0.9-1.3 indicating unsafe 

driving [10]. Moreover, assessment of driver behavior 

measured in 3 driving routes areas: urban, suburban and 

highway. Driver behavior score more than or equal 70% 
refer safe driving according to [12]. Driver behavior score 
less than 70% indicates unsafe driving. Also, this work 
presents traffic safety in terms of vehicle data condition 

via IoV and V2N technology.  Measurement results 

indicate safety or non-safety of driver. Thus, chance of 

accident reduces when driver knows personal driver 

behavior. Also, traffic safety increases due to the proposed 

system.  

2. Devices and Equipment  

2.1 Can Bus-shield V2 

 CAN BUS is a standard protocol for data transmission 
between vehicle control unit and vehicle electronic 
components. CAN BUS Shield enables Arduino reading 

vehicle data condition such as Coolant Temperature, 
Throttle Position, Vehicle Speed, and Engine Speed, 
which reported via the OBD-II port [5]. 

 
 

Figure 1.Can Bus-shield V2 
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2.2 Arduino Uno R3 

Arduino Uno R3 is a processing device. Vehicle 

condition data transmit from ECU via OBD-II port. Also, 

forecasting of driver behavior via significant parameters 

of vehicle data condition was computed. 

 
Figure 2.Arduino Uno R3 

2.3 OBD-II DB 9 

The connection between the Electronic Control Unit 

(ECU)  and the Can-bus Shield V2 connected via an SAE 

J1962 / ISO 15031-3 compliant OBD-II DB9 cable. J1962 

standard defines the physical interface of OBD II 

connection.  ISO 15031 is the emissions monitoring 

standard.  

 
Figure 3.OBD-II DB 9 

 

2.4 Electronic Control Unit(ECU) data collection 

Can Bus-shields V2 according to figure 4 collected 

raw data from the Electronic Control Unit (ECU). Arduino 

Uno R3 process and calculate raw  parameters: vehicle 

speed , engine speed ,engine load ,engine temperature and 

throttle position. Also,driver behavior can computed via 

ECU data collection.  
 

 
Figure 4.Data From Electronic Control Unit 

Table 1 Parameters and calculation formulas 

CAN ID 
Data  

byte 
Category 

Unit Formula 

7E8 3 
 Engine 

temperature 
°C 

A-40 

7E8 1 
Engine 

load 
% 

A/2.55 

7E8 1 
Throttle 
position 

% 
(100/255)*A 

7E8 1 
Vehicle 

speed 
Km/hr 

A 

7E8 2 
Engine 
speed 

Rpm 
(A*256+B)/4 

 

 

 
Figure 5. Driving directions at a speed not 

exceeding 50 km/h. 
 

 

 
Figure 6. Driving directions at a speed not 

exceeding 90 km/h. 
 

 

 
Figure 7. Driving directions at a speed not 

exceeding 120 km/h. 
 

3. Experimental Route 

Driving routes are divided into 3 zones: 1.urban with 

driving speed not exceed 50 km/hr, 2.suburban with  
driving speed not exceed 90 km/hr. Final zone is highway 

with driving speed not exceed 120 km/hr. 
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3.1 Event Count 

Event count collected the exception rule event 

such as driving with over speed limit refer to (1). 
Event count relates to total driving distance.  

  
 

 100 −
𝐸𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑢𝑙𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡×1000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒
 (1) 

 

 

3.2 Vehicle Condition Data Calculation Method 

Vehicle speed and engine speed fed to. Vehicle 

condition data maintain at a ratio 0.9-1.3 range meaning 

low risk of an accident or drive safe. Driver behavior is out 

of range 0.9-1.3 indicating unsafe driving. 
 

 
' '

' '

( ) ( )
( )

max( ) max( )
ba

ttp t es t
R t

ttp es
=     (2) 

 

 

( ) ( )
( )

220 8000
kl

vh t es t
R t =    (3) 

 

Where ( )baR t  is the relative ratio of throttle position to 

engine speed, '( )ttp t is the throttle position change rate 

over time t , is the engine speed '( )es t is change rate over 

time t , and are the maximum throttle position and engine 

speed change rate values. 

 

Where ( )klR t  is the vehicle speed to engine speed 

ratio, ( )vh t is the vehicle speed at a time t  with a 

maximum speed of 220, and ( )es t  is the engine speed at a 

time t  with a maximum engine speed of 8000. 

 

4. Results and Discussion 

Percentage of driver behavior in urban area presents 

in Figure 8. Round 2,5 and 6 indicate unsafe driver 

behavior due to traffic situation in urban area. According 

to round 2 and 5 in figure 8 , minus value occurred due to 

situations of exception rule more than situation of 

following rule. Suburban area shows in Figure 9. Driving 

round 2,4 and 6 present safety driver behavior via event 

count. However, unsafe driver behavior occurs in highway 

due to high speed of vehicle. Driving round 1,2,5 and 6 

present driving score less than 70% according to Figure10. 
Also, measurement results indicate that drive with high 

speed increase a chance of accident. Driver behavior in 

0.9-1.3 range means the low risk of an accident or drive 

safe. Driver behavior is out of range 0.9-1.3 indicating 

unsafe driving referring to Figure 11-12 . 
 

 
Figure 8. Driving test results at a speed not  

exceeding 50 km/hr 

 
 

Figure 9. Driving test results at a speed not  

exceeding 90 km/hr 

 
Figure 10. Driving test results at a speed not 

exceeding 120 km/hr 
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Figure 11. Comparison of vehicle condition data between Throttle position and Engine speed 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 12. Vehicle condition data while pressing vehicle speed and Engine speed 

 

 

5. Conclusion 

This work presents traffic safety in terms of vehicle 

condition data using IoV and V2N technology.  Driver 

behavior collected via ECU. Measurement results indicate 

safety of unsafety driver.  Except rule event count such as 

driving over speed limit were counted. Our results indicate 

personal driver to aware the accident on road.  Moreover, 

Machine Learning will apply in the future work for 

increasing the accuracy of safety or unsafety driver 

behavior forecasting. Moreover, 5G C-V2X with IoV and 

V2N technology paradigm will used.  Artificial 

Intelligence technology predicts driver behavior via 

measured results and assessing driver behavior.  The 

proposed system will reduce accident on the road with 

driver know personal driver behavior.  Also, chance of 

accident reduce due to proposed system. 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีไดอ้ธิบายการออกแบบและปรับปรุงการเพิ่มอตัราขยาย
สายอากาศโมโนโพลในซิกบีความยาวหน่ึงในส่ีส่วนของความยาวคลื่น 
ส าหรับการส่ือสารไร้สารใชง้านในระบบฟาร์ม ดว้ยโครงสร้างส่ีเหลี่ยม
ตัวกลางเช่ือมต่อในแนวตั้ งร่วมกับโครงสร้างตัวกลางในแนวตั้ งซ่ึง
โครงสร้างน้ีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศเร่ืองอตัราขยาย 
และลดระดบัโหลบขา้งและหลงัและคลื่นผวิ โดยงานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบ
และจ าลองผลสายอากาศและมีความถี่ปฏิบัติการ 868 MHz 915 MHz 
และ 2.4 GHz ซ่ึงสามารถรองรับเทคโนโลยีในอุปกรณ์ ซิกบีในการ
ประยุกต์ใช้งานในระบบฟาร์มได้ จากการจ าลองผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป พบว่าสายอากาศโมโนโพลที่มีโครงสร้างส่ีเหลี่ยมตัวกลาง
เช่ือมต่อในแนวตั้ งร่วมกับโครงสร้างตัวกลางในแนวตั้ งล้อมรอบ
สายอากาศ พบว่าระบบสายอากาศโมโนโพลที่ไดน้ าเสนอน้ีมีการแมตช์
อิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้นและยงัให้อตัราขยายความถี่ปฏิบติัการ 868 MHz 915 
MHz และ 2.4 GHz เท่ากับ 9.9 dB, 11.72 dB และ 12.15 dB ตามล าดับ 
หรือเพิ่มขึ้นจากสายอากาศโมโนโพลเดิมประมาณ 6.34 dB, 7.21 dB และ 
8.45 dB 

ค าส าคัญ: การเพิ่มอตัราขยาย, สายอากาศโมโนโพล, ซิกบี 

Abstract 
This paper proposed the gain improvement for a /4  Monopole 

Antenna in Zigbee for Farm application using a vertically connected 
center rectangular patch structure to increase the operating frequency 
range together with the vertical medium structure, a one type of the 
metamaterial. It is capable to improve the performance of the antennas 
in term of the bandwidth, reduce the side and back lobes levels, and 
surface wave. Furthermore, this proposed antenna is designed and 
simulated at the operating frequency of 868 MHz 915 MHz and 2.4 
GHZ, that can support the Zigbee applications. From the simulated 
results with a simulation program, we found that a monopole antenna 
encircled with a vertically connected center rectangular patch structure 

to increase the operating frequency range together with the vertical 
medium structure, The results revealed that this proposed monopole 
antenna not only provides a progressive impedance matching, but also a 
high gain improvement of operating frequency of 868 MHz 915 MHz 
and 2.4 GHz equal to 9.9 dB, 11.72 dB and 12.15 dB, respectively. of 
gain or higher than the gain, which is obtained using a basic monopole 
antenna at around 6.34 dB, 7.21 dB and 8.45 dB, respectively. 

Keywords:  Gain enhancement, Monopole Antenna, Zigbee 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ระบบเครือข่ายเซนเซอร์เป็นระบบหน่ึงที่ไดมี้การพัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้ น เร่ือยๆ อย่างต่อ เน่ืองตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เพื่อที่จะเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการใช้งานเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สาย เทคโนโลยีการส่ือสารทางดา้นอนิเทอร์เน็ตของทุกสรรพ
ส่ิง (Internet of Things: IoT) ที่ มีระบบเครือข่ายเซนเซอร์เป็นกลไก
ท างานไดรั้บความนิยมและมีการพัฒนาอย่างแพร่หลาย  การเขา้มาของ 
IoT ท าให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นการผลิต
ชิปและอุปกรณ์ที่ใช้ก าลังต  ่า เพื่อสามารถติดต่อ ส่ือสารกันได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต แต่ยงัมีขอ้จ ากัดทางดา้นก าลงังานที่ใชจ้ากแบตเตอร่ีหรือ
สัญญาณวิทยุที่ต  ่ าไม่ครอบคุมย่านความถี่ป ฏิบัติการ  ไม่สามารถ
ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได ้ท าให้การส่ือสารยงัไม่มีประสิทธิภาพดี
เท่าที่ควร จึงไดมี้การเร่งพฒันาเทคโนโลยี Zigbee โดย Zigbee จะมีอตัรา
การรับส่งขอ้มูลต ่า ใช้พลังงานต ่า (Low-power) ราคาถูก จุดประสงค์ก็
เพื่อให้สามารถสร้างระบบที่เรียกว่า  Wireless Sensor Network ได้ ซ่ึง
ระบบน้ีจะสามารถท างานทั้งในร่ม กลางแจง้ ทนต่อสภาวะอากาศ และอยู่
ไดด้้วยแบตเตอร่ีก้อนเล็ก สามารถท างานได้เป็นระยะเวลานานๆ เป็น
เดือน ปี เหมาะสมใชง้านกับพวก Monitoring ต่างๆ Zigbee ก าหนดย่าน
ความถี่ใชง้านตามมาตรฐานไว ้3 ย่านความถี่คือ 2.4 GHz, 915 MHz และ 
868 MHz โดยแต่ละย่านจะมีช่องสัญญาณ 16 ช่อง, 10 ช่อง และ 1 ช่อง 
ตามล าดับ ระยะติดต่อส่ือสารในพื้นที่โล่งมีระยะส่ือสารประมาณ 200 
เมตร ส าหรับในอาคารมีระยะส่ือสาร ประมาณ 30 เมตร สามารถเพิ่ม
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ระยะส่ือสารไดโ้ดยการเพิ่ม Intermediate Node หรือ Router โดย Zigbee 
นั้ น เป็นโปรโตคอลไร้สายแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการส่ือสาร
ระยะไกล (Long-range) เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใชง้าน
ได้ครอบคลุมพื้นที่ ระยะไกล ท าให้เกิดมุ่งเน้นมาในการออกแบบ
สายอากาศ ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นอุปกรณ์ที่ส าคญัอย่างหน่ึงที่จะขาดไปไม่ไดใ้น
ระบบการส่ือสารแบบไร้สาย เพราะสายอากาศนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ท  าหน้าที่
ในการเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วส่งออกไป 
และเม่ือ รับคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้าเข้ามาก็แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
สายอากาศโมโนโพล (Monopole Antenna) เป็นสายอากาศแบบเส้นลวด 
(Wire antenna) ที่นิยม เน่ืองจากขนาดที่เลก็กะทดัรัด น ้ าหนักเบา สามารถ
ออกแบบสร้างและใชง้านไดง้่าย จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสายอากาศ
โมโนโพลในฐานข้อมูลจากงานวิจัยของ R. Kudpik, et al. [1] ได้
ออกแบบสายอากาศโมโนโพล โดยจัด เป็นสายอากาศประ เภท
เส้นลวดตวัน าที่ประกอบดว้ยเส้นลวดตวัน า ซ่ึงท าหน้าที่เป็นเรโซเนเตอร์
ส าหรับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยติดตั้ งอยู่บนระนาบกราวด ์
เน่ืองจากเส้นลวดตวัน าที่มีลกัษณะเป็นเรโซเนเตอร์แบบเปิด การแผค่ลื่น
จึงเกิดขึ้นตลอดความยาวของเส้นลวด ดงันั้นความยาวของเส้นลวดที่ถูก
ก าหนดด้วยความยาวคลื่นจึงเป็นพารามิเตอร์ส าคัญในการก าหนด
คุณสมบัติของโมโพล [2-3] สายอากาศโมโนโพลแบบหน่ึงในส่ีของ
ความยาวคลื่น ( /4 ) นิยมน ามาใชง้านมากที่สุด [4] ลกัษณสมบตัิของ
การแผก่ระจายคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าของโมโนโพล /4  จะแตกต่างจากได
โพล คือมีการแผค่ลื่นบนระนาบกราวดเ์ท่านั้น ไม่มีการแผค่ลื่นใตร้ะนาบ
กราวด์ [5]  ดงันั้ นอตัราขยายของสายอากาศโมโนโพล /4  จึงขึ้นอยู่กับ
ความยาวของเส้นลวดตัวน า และขนาดของระนาบกราวด์ ซ่ึงพบว่า
ระนาบกราวด์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะให้อัตราขยายที่สูงกว่า [6] ซ่ึงระนาบ
กราวด์ที่ใหญ่จะมีความยุ่งยากซับซ้อนในการออกแบบและติดตั้ ง ใน
ขณะเดียวกันระนาบกราวด์ที่ มีขนาดเล็กก็จะลดประสิทธิภาพของ
สายอากาศโมโนโพล อภิวสัดุ [7] ซ่ึงเป็นวสัดุประดิษฐ์เชิงวศิวกรรมถูก
ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบติัทางแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นไปตามที่
ตอ้งการ ซ่ึงมีสมบติันั้ นไม่ไดป้รากฏตามธรรมชาติโดยสมบติัของวสัดุ
เหล่านั้ นปกติเกิดจากโครงสร้างมากกว่าการจดัเรียง (Composition) จาก
ก าร ผ น วก กั น ข อ ง วัส ดุ ข น าด เล็ ก ที่ มี ส ม บั ติ ไ ม่ เห มื อ น กั น 
(Inhomogeneous) [8–9]  สมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ว่าดังกล่าว คือ 
(Electric Permittivity:  ε)  ค่ า ส ภ าพ ย อ ม ท า ง ไ ฟ ฟ้ า  (Magnetic 
Permeability: µ) ค่าความซึมซาบไดท้างแม่เหล็กและค่าดชันีการหักเห
ของแสง (Refractive Index: n) ดังนั้ นอภิวสัดุสามารถประกอบขึ้นจาก
การฝังของวสัดุประดิษฐ์หลายชนิดรวมตวักนัเขา้ไปยงัในตวักลางหรือผิว
ของตวักลางที่ก าหนดซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถเลือกพารามิเตอร์ต่างๆ ได้
อย่างอิสระ เช่น  คุณสมบัติต่ างๆ ของตัวกลาง ขนาดรูปร่างและ
ส่วนประกอบที่จะใส่เข้าไป ความหนาแน่นหรือการจัดวางต าแหน่ง
เพื่อให้ไดผ้ลตอบสนองพิเศษทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจาก

วสัดุตามธรรมชาติทั่วไป เช่น ค่าความซึมซาบไดท้างแม่เหล็กเป็นลบ 
และค่าดชันีการหักเหของแสงเป็นลบ เหตุผลน้ีวสัดุทางแม่เหล็กไฟฟ้า
ชนิดน้ี จึงถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ว ัสดุเหนือธรรมชาติ [10] และจาก
การศึกษาพบว่าโครงสร้างอภิวสัดุที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของล า
คลื่นที่ออกจากสายอากาศ จะท าหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์เม่ือน ามาวาง
หน้าสายอากาศส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดีขึ้น โดย
ได้แนวคิดมาจากงานวิจัยของ S. Kampheephat, et al. [11] และ P. 
Mesawad, et al. [12] ดงันั้ นงานวิจัยน้ีจึงได้น าเสนอการออกแบบและ
ปรับปรุงการเพิ่มอัตราขยายสายอากาศโมโนโพล  มีความยาว /4  
ส าหรับการส่ือสารไร้สารในอุปกรณ์ Zigbee ในการประยุกต์ใชง้านใน
ระบบฟาร์ม ดว้ยโครงสร้างส่ีเหลี่ยมตวักลางเช่ือมต่อในแนวตั้งซ่ึงเพื่อ
เพิ่มช่วงความถี่ใช้งานร่วมกับการปรับปรุงการแมตช์อิมพีแดนซ์ด้วย
โครงสร้างตัวกลางเส้นลวดแนวตั้ ง (Vertical wire medium structure) 
[13-14] ส าหรับการเพิ่มอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพล จากผล
พบว่าเม่ือน าอภิว ัสดุแบบผสมทั้ งสองชนิดน้ี  ที่ ได้ออกแบบปรับ
ค่าพารามิเตอร์และระยะห่างที่เหมาะสมแลว้ มาวางลอ้มรอบโมโนโพล 
พบวา่ระบบสายอากาศโมโนโพลที่ไดน้ าเสนอน้ีมีการแมตชอ์ิมพีแดนซ์ที่
ดีขึ้นและยงัส่งผลให้อตัราขยายสูงขึ้นอีกดว้ยเม่ือเทียบกบัสายอากาศโม
โนโพลแบบเดิม 

2. การออกแบบสายอากาศโมโนโพล 
ออกแบบสายอากาศโมโนโพล /4  ที่ความถี่ปฏิบตัิการ 915 MHz 

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1  mm บนระนาบกราวด์แบบวงกลม
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากบัหน่ึงความยาวคลื่น จากผลการจ าลองดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 1 จะได้ค่า
สัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (Reflection coefficient : S11) และแบบรูปการ
แผพ่ลงังาน (Radiation pattern) แสดงไดด้งัรูปที่ 4 และ 5 ตามล าดบั และ
มีอตัราขยายเท่ากบั 4.51 dB  

 

3. การออกแบบผสมและผลการจ าลองสายอากาศโมโนโพล 

3.1 สายอากาศโมโนโพล 
ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของสายอากาศโมโนโพล /4  ให้

สามารถท างานไดส้ามย่านความถี่ตามมาตรฐานขอ้ก าหนดคือ 868 MHz, 
915 MHz และ 2.4 GHz งานวิจัยน้ีได้ปรับปรุงในส่วนรูปร่างของตัว
สายอากาศก่อน ด้วยออกแบบความถี่ปฏิบัติการที่ 868 MHz โดยการ

 
รูปท่ี 1 สายอากาศโมโนโพล /4  ออกแบบใหมี้ความถ่ีปฏิบติัการท่ี 915 MHz 
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น าเอาโครงสร้างส่ีเหลี่ยมด้านเท่าจ  านวน 4 อิลิ เมนต์มีขนาดเท่ากับ 
d=d2=15 mm มาวางรอบตัวสายอากาศโมโนโพล ส าหรับความถี่ที่ 2.4 
GHz น าเอาโครงสร้างส่ีเหลี่ยมดา้นเท่าจ  านวน 4 อิลิเมนต์มีขนาดเท่ากับ 
d1=7 mm มาวางหน้าซอ้นดา้นหน้า โดยน าเอาโครงสร้างส่ีเหลี่ยมดา้นเท่า
จ  านวน 4 อิลิเมนต์มีขนาดเท่ากับ d3=28 mm เพื่อมาช่วยเพิ่มอตัราขยาย 
ซ่ึงโครงสร้างมีระดับความสูงจากก่ึงกลางส่ีเหลี่ยมถึงระนาบกราวด์
เท่ากับ dm=16.4 mm และโครงสร้างส่ีเหลี่ยมดา้นเท่าจะมีระยะห่างดว้ย 
d5= d6=10 mm ดังรูปที่ 2 จากการจ าลองผลพบว่าเม่ือปรับโครงสร้าง
ส่ีเหลี่ยมด้านเท่าให้เหมาะสม ส่งผลให้สายอากาศโมโนโพลและ
โครงสร้างส่ีเหลี่ยมสามารถท างานไดท้ั้งสามย่านความถี่และมีการแมตช์
อิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้น ส่งผลให้สายอากาศมีอตัราขยายเพิ่มขึ้นเป็น 6.73 dB, 
8.115 dB, 7.925 dB ที่ความถี่ปฏิบัติการ 868 MHz 915 MHz และ 2.4 
GHZ ตามล าดบั ดงัตารางที่ 1 

 
(ก) 

 
(ข) 

(ก) สายอากาศโมโนโพลโพล λ/4 แบบผสมย่านความถ่ี 
(ข) แบบจ าลองสายอากาศตั้งตน้ท่ีมีการเพ่ิมโครงสร้างส่ีเหล่ียมดา้นเท่าออกแบบท่ี

ความถ่ีปฏิบติัการท่ี 868 MHz และ 2.4 GHz 
รูปท่ี 2 สายอากาศโมโนโพล /4  แบบผสมสามย่านความถ่ี 

  
ตารางท่ี 1 ผลการจ าลอง 

สายอากาศโมโนโพล /4  ช่วงความถี่ใช้งาน (MHz) อตัราขยาย (dB) 

โมโนโพลเด่ียว 915 4.51 

โมโนโพลและส่ีเหล่ียมดา้นเท่า 
868 
915 

2,400 

6.73 
8.115 
7.925 

โมโนโพลและอภิวสัดุ แบบผสม 
(โมโนโพลตน้แบบ) 

868 
915 

2,400 

9.9 
11.72 
12.15 

3.2 อภิวัสดุโครงสร้างแบบผสมและสายอากาศโมโนโพล 
งานวิจัยน้ีได้ออกแบบโครงสร้างอภิวสัดุตัวกลางแบบเส้นลวด

แนวตั้งส าหรับการเพิ่มอตัราขยายของสายอากาศโมโนโพล ดงัรูปที่ 3(ก) 
จากงานวิจยั [12 - 13] พบว่างานวิจยัน้ีจ  านวน 12 อิลิเมนต์เป็นจ านวนที่
เหมาะสม โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 mm มีความยาว  L=300 mm  
รูปที่ 3(ข) แสดงสายอากาศโมโนโพลตน้แบบ ที่ประกอบด้วยอภิวสัดุ
โครงสร้างแบบผสม มีระยะห่างระหวา่งโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวด
แนวตั้ งและโมโนโพลเท่ากับ  dp=39 mm จากการจ าลองผลพบว่า
สายอากาศโมโนโพลตน้แบบน้ี มีอตัราขยายเท่ากับ 10.98 dB ซ่ึงเพิ่มขึ้น
ถึง 6.45 dB เม่ือเทียบกับสายอากาศโมโนโพลเดี่ยว และ 3.45 dB เม่ือ
เทียบกับสายอากาศโมโนโพลและอภิวสัดุโครงสร้างส่ีเหลี่ยมด้านเท่า 

และยงัพบวา่อภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้งยงัส่งผลให้
ระบบสายอากาศมีการแมตช์อิมพีแดนซ์ที่ดีขึ้น ดงัรูปที่ 4 รูปที่ 5 แสดง
การเปรียบเทียบผลแบบรูปการแผก่ระจายก าลงังานของระบบสายอากาศ
โมโนโพลทั้ง 3 แบบและสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นกลบั 

 

 
 

ดา้นหนา้  
ดา้นบน 

(ก) สายอากาศโมโนโพล /4  แบบผสม ร่วมกบัอภิวสัดุโครงสร้าง
ตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้ง 

 
(ข) สายอากาศโมโนโพล /4  และอภิวสัดุแบบผสม 

รูปท่ี 3 สายอากาศโมโนโพล /4  ตน้แบบ 
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(ก)ระนาบสนามไฟฟ้า (ข)ระนาบสนามแม่เหล็ก 
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(ค)ระนาบสนามไฟฟ้า (ง)ระนาบสนามแม่เหล็ก 
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(จ)ระนาบสนามไฟฟ้า (ฉ)ระนาบสนามแม่เหล็ก 

 868 MHz 

 

 2.4 GHz 

 

 915 MHz 
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Single Monopole
Monopole+square patch  

Proposed Monopole+Wire Medium  
รูปท่ี 4 แบบรูปการแผ่กระจายก  าลงังาน 

 
รูปท่ี 5 ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น 

4. สรุป 
งานวิจยัน้ีได้น าเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพของสายอากาศโมโน

โพล /4  ดว้ยเทคนิคอภิวสัดุแบบผสม ไดแ้ก่น าเอาโครงสร้างส่ีเหลี่ยม
ดา้นเท่าจ  านวน 4 อิลิเมนต์วางรอบตวัสายอากาศโมโนโพล ส าหรับการ
ปรับปรุงการแมตช์อิมพีแดนซ์ให้สายอากาศสามารถท างานได้ทั้งสาม
ย่านความถี่ตามมาตรฐานข้อก าหนดคือ 2.4 GHz, 915 MHz และ 868 
MHz และอภิวสัดุโครงสร้างตวักลางแบบเส้นลวดแนวตั้งส าหรับการเพิ่ม
อตัราขยายของสายอากาศโมโนโพลทั้งสามย่านความถี่ จากผลการจ าลอง
ผลสายอากาศโมโนโพลต้นแบบ เม่ือน าเอาโครงสร้างอภิวสัดุตวักลาง
แบบเส้นลวดแนวตั้งมาวางลอ้มรอบสายอากาศตั้งตน้ เพื่อท าหน้าที่เป็น
วงจรเรโซแนนซ์ให้แก่ระบบสายอากาศ พบว่าโครงสร้างดังกล่าวนั้ น
สามารถช่วยเพิ่มอัตราขยายและการแมตช์สายอากาศให้ดีขึ้ น ส่งผล
โดยรวมของสายอากาศดีขึ้น 

5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คณ าอาจารย์ทุกๆ  ท่ านในสาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ ให้ค  าแนะน าและแนวคิดที่มี
ประโยชน์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ไดเ้อื้อเฟ้ืออุปกรณ์ที่ใชใ้นการจ าลองผลใน
การท างานวจิยั ส่งผลให้งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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Abstract 

In this paper, we propose channel estimation and 

channel compensation for orthogonal frequency division 

multiplexing (OFDM) processing using the least-square 

estimation method for 5G physical downlink shared 

channel (PDSCH). The rayleigh fading channel is used. 

The studied and analyzed of bit rate error (BER) for a 

physical downlink shared channel into 5G new radio 

(NR) using MATLAB program is presented. The LS 

estimator is used, and the linear and cubic spline 

interpolation techniques are employed. The effect of the 

number of channel taps is studied. The simulation result 

shows that the LS estimation method can estimate and 

compensate for the Rayleigh fading channel channels.  

Keywords: Physical Downlink Shared Channel, 5G New 

Radio, Reference signal, Least-Square estimation, and 

Cubic Spline Interpolation 

1. Introduction 

The 5G wireless communication system is the 

imagined technology, where, it can transmit information 

data at the speed of 20 gigabits per second (more than 4G 

to 10 times) [1], Additionally, it is expected to support 

the connections of wireless devices up to a million per 

one square kilometer [2]. The carrier frequency usage is 

up to 71 GHz [3] (4G is only available up to 3 GHz). To 

operate at the communication speed, 5G uses orthogonal 

frequency division multiplexing (OFDM) modulation 

format [4].  

The OFDM modulation format is very popular for 

techniques. Because it has flexibility bandwidth usage. 

Especially, the inter-symbol interference (ISI) can be 

neglected if the cyclic prefix (CP) is long enough [5]. 

Additionally, the number of symbols is mapped up to 

256 quadrature amplitude modulation (256-QAM) [6], 

where it is 6 bits per symbol. However, the 

communication systems would be faced with the 

problems of channels. The signal is destroyed by the 

environment.  One of them, it is a fading channel caused 

by attenuation of a signal, the reflection with the 

building. That would make the phase and amplitude of 

the signals are destroyed. As a result, the OFDM system 

performance is reduced. Therefore, we would need to 

recover the information signals. 

The channel effects are needed to be canceled at the 

receiver. Otherwise, the system performance will be 

degraded. There are many proposed in the literature. In 

[7], the authors analyzed the system performance under 

channel estimation using the least-square (LS) method. 

The Rayleigh fading channel is considered.                  

The subcarrier of 512 is utilized with binary phase shift 

keying (BPSK) modulation was employed. The LS 

method can estimate the Rayleigh fading channel. 

However, it has not yet been brought into consideration 

for 5G communication systems. In [8], studied channel 

estimation for 5G communication. By utilizing 

quadrature phase shift keying (QPSK) modulation 

scheme, FFT size is 512, and cyclic prefix equals 64. The 

simulation result showed that the channel error can be 

reduced. However, this research has not been 

consideration for the Rayleigh channel.  

In this paper, we present channel estimation and 

channel compensation using the LS method with linear 

and cubic spline interpolation for the 5G physical 

downlink shared channel. The Rayleigh fading channel is 

considered. The study and analysis of the bit error rate 

for 5G new radio using the numerical simulation method 

by MATLAB is shown. 
 

2.  5G New Radio 
     5G new radio (NR) [9] standard uses OFDM system 

as a modulation format for both transmissions of uplink 

and downlink. Also, OFDM can support the bandwidth 

usage and frequency range more than long-term 

evolution (LTE)As the standard specified in 3GPP 

Release 15 [10]. The frequency can divide into 2 ranges 

as shown in Table 1. 
 

Table 1 Frequency Range in 5G 

Range 
Frequency Range 

 (MHz) 
Bandwidth (MHz) 

FR1 410  – 7125  
5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

80 90 100 

FR2 24250 – 52600  50 100 200 400 
 
       5G new radio uses resource blocks (RBs) for 

information transmission up to 275 RBs or 3300 

subcarriers. In 1 RB consists of 12 subcarriers and the 

subcarrier spacing (SCS) is depended on numerology 

(  ) as shown in Fig. 1. 

For 5G frame structure, one radio frame consists of 

10 subframes. Each subframe has slot up to 32 slots                        

(1 slot = 14 OFDM symbols), and there is a cyclic prefix 

(CP) in front of every OFDM symbol. Therefore, the 

inter symbol interference can be avoided, as shown in 

Fig. 2. 

The length of CP depends on SCS size used, FR1 

uses SCS 15, 30, and 60 kHz that can support the 

bandwidth up to 100 MHz. Additionally, FR2 uses SCS 

60, 120, 240, and 480 kHz. That can support bandwidth 

up to 400 MHz. This paper is focused on the FR2, where 

the SCS is 120 kHz. 
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Fig.1 Numerology of 5G New Radio 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 121054 6 131187 9

1 2

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 15

0 1 2 3 4 5 6 7 30 31

Radio frame = 10 ms

subframe (1 ms)Slot (14 symbol)

Cyclic PrefixSlot (14 symbol)

Slot (14 symbol)

Slot (14 symbol)

Slot (14 symbol)

Slot (14 symbol)

 
 

Fig.2 Frame Structure of 5G New Radio 

 

2.1   Physical Downlink Shared Channel 

        The physical downlink shared channel (PDSCH) is 

the main physical channel for transmission information 

of 5G communication systems both Uplink and 

Downlink. To pack of total information into resource 

elements (REs) such as paging information, random-

access response messages, and parts of the system 

information. Additionally, it supports modulation from 

QPSK until 256-QAM. PDSCH would be using the 

demodulation reference signal (DMRS) for channel 

estimation, which is inserted into the time domain and 

frequency domain. The DMRS can divide 2 schemes as 

shown in figure 3. 

PDSCH DMRS 1st scheme inserts reference signal 

into frequency domain every 2 subcarriers and there is 

spacing every 3 OFDM symbols in the time domain.  

PDSCH DMRS 2nd scheme inserts reference signal 

into frequency domain every 4 subcarriers and there is 

spacing every 6 OFDM symbols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.3 DMRS Insertion Scheme of Frequency Domain and Time 
Domain for PDSCH   

2.2   Reference Signal 

        The reference signal is a predestine in downlink so 

that is used for channel estimation. The RS is mapped 

with quadrature phase-shift keying (QPSK) modulation 

by [11]. 
 

( ) ( )( ) ( )( )
1 1

1 2 2 1 2 2 1

2 2

r m c m j c m= −  + −  +  (1) 

 
Where ( )r m  is the demodulation reference signal, 

and ( )c m  is the pseudo-random sequence, is given by 

[12]. 
 

( )( ) ( )( )1 2
( ) mod 2xc m n Nc x n Nc= + + +  (2) 

 

Where Nc  = 1600, n  = 0,1,…,30, 1( )x n  is the first m-

sequence, and 2 ( )x n  is the second m-sequence can 

calculate as: 
 

 ( ) ( ) ( )( )1 1 131 3 mod 2x x xn n n+ = + +  (3) 

and 
 

( ) ( ) ( ) ( )(

( ) ( ))

2 2 2 2

2 2

31 3 2 1

1 mod 2

x x x x

x x

n n n n

n n+

+ = + + + + +

+ +
             (4) 

 

3.   Least-Square estimator 
       In this section, we mention the least-square (LS) 

estimator, which is used for channel estimation of the 5G 

communication. Because it isn’t a complexity in the 

calculation, which is suitable for the system has been a 

lot of information transmission. 5G would bring the 

demodulation reference signal scheme in Fig. 3 to use for 

the LS estimation. By configuring 
LS

H is the least-square 

estimator, given by [13]. 

 
1

LS
H

−
= +X Y Z                (5) 
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Where [ (0), , ..., ](1) ( 1)
T

Y Y Y k= −Y  is the matrix 

vector of received data in the frequency domain. 

  (0), (1), ..., ( 1)X X X kdiag −=X  is the matrix of the 

data signal,  
1 1 1

[ (0), (1), , ( 1)]
T

Z Z Z k= −Z  is additive 

white gaussian noise (AWGN), ( )
H

 is Hermitian 

transpose, and [0,1,..., ]k Np=  when Np  is the 

number of the demodulation reference signal.  

 

4   Cubic Spline Interpolation 

     From the past section is channel estimation that 

obtains only reference signal, which cannot be used to 

represent total the data. Therefore, we need to channel 

estimation. By configuring 
CS

H is the cubic spline 

interpolation, is given by [14]. 
 

1

1 0 1

1

0

( 1) ( ) ( 1)

( )

CS LS LS LS

LS

H c H k c H k Lc H k

Lc H k

= + + + +

−
           (6) 

 

where 
1

LS
H  is a first-order derivation of the least-square 

estimator, L  is the length between reference signal, and 

1 0
,c c  is coefficient can calculate as follows: 

 
2 3

1 2 3

3( ) 2( )L L
c

L L

 − −
= − ,         (7) 

and 
2 3

0 2 3

3 2
c

L L

 
= − .   (8) 

 
The cubic spline has a higher order of the calculation, 

which mean has higher smoothing curve than linear 

interpolation.. As a result, the estimated signal is nearby 

to the real channel signal than linear. 

 

5   One Tap Equalization 

Equalization is channel recovery that obtains impact 

from the fading. In this section, we make compensation 

with one tap equalization. By configuring equalization 

one tap, can consider as follows: 
 

( ) ( ) ( )
E

X k G k Y k=            (9) 

 

Where ( )Y k  is the received signal, and ( )kG  is the 

equalizer coefficient, can calculate as follows: 
 

( )
2

( )

( )
k

H k
G

H k
=    (10) 

 

Where ( )H k is the inverse of the least-square estimator 

and  is the finding of size. 

 

6.   Simulation 
      In this section, the simulation result of the LS 

channel estimation for the physical downlink shared 

channel in 5G communication with MATLAB is 

mentioned. The bit error rate (BER) performance versus 

the number of channel taps using the LS method and 

signal to noise ratio (SNR) are investigated. The 

parameter in the simulation is shown in Table 2. 
 

Table 2 Parameter 

Parameter specification 

FFT Size 4096 

Bandwidth (MHz) 400 

Cyclic Prefix 464 

DMRS Type 1 

Modulation Type 64-QAM 

Channel Estimation LS 

Interpolation Types Linear, Cubic Spline 

Channel Taps 4 64 256 512 1024 
 

Next, the number of channel taps of 4 is used. The 

BER versus SNR is shown in Fig 4. The black line is the 

data signal without the channel. The green line with 

circles the data signals with the channel; however, there 

is no equalization. The linear and cubic spline 

interpolation are considered. As can be seen, the BER of 

both methods are slightly difference. And when 

compared with the interpolation method others in [15] 

showed that the cubic spline remains to provide lower 

BER. Additionally, when the SNR is increased, the BER 

is reduced.  

Finally, we consider the estimation using cubic 

spline interpolation versus the number of channels per 

taps. The BER plots in Fig. 5. The number of channels of 

4 64 256 512 and 1024 are studied. The simulation 

results showed that when the number of channel tabs is 

increased, the BER is increased. Because inter-symbol 

interference occurs. As a result, the BER will increase 

accordingly. Therefore, it can be concluded that the 

number of tabs 4 and 64 tabs can be tolerance. 

 
Fig.4 The Performance of Least-Square Estimation with Linear and 

Cubic Spline Interpolation  
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Fig.5 The Performance Comparison of Cubic Spline Interpolation  

per Channel Taps 
 

7.   Conclusion 

      This work presented the channel estimation using LS 

method with linear and cubic spline channel estimation 

of OFDM modulation processing. The PDSCH in 5G 

communication system is used. The numerical simulation 

using MATLAB was employed. The simulation results 

showed that the LS estimator can reduce BER and 

compensate for the channels affect, where Rayleigh 

fading is used. Additionally, the number of channel tabs 

as 4 and 64 tabs can be tolerance and the system 

performance is acceptable. 

 

8.   Acknowledgements 
      The authors would like to thank the anonymous 

reviewers for their valuable comments and suggestions to 

improve the quality of the paper. Additionally, this work 

is funding by Rajamagala University of Technology Isan, 

KhonKhaen Campus. 

 

References 

[1] Afif Osseiran, Jolse F. Monserrat, Patrick Marsch, 

"5G Mobile and Wireless Communications 

Technology, 2016, pp. 92." 

[2] Ali Zaidi, Fredrik, Jonas Medbo, Ulf Gustavsson, 

Giuseppe Durisi, Xiaoming Chen, "5G Physical 

Layer Principles, Models and Technology 

Components”, 2018, pp. 22. 

[3] 3GPP, "Technical Specification Group Radio Access 

Network, NR, User Equipment (UE) Radio 

Transmission and Reception Release 17”, 2022. 

[4] J. Armstrong, "OFDM for Optical 

Communications," in Journal of Lightwave 

Technology, vol. 27, no. 3, pp. 189-204, Feb.1, 2009 

[5] G. Waichal and A. Khedkar, "Performance Analysis 

of FFT Based OFDM System and DWT Based 

OFDM System to Reduce Inter-carrier 

Interference," 2015 International Conference on 

Computing Communication Control and 

Automation, 2015, pp. 338-342. 

[6] K. Senda and H. Otsuka, "Downlink Multiuser 

Superposition Using QPSK and 256-QAM in Mobile 

Communication Systems," 2018 Tenth International 

Conference on Ubiquitous and Future Networks 

(ICUFN), 2018, pp. 385-388, doi: 

10.1109/ICUFN.2018.8436777. 

[7] L. U. Khan, N. Khan, M. I. Khattak and M. Shafi, 

"LS estimator: Performance analysis for block-type 

and comb-type channel estimation in OFDM 

system," Proceedings of 2014 11th International 

Bhurban Conference on Applied Sciences & 

Technology (IBCAST) Islamabad, Pakistan, 14th - 

18th January, 2014, 2014, pp. 420-424. 

[8] A. L. Ha, T. Van Chien, T. H. Nguyen, W. Choi and 

V. D. Nguyen, "Deep Learning-Aided 5G Channel 

Estimation," 2021 15th International Conference on 

Ubiquitous Information Management and 

Communication (IMCOM), 2021, pp. 1-7, doi: 

10.1109/IMCOM51814.2021.9377351. 

[9] NR, Physical channels and modulation Release 15, 

Document TS 38.211 (V.15.8.0), 3GPP, 2020. 

[10] 3GPP, Technical Specification Group Services and 

System Aspects, Release 15 Description and 

Summary of Rel-15 Work Items Release 15, 

Document TS 21.915 (V.15.0.0), 3GPP, 2019. 

[11] T. D. Memon, W. Ghangro, B. S. Chowdhry and A. 

A. shaikh, "Quadrature Phase Shift Keying 

modulator & demodulator for Wireless Modem," 

2009 2nd International Conference on Computer, 

Control and Communication, 2009, pp. 1-6, doi: 

10.1109/IC4.2009.4909180. 

[12] Ankur, Divyanjali and V. Pareek, "A New Approach 

to Pseudorandom Number Generation," 2014 Fourth 

International Conference on Advanced Computing & 

Communication Technologies, 2014, pp. 290-295, 

doi: 10.1109/ACCT.2014.26. 

[13] X. Lu, Y. Lu, J. Xu and G. Lin, "Least Square 

Channel Estimation for MIMO-OFDM System," 

2009 5th International Conference on Wireless 

Communications, Networking and Mobile 

Computing, 2009, pp. 1-4, doi: 

10.1109/WICOM.2009.5302824. 

[14] S. Colieri, M. Ergen, A. Puri and Bahai A, "A study 

of channel estimation in OFDM systems," 

Proceedings IEEE 56th Vehicular Technology 

Conference, 2002, pp. 894-898 vol.2, doi: 

10.1109/VETECF.2002.1040729. 

[15] AB BAMBHANIYA, JAGDISH M RATHOD, 

“Performance of Interpolations with wireless OFDM 

System Based Channel Estimation,” Volume XVI, 

Issue V, May 2020. 

 
 

 

 

56



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การใช้เครือข่าย LoRa WAN สําหรับตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า  
LoRa WAN Network for  Electr ical Consumption Monitor ing  

อํานวย  ทีจันทึก 1   ประพล จาระตะคุ 1  และ ผศ. ดร. ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ 2 

1ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี amnuay@sut.ac.th 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี thipwan@sut.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการใชเ้ครือข่าย LoRa WAN สําหรับตรวจสอบ
การใช้พลงังานไฟฟ้า โดยใช้บอร์ด MiniLink IIoT ท่ีใชส้ายอากาศแบบ 

Omnidirectional ท่ี อตัราการขยาย 3 dB อ่านขอ้มูลจากเคร่ืองวดัพลงังาน
ไฟฟ้า และส่งขอ้มูลไปท่ี Application Server ผ่านเครือข่าย LoRa WAN 
ในสภาพพ้ืนท่ีใช้งานท่ีมีส่ิงกีดขวางเป็นป่าไม้และอาคารส่ิงปลูกสร้าง 
จากการทดลองของบทความน้ี สามารถส่งขอ้มูล Uplink ท่ีระยะ 2,580 
เมตรได ้แต่จะพบ Uplink Error 30 เปอร์เซ็นต ์และขอ้มูล payload ในการ
ส่ง Uplink แต่ละคร้ังไปยงั LoRa WAN gateway ไม่ควรเกิน 50 ไบต ์
คาํสําคญั: LoRa WAN, เคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้า, payload 

Abstract 
This paper presents the application of a LoRa WAN network for 

power monitoring using MiniLink IIoT board with a 3-dB gain Omni-
directional antenna. The data was obtained from the electrical energy 
power meter and was then transmitted via LoRa WAN network to the 
application server under the condition of forest and building 
obstructions. The results showed that the system can perform uplink 
data transmission up to 2,580 meters with uplink error of 30 percents. In 
addition, the payload data for each uplink data transmission to the LoRa 
WAN gateway should not be greater than 50 bytes. 

Keywords: LoRa WAN, Power meter, payload  
1. บทนํา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีเครือข่าย SUT-IoT เป็นระบบ
เครือข่ายไร้สาย ท่ีถูกออกแบบมาให้รองรับอุปกรณ์สมยัใหม่ ท่ีตอ้งการ
การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต เพียงลงทะเบียน mac address ของอุปกรณ์ ผา่น
ระบบ ก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านสัญญาณ SUT-IoT ได้ [1] 
และไดมี้การนาํเครือข่ายมาใชก้บัระบบตรวจสอบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
แบบ real-time ของกลุ่มอาคารสํานักงาน ซ่ึงมีข้อจาํกัดคือต้องติดตั้ ง 
Sensor node เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า บริเวณท่ีมีเครือข่าย 
SUT-IoT เท่านั้น จากข้อจาํกัดดังกล่าว บทความน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อ
แกไ้ขขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึน โดยนาํเทคโนโลยี LoRa WAN มาเป็นเครือข่าย
เสริมสําหรับ ตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าบริเวณท่ีไม่มีเครือข่าย 
SUT-IoT 

2. LoRa WAN 
LoRa เป็นเทคโนโลยกีารเช่ือมต่อไร้สายเหมาะสาํหรับงาน Internet 

of Things (IoT) มีจุดเด่นในเร่ืองของระยะทางในการส่ือสาร สามารถรับ-
ส่งขอ้มูลไดใ้นระยะไกล 5-15 กิโลเมตร [2] และเน่ืองจากพลงังานท่ีใช้
ในช่วงรับ-ส่งขอ้มูลค่อนขา้งตํ่า อีกทั้งยงัสามารถกาํหนดให้อุปกรณ์เขา้สู่
โหมดประหยดัพลังงาน ในกรณีท่ีไม่ได้ส่งข้อมูล จึงทาํให้ LoRa เป็น
เทคโนโลยีท่ีช่วยประหยดัพลังงานและค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โดยมี
โครงสร้างการทาํงานตามรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 โครงสร้าง LoRa WAN Network 

 
คุณลกัษณะเด่นของ LoRa WAN 
Coverage มีระยะสัญญาณท่ีไกลเฉล่ียประมาณ 5 ถึง 10 กิโลเมตร 

จึงช่วยลดขอ้จาํกัดของระยะทางในการส่งขอ้มูลของอุปกรณ์ สามารถ
ตอบสนองการส่ือสารไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยโครงข่ายแบบ Star Network 

Power มีการจัดการพลังงานท่ีดี ส่งผลให้อายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ียาวนานขึ้น 

Cost ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและประหยดั
ตน้ทุนในการเปล่ียนถ่ายแบตเตอร่ี เน่ืองจากค่าใชจ่้าย Connectivity ท่ีถูก
ลง จึงส่งผลใหส้ามารถเพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ไดม้ากยิง่ข้ึน  

Usage รองรับการส่งข้อมูลได้มากกว่า 1 ล้านข้อความต่อ Base 
Station ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการเครือข่ายสาธารณะท่ี
ใหบ้ริการในตลาดขนาดใหญ่ 

Secure มีการเข้ารหัส  AES128 แบบ  end-to-end การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งซ่ึงกนัและกนั การป้องกนัท่ีสมบูรณ์และการรักษาความลบั 

Frequency รองรับความ ถ่ี  920-925 MHz (Regional Parameters 
AS 923) 
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3. โครงสร้างการทํางาน 
สําหรับ LoRa WAN Network ของบทความน้ีมีส่วนประกอบท่ี

สําคญัท่ีตอ้งทาํงานร่วมกนัดงัน้ี คือ Sensor node, LoRa WAN gateway, 
SUT Network, Network Sever และ Dashboard Server 

 

 
รูปท่ี 2 โครงสร้างการทาํงาน LoRa WAN Network 

 

กระบวนการทาํงานในรูปท่ี 2 จะเร่ิมจาก Sensor node อ่านขอ้มูล
การใช้พลงังานไฟฟ้าจากมิเตอร์ไฟฟ้าและดาํเนินการจดัรูปแบบขอ้มูล
แลว้ส่งขอ้มูลไปท่ีไปท่ี Network Server ผ่าน LoRa WAN gateway และ
ใช้ Node-Red ถอดรหัสข้อมูลพร้อมจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ เพื่อส่งให ้
Dashboard Server จดัเก็บขอ้มูลและแสดงผล 

Sensor  node คืออุปกรณ์ตรวจวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและส่งค่า
พลงังานไฟฟ้าท่ีตรวจวดัไดไ้ปท่ี LoRa WAN Gateway สําหรับบทความ
น้ีเลือกใช้เคร่ืองวดัพลงัานไฟฟ้า EDMI รุ่น MK7C เพ่ือตรวจวดัการใช้
พลงังานไฟฟ้า และเลือกใชบ้อร์ด MiniLink IIoT สําหรับส่งขอ้มูลไปท่ี 
LoRa WAN Gateway เน่ืองจากบอร์ด  MiniLink IIoT มีโมดูล  LoRa ท่ี
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)  มีวงจรส่ือสารผ่านพอร์ต 
RS485 มาพร้อมอยู่บนบอร์ดทาํให้ลดขั้นตอนการพฒันาฮาร์ดแวร์[3]โดย
เคร่ืองวัดพลังานไฟฟ้าและบอร์ด  MiniLink IIoT ส่ือสารข้อมูลด้วย
โปรโตคอล Modbus RTU ผ่านพอร์ต RS485 โดยรายละเอียดการต่อ
วงจรตามรูปท่ี 3  

 
 

รูปท่ี 3 Sensor Node 

LoRa WAN gateway ในบทความน้ีได้ใช้ LoRa WAN gateway 
ACER รุ่น GOM Series ชนิด Outdoor ผ่านการรับรองจาก กสทช. มียา่น
ความถ่ีใชง้าน 920 MHz ถึง 925 MHz (AS923) ซ่ึงเป็นยา่นความถ่ีใชง้าน
ในประเทศไทย มีช่องสําหรับการส่ือสารขอ้มูล (Data Communication) 
จาํนวน 8 ช่อง มีกาํลังส่งคล่ืนความถ่ีวิทยุ (Transmit RF Power) ตั้งแต่ 
17dBm ถึ ง  26dBm มีความไวในการรับสัญญาณ  (LoRa Receiving 
sensitivity) -141 dBm ท่ี  SF12 (Half duplex) ส า ย อ า ก า ศ แ บ บ 
Omnidirectional มีอตัราขยาย 3 dB และรองรับการใช้งาน LoRa Class 
A/B/C [4] โดยไดติ้ดตั้งภายในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีจาํนวน 2 
จุด โดยมีรูปแบบการติดตั้งดงัในรูปท่ี 4 ซ่ึง LoRa WAN gateway ทั้งสอง
ตวัติดตั้งห่างกัน 3 กิโลเมตร และถูกเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
มหาวิทยาลยัฯ เพ่ือติดต่อกบั Network Server 

 

 
รูปท่ี 4 การติดตั้ง LoRa WAN gateway 

 
Network Server  จะทําหน้าท่ีกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้เครือข่าย 

LoRa WAN ผ่าน LoRa WAN gateway สําหรับบทความน้ีใช ้โปรแกรม 
ChirpStack ซ่ึงเป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเพ่ือควบคุมการทาํงานดงักล่าว 
เช่น  การกําหนดหมายเลข  Device EUI ท่ีสามารถใช้เครือข่าย LoRa 
WAN, กาํหนดรูปแบบการเช่ือมต่อ OTAAหรือABP และ กาํหนด Class 
การทาํงานใหส้อดคลอ้งกบั Sensor node [5] 

Node-Red จะทําหน้ าท่ี ติดตามข้อมูล ท่ี  Sensor node ส่ งมาท่ี 
Network Server พร้อมทั้ง Decode และจดัรูปแบบขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบ 
JSON Object และส่งขอ้มูลไปท่ี Dashboard Server 

Dashboard Server  ในบทความน้ีใช้ Things Board Platform เป็น
แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สสําหรับงานดา้น IoT ท่ีออกแบบพร้อมใช้งาน
ไดท้นัที เพราะมีฐานขอ้มูลในตวัเอง, สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเขา้มา, 
ประมวลผลขอ้มูลเพื่อแจง้เตือน, ควบคุมอุปกรณ์ปลายทาง, สามารถสร้าง 
Dashboard แบบ dynamic และ responsive ได ้[6] 

4. การ Encode และ Decode ข้อมูลพลังงานไฟฟ้า 
ในบทความน้ีการส่งขอ้มูลพลงังานไฟฟ้า ผา่นเครือข่าย LoRa WAN 

จะตอ้งปรับขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าทุกค่า เป็นรูปแบบ HEX String ดงันั้นฝ่ัง
ส่งหรือ Sensor node จะตอ้งดาํเนินการ Encode ขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าท่ี
อ่านได้จากเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้าทุกค่าเป็น HEX String ก่อนท่ีจะส่ง
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ขอ้มูล และท่ี Network Server ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าท่ีรับมาจาก Sensor 
node ก็จะมีข้อมูลพลังงานไฟฟ้าเป็น HEX String เช่นกัน ก่อนท่ีจะนํา
ขอ้มูลข้อมูลพลงังานไฟฟ้าไปใช้งานต่อ จะตอ้งทาํการ Decode ข้อมูล
พลงังานไฟฟ้าแต่ละค่าให้อยูใ่นรูปแบบเดิม เพื่อจดัเก็บลงฐานขอ้มูลและ
แสดงผล ท่ี Dashboard Server ต่อไป 

การ Encode ขอ้มูลเป็น HEX String 
สําหรับข้อมูลท่ีจะส่งไปท่ี  LoRa WAN gateway จะต้องอยู่ใน

รูปแบบ  String หรือ  Hex String เท่ านั้ น  แต่ข้อมูลจากมิเตอร์ EDMI 
MK7C จะเป็นขอ้มูลตวัเลขประกอบไปดว้ยค่า Voltage, Current, Active 
Power, Reactive power, Apparent power, Frequency, Power factor และ 
Active Energy ดังนั้ นบอร์ด  MiniLink IioT จะต้องดําเนินการแปลง
ข้อมูลเป็น  HEX String โดยใช้ฟังก์ชัน  sprintf ใน  Arduino IDE  และ
จัดเรียงข้อมูล payload เพ่ือส่งข้อมูลไปยงั LoRa WAN gateway โดยมี
รายละเอียดตามรูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 ใชฟั้งกช์นั sprintf เพ่ือแปลงชุดขอ้มูล float เป็น HEX String 

 
ในรูปท่ี 5 บรรทดัท่ี 167 ถึง 176 ใชแ้ปลงขอ้มูลพลงังานไฟฟ้าเป็น 

HEX String และ  บรรทัด ท่ี  177 ถึ ง  181 นํา  HEX String ต่อกัน เป็น 
payload สาํหรับส่งขอ้มูลผา่นเครือข่าย LoRa WAN 

การ Decode ขอ้มูลจาก HEX String เป็น JSON Object 
ขอ้มูลท่ีส่งจาก Sensor node ผ่าน LoRa WAN gateway จะมาอยูท่ี 

Network Server แต่ Network Server จะไม่จดัเก็บขอ้มูลท่ีส่งมา ดงันั้นจึง
มีความจาํเป็นต้องใช้ MQTT In ของ Node-Red ไปติดตามท่ี Network 
Server และใช้ Function box ของNode-Red เพ่ือDecode ข้อมูลพลังาน
ไฟฟ้า พร้อมทั้งส่งต่อไปท่ี Dashboard Server เพื่อแสดงผล โดยมี Flow 
Decode ดังแสดงในรูปท่ี  6 และใช้ Script แปลงจาก HEX String เป็น 
JSON Object ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 6 Flow การ Decode ขอ้มูลจาก HEX String เป็น JSON Object 

 

 
รูปท่ี 7 Script แปลง HEX String เป็น JSON Object 

 

5. ผลการทดลอง 
การทดลองของบทความน้ี จะดาํเนินการดงัน้ี Sensor node ทุกตวัจะ

ใช้สายอากาศอตัราขยาย 3dB และกาํลงัส่งตามขอ้กาํหนดของ กสทช. 
และติดตั้งดังแสดงในรูปท่ี 8 โดยจะทาํการทดสอบความแรงสัญญาณ 
RSSI, SNR และจาํนวนไบต์ของขอ้มูลท่ี Uplink การทดสอบความแรง
สัญญาณจะทดสอบท่ีระยะทาง 50, 400 และ 2580 เมตร โดยอา้งอิงจาก
ตาํแหน่งติดตั้ง LoRa WAN gateway ท่ีความสูงจากพ้ืนดิน 30 เมตร การ
ทดสอบจะดาํเนินการในสภาพพื้นท่ีใชง้านจริงท่ีมีส่ิงกีดขวางท่ีเป็นป่าไม้
และอาคารส่ิงปลูกสร้างระหวา่ง Sensor node กบั LoRa WAN gateway  
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รูปท่ี 8 การติดตั้ง Sensor node บริเวณท่ีมีตน้ไมห้นาแน่น  

 

 
รูปท่ี 9 เปรียบเทียบค่า RSSI  

 

 
รูปท่ี 10 เปรียบเทียบค่า SNR 

 

 
รูปท่ี 11ตวัอยา่ง Uplink Eerror ท่ีระยะ 2580 เมตร  

 

ผลทดสอบความแรงสัญญาณ RSSI, SNR 
จากรูปท่ี 9 ค่า RSSI เฉล่ีย ท่ีระยะ 50 เมตร เท่ากับ -101.4 dBm, ท่ี

ระยะ 400 เมตร เท่ากบั -109.03 dBm, ท่ีระยะ 2580 เมตร เท่ากบั -118.73 
dBm จากรูปท่ี 10 ค่า SNR เฉล่ีย ท่ีระยะ 50 เมตร เท่ากบั 3.4 dB, ท่ีระยะ 
400 เมตร เท่ากบั 1.72 dB, ท่ีระยะ 2580 เมตร เท่ากบั -10,31 dBm  

ผลการทดสอบท่ีระยะทาง 2580 เมตรเม่ือส่งขอ้มูลทุก ๆ 100 คร้ังจะ
พบ Uplink Error เฉล่ียประมาณ 30 เปอร์เซ็นต ์ดงัตวัอยา่งรูปท่ี 11 

และไดท้ดสอบการส่งขอ้มูล Uplink เพ่ิมเติมโดยไม่มีส่ิงกีดขวาง (Line of 
Sight) ระหว่ าง  Sensor node กับ  LoRa WAN gatewayโดยระบบยัง
สามารถทาํงานไดค้ือระยะทาง 6.5 km  

ผลการทดลองหาจาํนวนไบตข์อ้มูล payload เพื่อส่ง Uplink 
เป็นการทดลองหาจาํนวนไบต์ payload ท่ีเหมาะสมเพ่ือส่ง Uplink 

บทความน้ี ใช้ระยะทาง  50 เมตร  เน่ืองจากมี ค่า  SNR ดี ท่ี สุด  และ
กาํหนดให้วนลูปการส่งทุกๆ 30 วินาที ตามตารางท่ี 1 ผลการทดลอง
พบว่าจาํนวนขอ้มูลท่ีเหมาะสมไม่ควรเกิน 50 ไบต ์และไดน้าํไปทดสอบ
ท่ีระยะทาง 400 และ 2580 เมตร เม่ือสถานะท่ี LoRa Gateway ข้ึน Uplink 
พบว่าขอ้มูลใน payload มีจาํนวนไบตไ์ดรั้บตรงกบั payload ท่ีส่งมา และ
สถานะท่ี LoRa Gateway ข้ึน Error จะไม่มีขอ้มูล payload 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนไบต ์ขอ้มูล HEX String ท่ี Uplink แต่ละคร้ัง  
รอบการส่ง  payload byte  สถานะท่ี LoRa Gateway  

1 20 uplink, payload = 20 ไบต ์
2 30 uplink, payload = 30 ไบต ์
3 40 uplink payload = 40 ไบต ์
4 50 uplink payload = 50 ไบต ์

5 60 Error, payload = ไม่มีขอ้มูล, 
6 70 Error, payload = ไม่มีขอ้มูล 

 

6. สรุปผล 
จากการทดลองของบทความน้ี การส่งขอ้มูล Uplink ผ่านเครือข่าย 

LoRa WAN เม่ือใช้สายอากาศแบบ Omnidirectional มีอตัราการขยาย 3 
dB ในสภาพพ้ืนท่ีใชง้านท่ีมีส่ิงกีดขวางเป็นป่าไมแ้ละอาคารส่ิงปลูกสร้าง
สามารถส่งขอ้มูล Uplink ท่ีระยะ 2,580 เมตรได ้แต่จะพบ Uplink Error 
เฉล่ีย 30 เปอร์เซ็นต์ และขอ้มูล payload ในการส่ง Uplink แต่ละคร้ังไป  
LoRa Gateway ไม่ควรเกิน 50 byte   
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บทคัดย่อ 

การสือสารไร้สายในปัจจุบนัไดถู้กนํามาพฒันาร่วมกับเทคโนโลยี

ต่างๆ อย่างต่อเนือง ทาํให้ผูใ้ชม้ีความตอ้งการใช้ช่องสัญญาณทีมากขึน 

ส่งผลทาํให้ช่องสัญญาณทีมีอยู่อย่างจาํกัดจาํเป็นตอ้งได้รับจัดสรรให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังนันงานวิจัยฉบับนี จึงนําเสน อการจัดสรร

ช่องสัญญาณแบบพลวตัโดยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะ

สันระยะยาว โดยพิจารณาเมือผูใ้ช้อยู่ในจุดทีมีการซ้อนทบัของเซลล์ ซึง

นาํค่าความแรงของสัญญาณทีผูใ้ช้ได้รับ แบนด์วิดท์ทีสามารถใช้งานได ้

และเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายมาเป็นพารามิเตอร์ในการจดัสรร

ช่ องสั ญ ญ าณ  จาก ก าร ท ด ล องพ บ ว่าวิ ธี ที นํ า เส น อ ส าม ารถ เพิ ม

ประสิทธิภาพในการจดัสรรช่องสัญญาณไดม้ากกว่าวิธีการเรียนรู้เชิงลึก

แบบแพร่ย้อนกลับโดยสามารถลดจํานวนการเปลียนช่องสัญญาณ 

จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวนการเรียกติดขัดได้เฉลียร้อยละ 

22.86, .  และ .  ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: การจดัสรรช่องสัญญาณพลวตั การเรียนรู้เชิงลึก หน่วยความจาํ

ระยะสันระยะยาว การเปลียนช่องสัญญาณ  

Abstract 

Today's wireless communication has been developed continuously 

in cooperation with various technologies. So that, the users need to use 

for more the channels as a result, the available channels are limited. It 

needs to be allocated for maximum efficiency. Therefore, this paper is 

proposed the dynamic channel allocation with long-short-term memory 

deep learning method by considering when the users are overlapped 

area. The received signal strength, available bandwidth and latency of 

networks parameters are introduced the channel allocation process. In 

the simulation results, the proposed algorithm can increase channel 

allocation efficiency more than the back propagation deep learning 

method, which can decrease the number of handovers, number of 

dropped calls and number of blocked calls are average 22.86 percent, 

20.00 and 25.81 percent, respectively. 

Keywords: Dynamic Channel Allocation, Deep Learning, Long Short-

Term Memory, Handover 

1. บทนํา 

เนืองจากปัจจุบนัช่องสัญญาณทีมีให้บริการนนัมีอยู่อย่างจาํกัด แต่

ความตอ้งการใช้ช่องสัญญาณมีเพิมมากขึนอย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการ

เรียกติดขดั (Blocked Call) การเรียกขาดหาย (Dropped Call) และจาํนวน

การเปลียนช่องสัญญาณ (Number of Handover) ทีไม่จาํเป็นขึนระหว่าง

การสือสารได้ ด้วยเหตุนีกระบวนการจัดสรรช่องสัญญาณเพือเตรียม

ช่องสัญญาณก่อนการเปลียนช่องสัญญาณ (Handover) จากเครือข่ายที

ผูใ้ช้บริการใช้งานอยู่ในปัจจุบันไปยงัช่องสัญญาณขา้งเคียงจึงเป็นการ

ออกแบบทีสําคญัมาก เพือให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเนือง

และได้รับคุณภาพสัญญาณเป็นทีน่าพอใจสูงสุด ซึงโครงข่ายประสาท

เทียมแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Neural Networks) นบัว่าเป็น

วิธีการหนึงทีน่าสนใจเนืองจากมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูงสําหรับการ

จดัสรรช่องสัญญาณแบบพลวตั เพือใช้งานกบัแอพพลิเคชันทีเป็นแบบ

เวลาจริงและไม่ขนึอยูก่บัเวลา 

ในการศึกษาการจดัสรรช่องสัญญาณโดยใชก้ารเรียนรู้เชิงลึก พบว่า

การจดัสรรแบนด์วิดท์แบบพลวตัด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเสริมแรงเชิงลึก

สาํหรับระบบดาวเทียมหลายลาํแสง [1] จะใช้วิธีการจดัสรรช่องสัญญาณ

จากการเปรียบเทียบค่าในการฝึกสอนกบันโยบายทีกาํหนดไวใ้ห้ใกลเ้คียง

กันมากทีสุดจึงจะได้รับการจัดสรรช่องสัญญาณ อีกวิธีคือการจอง

ช่องสัญ ญ าณแ บบพ ลวัตด้วยการเรียน รู้เชิ งลึกแบบคิว (Deep Q – 

Learning) สําหรับหลายบริการในระบบดาวเทียมวงโคจรตาํ [2] โดยใช้

การเลือกพิจารณาผูใ้ช้ใหม่ก่อน แลว้จึงพิจารณาผูใ้ช้ทีอยู่ในระบบและ

ต้องการเปลียนช่องสัญญาณเป็นลําดับถัดไป โดยทําการพิจารณาค่า

แบนด์วิดทท์ีมีอยู่ของดาวเทียม เปรียบเทียบกบัจาํนวนความตอ้งการของ

ผู ้ใช้ และในวิธีการคาดการณ์สี เทา (Grey Prediction) เพือใช้ในการ

จดัสรรช่องสัญญาณแบบพลวตัในระบบสือสารผ่านดาวเทียมวงโคจรตาํ 

[3] จะพิจารณาทีผูใ้ชใ้หม่ก่อน โดยผูใ้ชจ้ะส่งกาํลงัมาพิจารณาเทียบกบัค่า

เกณฑ์ก่อนเมือตอ้งการเปลียนช่องสัญญาณ และทาํการจองช่องสัญญาณ

ไวล่้วงหน้า ในบทความ [4 - 5] จะใชวิ้ธีการจดัลาํดบัของผูใ้ชก้่อนเพือรอ

เข้าสู่กระบวนการจัดสรรช่องสัญญาณ โดยใช้เวลาในการรอตามที

กาํหนดค่าไว ้หรือรอจนกว่าผูใ้ชก้่อนหน้าจะใชช่้องสัญญาณเสร็จ จึงจะ

ไดเ้ขา้สู่กระบวนการจดัสรร จากวิธีดงักล่าวขา้งตน้จะเกิดปัญหาในกรณีที

ขอ้มูลทีใชน้าํมากาํหนดเป็นเกณฑ์ไม่ครอบคลุมและมีความคลุมเครือจะ

ส่งผลทําให้การจัดสรรช่องสัญญาณเกิดข้อผิดพลาดขันได้ ดังนันใน

ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น อุ ด ห นุ น ก าร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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งานวิจยันีจึงนาํเสนอการเรียนรู้เชิงลึกแบบความจาํระยะสันระยะยาวเพือ

แกปั้ญหาดงักล่าว 

2. การเรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจําระยะสันระยะยาว 

การเรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะสันระยะยาว (Long Short-

Term Memory) เป็ นการเรียน รู้เชิ งลึกที ถูกพัฒ นาขึนจากโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Network) ให้สามารถ

ประมวลผลขอ้มูลทีมคีวามยาว หรือความสัมพนัธ์ในระยะยาวไดม้ากกว่า

วิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ อินพุตทีเข้าสู่กระบวนการ

ประมวลผลแบบหน่วยความจาํระยะสันระยะยาวจะประกอบดว้ยส่วนที

เป็นความจาํ (Cell state) ทีไดจ้ากเอาต์พตุของขอ้มูลการประมวลผลครังที

ผา่นมา และขอ้มลูทีรับเขา้มาเป็นอนิพุตใหม่ โดยในส่วนของเอาตพ์ตุของ

ขอ้มูลการประมวลผลครังทีผ่านมาจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลทีไม่

จาํเป็นสามารถนาํออกจากการพิจารณาได ้(Forgetting gate) และขอ้มูลที

จาํเป็นในการประมวลผลต่อ (Input gate) เมือได้ขอ้มูลทีจาํเป็นในการ

นําไปประมวลผลต่อแลว้จึงส่งไปใช้พิจารณาร่วมกับข้อมูลทีรับเขา้มา

เป็นอินพุตใหม่ และทาํการสรุปผลขอ้มูลส่งผลลพัธ์ออกมาเป็นเอาต์พุต 

และตรวจสอบว่าเอาต์พุตทีส่งออกมานันถูกตอ้งหรือไม่ หากไม่จะนํา

เอาตพุ์ตไปประมวลผลตามขนัตอนซาํจนกว่าเอาต์พุตทีไดจ้ะให้ผลลพัธ์ที

ถูกตอ้งแม่นยาํทีสุด [6] 

 

รูปที 1 โครงสร้างพืนฐานของการเรียนรู้เชิงลึก 

แบบหน่วยความจาํระยะสันระยะยาว 

3. การจัดสรรช่องสัญ ญาณพลวัตโดยใช้การเรียน รู้เชิงลึกแบ บ

หน่วยความจําระยะสันระยะยาว 

3.1 โครงข่ายสําหรับการสือสารในอนาคต 

งาน วิจัยนี นํ า เส น อโค รงข่ ายสํ าห รับ ก ารสื อส ารใน อน าค ต

ประกอบดว้ยเครือข่าย WiFi (IEEE 802.11ax) มีรัศมี 100 เมตร เครือข่าย

แอลทีอี-แอดวานซ์ มีรัศมี 150 กิโลเมตร และดาวเทียมวงโคจรตาํ มีรัศมี 

580 กิโลเมตร ตามลาํดับ โดยจะทําการออกแบบเครือข่ายทังสามให้

สามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างไร้รอยต่อ โดยจะพิจารณาขณะทีผูใ้ชม้ีการ

ใช้งานอยู่ในจุดทีซ้อนทับกันของเซลล์ เนืองจากบริเวณนีจะเกิดการ

เปลียนช่องสัญญาณกลบัไปกลบัมา ส่งผลทาํให้เกิดการใช้ทรัพยากรใน

ระบบทีไม่จาํเป็นขึน 

 

รูปที 2 โครงสร้างโครงข่ายสําหรับการสือสารในอนาคต 

3.2 กระบวนการจัดสรรช่องสัญญาณพลวัต 

ระบบจะทาํการพิจารณาค่าความแรงของสัญญาณทีผูใ้ชไ้ดรั้บจาก

เครือข่ายปัจจุบนั (Received Signal Strength Indicator Current:
C

RSSI ) 

เปรียบเทียบกบัความแรงของสัญญาณทีไดรั้บจากเครือข่ายเป้าหมายทีอยู่

ใกล้เคียง (Received Signal Strength Target:
T

RSSI ) หากค่าความแรง

ของสัญญาณทีได้รับจากเครือข่ายปัจจุบัน มากกว่าเครือข่ายเป้าหมาย 

ระบบจะยงัใช้งานในเครือข่ายปัจจุบันต่อไป และจะทําการพิจารณา

ตาํแหน่งของผูใ้ช ้เพอืวดัค่าความแรงของสญัญาณทีไดรั้บตลอดเวลา 

เมอืผูใ้ช้เขา้สู่จุดทีมีการซ้อนทบักันของเซลล์ และค่าความแรงของ

สัญญาณทีไดรั้บจากเครือข่ายปัจจุบนัน้อยกว่าเครือข่ายเป้าหมาย จะเขา้สู่

กระบวนการจดัสรรช่องสัญญาณพลวตัโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกแบบ

หน่วยความจาํระยะสันระยะยาว สําหรับกระบวนการนีจะพิจารณาทีค่า 

แบนด์วิดท์ของเครือข่ายเป้าหมาย และค่าเวลาในการตอบสนองทีจะ

เกิ ด ขึน ใน ก ารใช้งาน  เป รียบ เที ย บกับ น โยบ ายข องก ารจัด ส รร

ช่องสัญญาณพลวตัโดยใชก้ารเรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะสัน

ระยะยาว 

ค่าแบนด์วิดท์ของเครือข่ายเป้าหมาย และเวลาในการตอบสนองที

ผ่านนโยบายของกระบวนการแลว้ จะถูกตัดสินใจให้ได้รับการจดัสรร

ช่องสัญญาณเพือเขา้สู่การเปลียนช่องสัญญาณ ส่วนค่าแบนด์วิดท์ของ

เครือข่ายเป้าหมาย และค่าเวลาในการตอบสนองทีไม่ผ่านนโยบายของ

กระบวนการจดัสรรช่องสัญญาณ จะตอ้งวนกลบัไปเริมตน้การตรวจสอบ

ความแรงของสัญญาณทีได้รับจากเครือข่ายปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ

เครือข่ายเป้าหมายใหม่ไปเรือยๆ จนกว่าจะผ่านกระบวนการพิจารณา 

และไดรั้บการเปลียนช่องสัญญาณต่อไปแสดงดงัรูปที 3 
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3.2.1 การพิจารณาความแรงของสัญญาณทีได้รับในแต่ละเครือข่าย 

เครือข่าย WiFi สามารถหาค่าความแรงของสัญญาณทีไดรั้บ [7] ได้

ดงัสมการที  

 100
( ) 10log

39.37
RSS d dBm

d
 

  
 

 (1) 

เมอื     คือ ค่าลดทอนของการสูญเสียมีค่าเท่ากบั 2.8 

        d   คือ ค่าระยะทางระหว่างผูใ้ช ้และสถานีฐาน มีหน่วยเป็นเมตร 

เครือข่าย LTE-Advance สามารถหาค่าความแรงของสัญญาณที

ไดรั้บได ้ดงัสมการที  [8] 

 ( ) ( )RSS d P PL ddBm t   (2) 

เมอื   Pt  คือ ค่ากาํลงัส่งสัญญาณของสถานีฐานเท่ากบั 1 วตัต ์

         d   คือ ค่าระยะทางระหว่างผูใ้ช้ และสถานีฐานมีหน่วยเป็นเมตร

โดยสามารถหาค่าการลดทอน [9] ไดจ้ากสมการที 3 

 ( ) 10 log( )PL d S n d XdBm     (3) 

เมือ   S คือ ค่าลดทอนกาํลงัของสัญญาณ ในการทดลองกาํหนดให้มีค่า

เท่ากบั 19 dB 

         n  คือ ค่าตวัคูณในการลดทอนของสัญญาณ ทีเกิดจากวตัถุบดบงั

สัญญาณต่างๆเช่น สิงปลูกสร้าง หรือตึกอาคาร ในงานวิจัยนีให้มีค่า

เท่ากบั 3.5 

         d  คือ ค่าระยะทางระหว่างผูใ้ช ้และสถานีฐานมีหน่วยเป็นเมตร 

        X คือ ค่าสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน ในงานวิจัยนีให้มีค่า

เท่ากบั 36 dB  

                      

 รูปที 3 กระบวนการจดัสรรช่องสัญญาณพลวตัโดยใช้การเรียนรู้

เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะสนัระยะยาว 

เครือข่ายดาวเทียม LEO สามารถหาค่าความแรงของสัญญาณที

ไดรั้บไดด้งัสมการที 2 โดยสามารถหาค่าการลดทอนไดจ้ากสมการที 4 

 4
( ) 20log10

d
PL dB




   
 

 (4) 

เมอื   d  คือ ค่าระยะทางระหว่างผูใ้ช ้และสถานีฐาน มีหน่วยเป็นเมตร 

           คือ ค่าความยาวคลืนของสัญญาณ 

3.2.2 การกําหนดช่วงอินพตุสําหรับการจัดสรรช่องสัญญาณพลวัต 

สําหรับในวิจัยนีจะใช้การจําลองค่าแบนด์วิดท์ของเครือข่าย

เป้าหมาย และเวลาในการตอบสนองดว้ยโปรแกรมแมทแลป และเริมทาํ

การพิจารณาค่าต่างๆ ตามนโยบายทีกาํหนดไว ้โดยในทีนีกาํหนดให้ค่า

แบนด์วิดท์ของเครือข่ายเป้าหมายทีสามารถรองรับได้ให้อยู่ในช่วง 

แบนด์วิดท์กลางถึงช่วงแบนด์วดิท์สูงจึงจะพิจารณาให้ผ่านนโยบาย โดย

การกําหนดค่าช่วงแบนด์วิดท์ของแต่ละเครือข่ายแสดงดังตารางที  

หลงัจากนันจึงทาํการพิจารณาค่าเวลาในการตอบสนอง กําหนดให้ค่า

เวลาในการตอบสนองอยู่ในช่วงตาํถึงช่วงค่าเวลาในการตอบสนองกลาง

จึงทาํการพิจารณาเปลียนช่องสัญญาณต่อไป โดยการกาํหนดค่าเวลาใน

การตอบสนองของเครือข่ายในแต่ละช่วงสามารถแสดงดงัตารางที  

ตารางท ี1 แบนดวิ์ดทข์องแต่ละเครือข่าย 

เครือข่าย 
ช่วงตํา 

(เมกะเฮิรตซ์) 

ช่วงกลาง 

(เมกะเฮิรตซ์) 

ช่วงสูง 

(เมกะเฮิรตซ์) 

WiFi (IEEE 

802.11 ax) 
(0, 53.33] (53.33, 106.66] (106.66, 160.00) 

LTE-Advance (0, 10] (10, 20] (20, 30) 

LEO Satellite (0, 13.33] (13.33, 26.66] (26.66, 40) 
 

ตารางที 2 ค่าเวลาในการตอบสนองของแต่ละเครือข่าย 

เครือข่าย 
ช่วงตํา 

(มิลลิวินาที) 

ช่วงกลาง 

(มิลลิวินาที) 

ช่วงสูง 

(มิลลิวินาที) 

WiFi (IEEE 

802.11 ax) 
(0, 0.03] (0.03, 0.06] (0.06, 0.10) 

LTE-Advance (0, 3.33] (3.33, 6.66] (6.66, 10.00) 

LEO Satellite (0, 16.67] (16.67, 33.34] (33.34, 50.00) 

4. ผลการทดลอง 

จากการจําลองด้วยโปรแกรมแมทแลป ในขณะทีผู ้ใช้งานยงัมี

จาํนวนไม่มาก การจัดสรรช่องสัญญาณด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบ  

แพร่ยอ้นกลบัมีจาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาดหาย 

และจํานวนการเรียกติดขัดทีใกล้เคียงกับวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบ

หน่วยความจาํระยะสันระยะยาว แต่เมือผูใ้ช้มีปริมาณเพิมมากขึน การ

จดัสรรช่องสัญญาณดว้ยวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะสัน

ระยะยาวสามารถลดจาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาด

หาย และจาํนวนการเรียกติดขดัไดม้ากกว่าวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบแพร่

ยอ้นกลับอย่างเห็นได้ชัด เนืองจากวิธีทีนําเสนอเหมาะกับข้อมูลทีมี

ปริมาณมากและมีความคลุมเครือสามารถแสดงดงัรูปที 4 – 6 ตามลาํดบั 
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รูปที 4 จาํนวนผูใ้ชก้บัจาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณ 

 

รูปที 5 จาํนวนผูใ้ชก้บัจาํนวนการเรียกขาดหาย 

 

รูปที 6 จาํนวนผูใ้ชก้บัจาํนวนการเรียกติดขดั 

5. สรุปผล 

งานวิจยัฉบบันีนาํเสนอวิธีการจดัสรรช่องสัญญาณพลวตัโดยใชก้าร

เรียนรู้เชิงลึกแบบหน่วยความจาํระยะสันระยะยาว เพือลดจาํนวนการ

เปลียนช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวนการเรียกติดขดั 

โดยพิจารณาจากค่าความแรงของสัญญาณทีผูใ้ช้ได้รับ แบนด์วิดท์ และ

เวลาในการตอบสนอง ซึงวิธีทีนําเสนอสามารถลดจาํนวนการเปลียน

ช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวนการเรียกติดขดัไดโ้ดย

เฉลียร้อยละ 22.86, 20.00 และ 25.81 ตามลาํดบั 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนีการสือสารบนเครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลือนทีถูก

พฒันาขึนมาอย่างต่อเนือง และรวดเร็ว ดังนันเพือรองรับการใชง้านทีมี

ศกัยภาพสูงทีสุด งานวิจยัฉบบันีจึงไดน้าํเสนอหลกัการเรียนรู้ของเครือง 

(Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาทํางาน

ร่วมกันบนพืนฐานปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด เพือช่วยพิจารณาการ

จดัการเปลียนช่องสัญญาณ (Handover) โดยนําความแรงของสัญญาณที

ผูใ้ช้ได้รับ แบนด์วิดท์ และปริมาณทราฟฟิกในแต่ละเครือข่ายมาเป็น

อินพุตของการตดัสินใจ จากผลการทดลองพบว่าวิธีทีนําเสนอสามารถ

เพิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการเปลียนช่องสัญญาณได้มากยิงขึน

เมือเป รียบ เทียบกับวิ ธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบ วน กลับที ใช้

หน่วยความจาํสันระยะยาว (Long Short-Term Memory Network) โดย

สามารถลดจํานวนการเปลียนช่องสัญญาณ  (Number of Handover) 

จํานวนการเรียกขาดหาย (Dropped Call) และจํานวนการเรียกติดขัด 

(Blocked Call) ไดเ้ฉลียร้อยละ 4.62, 4.64 และ 3.34 ตามลาํดบั  

คําสําคญั: การเปลยีนช่องสัญญาณ การเรียนรู้ของเครือง การเรียนรู้เชิงลึก 

ปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด การเรียกขาดหาย การเรียดติดขดั 

Abstract 

Nowadays, the communication on mobile phone networks has 

been developed continuously and rapidly, therefore to support the 

highest potential applications this research presents the principles of 

Machine Learning and Deep Learning to cooperate together based on 

the hybrid artificial intelligence. To assist determine the handover 

management by taking the received signal strength, bandwidth, and the 

traffic intensity in each network as inputs for the decision making. The 

simulation results showed that the proposed method can greatly enhance 

the handover process compared with the Long Short-Term Memory 

Neural Network method which can reduce the number of handovers, 

dropped calls and blocked calls by an average of 4.62%, 4.64 and 

3.34%, respectively. 

Keywords: Handover, Machine Learning, Deep Learning, Hybrid 

Artificial Intelligence, Dropped Call, Blocked Call   

1. บทนํา 

การสือสารไร้สายในยคุที 6 เป็นเทคโนโลยีการสือสารบนเครือข่าย

ไร้สายในอนาคตทีมุ่งเนน้ในการตอบโจทยก์ารใชง้านของผูใ้ชบ้ริการให้

มีประสิทธิภาพมากยิงขึน [1] โดยการพัฒนาการสือสารบนเครือข่าย            

ไร้สายในอนาคตจะเพิมการเชือมต่อทีมีความเสถียรภาพสูง มีการนําเอา

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) มาประยกุต์ใชง้าน

ร่วมกนักบัระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทาํให้สามารถรองรับการใชง้าน

ทีตอ้งการความแม่นยาํสูง ซึงเป็นประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของมนุษย์

อีกมากมายในอนาคต 

เมือความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเพิมขึนเรือยๆ จนถึงขีดกาํจดัใน

การให้บริการของสถานีฐาน (Base Station) จะทาํให้เกิดกระบวนการที

เรียกว่า กระบวนการเปลียนช่องสัญญาณ (Handover) เพือทาํให้การใช้

งานในระบบการสือสารไร้สายมีความต่อเนืองมากทีสุด จึงต้องทาํการ

เพิมประสิทธิภาพของการเปลียนช่องสัญญาณ โดยการลดจํานวนการ

เปลียนช่องสัญญาณ ในขณะเดียวกนัตอ้งมีจาํนวนการเรียกขาดหาย และ

จาํนวนการเรียกติดขดัทีไม่สูงดว้ย เนืองจากจาํนวนการเรียกขาดหาย และ

จาํนวนการเรียกติดขัดอาจเกิดขึนได้ในระหว่างกระบวนการเปลียน

ช่องสัญญาณ 

จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ วิธีทีใชใ้นการเพิมประสิทธิภาพของการ

เปลียนช่องสัญญ าณมีด้วยกันหลากหลายวิธี  ตัวอย่างเช่น วิธีทีนํา

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบัโดยใช้หน่วยความจาํสันระยะยาว 

(Long Short-Term Memory Network: LSTM) และโครงข่ายประสาท

เทียมแบบวนกลับโดยใช้ประตูสัญญาณ (Gated Recurrent Unit: GRU)  

[2 - 3] มาคาดการณ์ความแม่นยาํของปริมาณทราฟฟิกในเครือข่าย ทาํให้

สามารถลดจาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณทีไม่จาํเป็นได้ เช่นเดียวกนักบั

วิธีทีนาํเอาอลักอริทึมการเรียนรู้คิว (Q-Learning Algorithm) [4 - 5] มาใช้

ในการตดัสินใจการเปลียนช่องสัญญาณบนเครือข่ายวิวฒันาการระยะยาว

ของการสือสัญญาณแบบไร้สาย หรือเครือข่ายแอลทีอี (LTE) ทาํให้ลด

จาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณทีไม่จาํเป็น และยงัช่วยเพมิปริมาณงานใน

ระบบ (Throughput) ไดอ้ีกด้วย แต่ทงัสองวิธียงัมีขอ้เสียในกรณีทีขอ้มูล

อินพตุเกิดความคลุมเครือไม่ชดัเจนทาํให้การตดัสินใจผิดพลาดได ้

สําหรับการเรียกติดขดั และการเรียกขาดหายจะเกิดขึนเมือเวลาที

ผูใ้ช้บริการอยู่ในพืนทีทีอับสัญญาณ หรือเวลาทีสถานีฐานไม่สามารถ

ให้บริการได ้ดงันันเพือลดปัญหาดงักล่าวจึงมีวิธีการเพิมประสิทธิภาพที

ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ น อุ ด ห นุ น ก าร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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นาํสถานีฐานอากาศ (Flying Base Station) เขา้มาใชง้านท่ามกลางสถานี

ฐานภาคพืนดิน ในระหว่างสถานการณ์ทีสถานีฐานภาคพืนดินเกิดการ   

โอเวอร์โหลด (Overload) [6] สถานีฐานทางอากาศจะทําการติดตาม

ผูใ้ช้งานทีเคลือนที และทาํการครอบคลุมการให้บริการในช่วงระยะเวลา

หนึง จากนันจะทําการเปลียนช่องสัญญาณไปยงัสถานีฐานภาคพืนดิน

ใหม่ทีสามารถรองรับการให้บริการต่อไปได้ วิธีนีจะทาํให้เพิมความจุ

ของผูใ้ชบ้ริการ ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถใชง้านไดอ้ยา่งต่อเนือง 

ดงันัน งานวิจยัฉบบันีจึงนาํเสนออลักอริทึมการทาํงานทีผสมผสาน

กนัระหวา่งการเรียนรู้ของเครือง และการเรียนรู้เชิงลึกเขา้มาช่วยตดัสินใจ

ในกระบวนการจดัการเปลียนช่องสัญญาณ เพือให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บการ

สือสารทีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนือง สามารถช่วยลดจาํนวนการเปลียน

ช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวนการเรียกติดขดัได ้

2. ปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด 

ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีทีถูกพฒันาขึนมาเพือเลียนแบบ

พฤติกรรมของมนุษย ์โดยเน้นความเป็นเหตุเป็นผลของหลกัตรรกศาสตร์

ทีมรีะบบความคิดความอ่าน สามารถเรียนรู้ แกไ้ขปัญหา และตดัสินใจได้

ดว้ยตนเองเช่นเดียวกบัมนุษย ์สามารถแบ่งออกเป็น การเรียนรู้ของเครือง 

และการเรียนรู้เชิงลึก [7] โดยเทคโนโลยีทงัสองประเภทเป็นเทคโนโลยีที

เกิดจากพืนฐานเดียวกัน การนําเอาการเรียนรู้ของเครือง และการเรียนรู้

เชิงลึกมาใช้งานผสมผสานกันจะช่วยทําให้กระบวนการตัดสินใจมี

ประสิทธิภาพมากยิงขึน [8] อลักอริทึมการเรียนรู้คิว เป็นเทคโนโลยีทีมา

จากพนืฐานของการเรียนรู้ของเครือง จดัอยู่ในประเภทของการเรียนรู้ดว้ย

วิธีการเสริมแรง เป็นการเรียนรู้ตามสภาพแวดลอ้ม ลองผิดลองถูกจนกว่า

จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาโดยมีค่าความผิดพลาดตาํจนเป็นทียอมรับได ้[9] ซึง

มีขนัตอนการทาํงานดงัรูปที 1 

 

รูปที  อลักอริทึมการเรียนรู้คิว 

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบัโดยใชห้น่วยความจาํสันระยะ

ยาวเป็นเทคโนโลยีทีจัดอยู่ในการเรียนรู้เชิงลึก ถูกพัฒนาขึนมาจาก

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Network) เพือ

แก้ปัญหาในการวิเคราะห์ขอ้มูลทีมีขนาดความยาวมากเกินไป เหมาะ

สาํหรับการจาํแนก ประมวลผล และคาดการณ์รูปแบบของอนุกรมเวลา มี

การปรับค่าถ่วงนาํหนักโดยใชป้ระตูสัญญาณ (Gate) เป็นตวักาํหนดและ

ควบคุมการไหลของข้อมูล ประกอบไปด้วย กําหนดการลืม (Forget) 

กําหนดการเขียน (Write) กําหนดการปรับค่าสถานะของเซลล์ (Cell 

State) และกาํหนดการอ่าน (Read) สามารถแสดงการทาํงานไดด้งัรูปที 2 

 

 

 

 

รูปท ี  โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบัโดยใชห้น่วยความจาํสันระยะยาว 

3. การจัดการเปลียนช่องสัญญาณในเครือข่ายไร้สายโดยอาศัยพืนฐาน

ปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด 

3.1 โครงสร้างของเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปท ี  โครงสร้างของเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต 

โครงสร้างของเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคตจะประกอบไปด้วย 

เครือข่ายทีอยู่ในมาตรฐาน 3GPP และเครือข่ายทีอยู่ในมาตรฐาน IEEE 

802.11 โดยการนําแต่ละเครือข่ายทีมีคุณสมบัติทีแตกต่างกันมาทํางาน

ร่วมกนัภายใตป้ริมาณทราฟฟิกทีเปลียนไป ดงัรูปที 3 

3.2 การจัดการเปลยีนช่องสัญญาณในเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต 

3.2.1 ความแรงของสัญญาณทีผู้ใช้ได้รับ 

ความแรงของสัญญาณ ทีผู ้ใช้ได้รับ  สําหรับเครือข่ ายทีอยู่ใน

มาตรฐาน IEEE 802.11 แสดงไดจ้ากสมการที 1 [10] 

 100
( ) 10log

(39.37 )dBmRSS d
d 

 
  

 
 (1) 

โดยที      คือ ค่าลดทอนการสูญเสีย กาํหนดให้มคี่าเท่ากบั 2.8 

d     คือ ค่าระยะทาง มีหน่วยเป็นเมตร 

สําหรับความแรงของสัญญาณทีผูใ้ช้ได้รับของเครือข่ายทีอยู่ใน

มาตรฐาน 3GPP แสดงไดจ้ากสมการที 2 [10] 

 ( ) 10 log( )dBPL d S n d X     (2) 

โดยที S     คือ ค่าลดทอนกาํลงัของสัญญาณ มีค่าเท่ากบั 19 dB 

d     คือ ค่าระยะทางระหว่างผูใ้ชก้บัสถานีฐาน (เมตร) 
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n     คือ ค่าตวัคูณในการลดทอนสัญญาณทีเกิดจากสิงปลูก

สร้าง หรือตึกอาคารสถานที กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 3.5 

X    คือ ค่าสัญญาณรบกวนแบบเกาส์เซียน กาํหนดให้มีค่า

เท่ากบั 36 dB 

จากนันนาํสมการที 2 มาคาํนวณหาค่าความแรงของสัญญาณทีผูใ้ช้

ไดรั้บ แสดงไดจ้ากสมการที 3 และทาํการแบ่งช่วงดงัตารางที 1 

 ( ) ( )tRSS d P PL d   (3)   

โดยที tP     คือ ค่ากาํลงัส่งสัญญาณของสถานีฐาน เท่ากบั 1 วตัต ์

 d      คือ ค่าระยะทาง มีหน่วยเป็นเมตร 

ตารางที  ความแรงของสัญญาณทีผูใ้ชไ้ด้รับแต่ละเครือข่ายในระบบโครงข่ายไร้สาย 

ชนดิของเครือข่าย ช่วงตํา (dBm) ช่วงกลาง (dBm) ช่วงสูง (dBm) 

HSPA+ 
[-165.16, -128.11] (-128.11, -91.06] (-91.06, -54.00) 

LTE Advanced 

IEEE 802.11ac 
[-67.90, -53.49] (-53.49, -39.08] (-39.08, -24.67) 

IEEE 802.11ax 

3.2.2 แบนด์วิดท์ในแต่ละเครือข่าย 

กําหนดให้แอปพลิเคชันของเวลาจริงสําหรับทุกเครือข่าย มีค่า

มากก ว่า 384 กิโลบิตต่อวินาที  และทําก ารแบ่ งช่ วงดังตารางที  2 

กาํหนดให้แอปพลิเคชันทีไม่ขึนกับเวลาของทุกเครือข่าย มีค่าน้อยกว่า

หรือเท่ากบั 384 กิโลบิตต่อวนิาที และทาํการแบ่งช่วงดงัตารางท ี3 

ตารางที 2 แอปพลิเคชนัของเวลาจริงแตล่ะเครือข่ายในระบบโครงข่ายไร้สาย 

ชนิดของเครือข่าย ช่วงตํา (bps) ช่วงกลาง (bps) ช่วงสูง (bps) 

HSPA+ 

(0K, 1M] (1M, 5M] >5M 
LTE Advanced 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11ax 

ตารางที 3 แอปพลิเคชนัของเวลาไม่จริงแต่ละเครือข่ายในระบบโครงข่ายไร้สาย 

ชนิดของเครือข่าย ช่วงตํา (bps) ช่วงกลาง (bps) ช่วงสูง (bps) 

HSPA+ 

(0K, 64K] (64K, 128K] >128K 
LTE Advanced 

IEEE 802.11ac 

IEEE 802.11ax 

3.2.3 ปริมาณทราฟฟิกในแต่ละเครือข่าย 

กาํหนดปริมาณทราฟฟิกของแต่ละเครือข่าย และทาํการแบ่งช่วง

ของปริมาณทราฟฟิกในเครือข่าย ดงัตารางที 4 

ตารางท ี4 ปริมาณทราฟฟิกในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายในระบบโครงข่ายไร้สาย 

ชนิดของเครือข่าย ช่วงตํา (คน) ช่วงกลาง (คน) ช่วงสูง (คน) 

HSPA+ 
[0, 1300] [1301, 2650] [2651, 4000] 

LTE Advanced 

IEEE 802.11ac 
[0, 6] [7, 13] [14, 20] 

IEEE 802.11ax 

3.3 กระบวนการเปลียนช่องสัญญาณในเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต

โดยอาศัยพืนฐานปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด 

กระบวนการเปลียนช่องสัญญาณในเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคตจะ

เริมต้นด้วยการนําพารามิเตอร์ทงั 3 พารามิเตอร์ทีมีผลต่อกระบวนการ

เปลียนช่องสัญญาณ ได้แก่ ความแรงของสัญญาณทีผูใ้ช้ได้รับ ความ

ตอ้งการแบนดว์ิดท์ และปริมาณทราฟฟิกในเครือข่าย มาใชเ้ป็นปัจจยัใน

การพิจารณาบนพืนฐานปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริด โดยผ่านอลักอริทึม

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบัโดยใช้หน่วยความจาํสันระยะยาว 

และอัลกอริทึมการเรียนรู้คิว จากนันจึงทาํการตัดสินใจในการเปลียน

ช่องสัญญาณ ดงัรูปที 4 

 
รูปท ี4 กระบวนการเปลียนช่องสัญญาณในเครือข่ายไร้สายแห่งอนาคต 

โดยกระบวนการตัดสินใจในการเปลียนช่องสัญญาณ จะทาํการ

กาํหนดเงือนไขของการออกแบบค่าอินพุตเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงตาํ (Low), 

ช่วงกลาง (Medium) และช่วงสูง (High) เพือเป็นแนวทางในการจดัการ

เปลียนช่องสัญญาณของทงั 4 เครือข่าย รวมทงัหมดเป็น 54 กรณี 

4. ผลการทดลอง 

ผลการทดลองจะทาํการวดัประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์แบบ

ไฮบริดซึงเป็นวิธีทีนําเสนอเปรียบเทียบกับวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

แบบวนกลบัโดยใช้หน่วยความจาํสันระยะยาว สามารถแสดงไดใ้นรูป

ของจาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณ จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวน

การเรียกติดขดั จากผลการทดลอง สังเกตไดว้่าวิธีทีนาํเสนอมีแนวโน้มที

ส าม ารถ ช่ ว ยล ด จําน ว น ก าร เป ลี ยน ช่ อ งสั ญ ญ าณ ล งไ ด้  แ ล ะ ใน

ขณะเดียวกันก็สามารถลดจาํนวนการเรียกขาดหาย และลดจาํนวนการ

เรียกติดขดัไดเ้ช่นเดียวกนั เมือเปรียบเทียบกบัวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

แบบวนกลบัโดยใช้หน่วยความจาํสันระยะยาว จากรูปที 5 จะเห็นได้ว่า

จาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณของวิธีทีนําเสนอจะไม่ขึนอยู่กบัจาํนวน

ผูใ้ชใ้นเครือข่ายถึงแมว่้าจาํนวนผูใ้ชจ้ะเพิมสูงขึนก็ตาม และยิงเห็นความ

แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างวิธีไฮบริดและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม

แบบวนกลับโดยใช้ห น่วยความจําสันระยะยาวเมือจํานวนผู ้ใช้ใน

เครือข่ายสูงขึน นนัเป็นสิงทีแสดงให้เห็นว่าการตดัสินใจของวิธีไฮบริดมี

ความเหมาะสมกับระบบสือสารไร้สายทีมีจาํนวนผูใ้ช้ในปริมาณทีสูง 

ช่วยลดความคลุมเครือของขอ้มูลได ้ซึงมีแนวโน้มเช่นเดียวกับจาํนวน

การเรียกขาดหายและจํานวนการเรียกติดขัดแสดงดังรูปที 6 และ 7 

ตามลาํดบั  
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รูปท ี5 จาํนวนการเปลียนช่องสัญญาณ 

 
รูปที 6 จาํนวนการเรียกขาดหาย 

 
รูปท ี7 จาํนวนการเรียกติดขดั 

5. สรุปผล 

ในงานวิจัยนี  ทําการนําเสนอวิธีการเพิมประสิทธิภาพโดยใช้

ปัญญาประดิษฐ์แบบไฮบริดซึงเป็นการทาํงานร่วมกันระหว่างโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบวนกลับโดยใช้หน่วยความจําสันระยะยาว และ

อัลกอริทึมการเรียนรู้คิว โดยพิจารณาจากค่าความแรงทีผู ้ใช้ได้รับ   

แบนด์วิดท์ และปริมาณทราฟฟิกในแต่ละเครือข่าย จากผลการทดลอง

พบว่าวิธีทีนําเสนอสามารถช่วยลดจํานวนการเปลียนช่องสัญญาณ 

จาํนวนการเรียกขาดหาย และจาํนวนการเรียกติดขดัไดดี้กว่าวิธีโครงข่าย

ประสาทเทียมแบบวนกลบัโดยใชห้น่วยความจาํสันระยะยาวซึงเป็นวิธีที
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บทคัดย่อ 

การให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายดว้ยอากาศยานไรค้นขบั หรือ 

Unmanned Aerial Vehicles (UAV) กาํลงัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมาก 

เนืองจากมีความสะดวกและรวดเร็วในการนํามาใช้งาน แต่เนืองด้วย

ขอ้จาํกัดด้านพลังงานของอากาศยานไร้คนขับส่งผลต่อการให้บริการ

สัญญาณสือสารไร้สายมีประสิทธิภาพตาํ ดังนันในงานวิจยัฉบับนีได้

เสนอแนวทางสําหรับการจดัการพลังงานในการสือสารไร้สายด้วยการ

ปรับตาํแหน่งการบินของ UAV ตามปริมาณความตอ้งการแบนดวิ์ดทข์อง

ผูใ้ช้ จากการทดลองสังเกตพบว่าวิธีทีนําเสนอสามารถเพิมปริมาณการ

รับส่งข้อมูลได้มากกว่าวิธี ที  UAV อยู่นิงประมาณร้อยละ 7.2 และ

สามารถลดการใชพ้ลงังานของ UAV ไดป้ระมาณร้อยละ 68 ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: สถานีฐานทางอากาศ พลงังานทีใช ้การสือสารไร้สาย อากาศ

ยานไร้คนขบัแบบปีกหมุน ประสิทธิภาพสเปกตรัม 

Abstract 

Wireless Communication with Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 

services are getting a lot of attention because it is convenient and quick 

to use. However, the power constraints of the UAV that is affected to 

the performance of wireless communication services is poor. Therefore, 

in this paper, a guideline for power management in wireless 

communications is proposed by adjusting the UAV's flight position 

according to the user bandwidth requirements. The simulation results 

observed that the proposed method can increase the throughput around 

7.2 percent more than the stationary UAV method and can reduce the 

power consumption of the UAV by about 68 percent, respectively. 

Keywords:  Aerial Base Station, Energy Consumption, Wireless 

Communications, Rotary-Wing UAV, Spectral Efficiency. 

1. บทนาํ 
ในปัจจุบนัการให้บริการสัญญาณเครือข่ายไร้สายมีปริมาณความ

ต้อ งก ารใช้งาน ที เพิ ม สู งขึ น อ ย่างต่ อเนื อ ง ซึ งส่ งผ ล ก ระท บ ต่ อ

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีฐานภาคพืนดิน (Ground Base 

Station: GBS) กล่าวคือเมือมีผู ้ใช้จาํนวนเพิมมากขึนสถานีฐานก็ต้อง

รับภาระโหลดทีเพิมขึนทําให้ประสิทธิภาพของสัญญาณลดลงและ

สาํหรับในกรณีเกิดเหตุการณ์ภยัพิบตัิต่างๆ ทีทาํให้สถานีฐานภาคพืนดิน

ได้รับความเสียหายและหยุดให้บริการชัวคราวทําให้สัญญาณการ

ติดต่อสือสารในพืนทีทีเกิดภยัพิบติัไม่สามารถใชง้านไดซึ้งการกูคื้นหรือ

ติดตงัสถานีฐานภาคพืนดินนนัจาํเป็นจะตอ้งใชร้ะยะเวลาการติดตงัทนีาน

และใช้งบประมาณในการลงทุนทีสูง ดังนันจึงได้มีการนําอากาศยาน    

ไร้คนขบัมาประยกุตใ์ชใ้นระบบการสือสารเพือให้บริการเครือข่ายไร้สาย

แก่ผูใ้ช้งานภาคพืนดิน [1] เนืองจาก UAV สามารถนาํมาใชง้านไดอ้ย่าง

รวดเร็วและใชต้น้ทุนตาํ โดย UAV จะทาํหนา้ทีเป็นสถานีฐานทางอากาศ 

เพือให้บริการสัญญาณเครือข่ายไร้สายแก่ผูใ้ช้งาน สําหรับพลงังานทีใช้

ในระบบสือสารและระบบขบัเคลือนของ UAV นันได้มาจากแบตเตอรี 

ซึงพลงังานจากแบตเตอรีมอียูอ่ยา่งจาํกดัทาํให้ระยะเวลาในการบินนนัสัน

และส่งผลกระทบต่อความต่อเนืองของการให้บริการสัญญาณเครือข่าย 

ไร้สายเป็นอยา่งมาก 

จากปัญห าด้านพลังงานทีมีอยู่อย่างจํากัดของ UAV ทําให้ใน

ปัจจุบันมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้พลังงานทีมีอยู่

อย่างจาํกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการเพิมประสิทธิภาพการ

เคลือนทีของ UAV และจดัสรรเวลาการสือสารระหว่าง UAV กบัผูใ้ช ้[2] 

สําหรับการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของ UAV ในการครอบคลุม

สัญญาณสือสารไร้สาย [3] โดยใช้วิธีการหาค่าความครอบคลุมสูงสุด

ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นกาํลงัส่งของสัญญาณสือสารซึงการใชพ้ลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพของ UAV ในเครือข่ายไร้สายนันจาํเป็นทีจะตอ้งคาํนึงถึง

ประสิทธิภาพของสัญญาณทีผู้ใช้ได้รับด้วย โดยในบทความฉบับที  

[4 - 7] ทําการเพิมประสิทธิภาพความครอบคลุมสูงสุดร่วมกับการ

คาํนึงถึงประสิทธิภาพสเปกตรัม และปรับตาํแหน่งการบินของ UAV เพือ

เพิมประสิทธิภาพการให้บริการสัญญาณสือสารไร้สาย สําหรับใน [8] 

เพิมปริมาณการรับส่งข้อมูลด้วยการพิจารณาความสูงของ UAV ความ

หนาแน่นของผูใ้ชแ้ละออกแบบเส้นทางการบินของ UAV [9 – 10] ซึงจะ

สามารถช่วยลดการใช้พลงังานของ UAV ได้ดีขึน แต่อย่างไรก็ตามการ

เพิมประสิทธิภาพความคล่องตัวของ UAV ยงัไม่เพียงพอสําหรับการ

ให้บริการเครือข่ายไร้สาย ดงันันในงานวิจยัฉบบันีจึงขอนําเสนอการใช้

พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพของ UAV ดว้ยกระบวนการจดัการพลงังาน

ของการสือสารไร้สาย โดยเราจะมุ่งเน้นไปทีการใช้พลังงานของ UAV 

ทงัพลงังานกลและพลงังานทีใชใ้นระบบการสือสารไร้สาย 
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2. ระบบการให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายด้วยอากาศยานไร้คนขับ

 

 

รูปท ี  ระบบการให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายดว้ยอากาศยานไร้คนขบั 

 

ระบบการให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายดว้ยอากาศยานไร้คนขบั

จะประกอบไปดว้ย UAV แบบปีกหมุนทีไดรั้บการติดตงัระบบเครือข่าย

ไร้สายไวบ้น UAV สําหรับในงานวิจยันีเราพิจารณา UAV แบบปีกหมุน

เนืองจากมีความยืดหยุ่นในการเคลือนทีแบบ 3 มิติและสามารถปรับใช้

งานตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัวจึงเหมาะแก่การนํามา

ประยุกต์ใช้ในเครือข่ ายไร้สาย โดย UAV ทีได้รับการติดตังระบบ

เครือข่ายไร้สายจะบินให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายแก่ผูใ้ชเ้มือสถานี

ฐานภาคพืนดินไม่สามารถใช้งานได้ ซึง UAV จะได้รับสัญญาณการ

สือสารจากจานดาวเทียมหรือสถานีฐานในบริเวณพืนทีใกลเ้คียง จากนนั

จะทําการบินกระจายสัญญาณสือสารให้กับผู ้ใช้งานจาํนวน 100 คน 

สําหรับในงานวิจัยนีเรากําหนดให้ UAV บินอยู่ทีระดับความสูง 500 

เมตร และมีความเร็วในการบินสูงสุด 20 เมตรต่อวินาที โดย UAV จะบิน

ให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายโดยคํานึงถึงการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยการปรับระดับความสูงในการบินตามปริมาณความ

ตอ้งการแบนดวิ์ดทข์องผูใ้ช ้

3. ก าร จั ด ก ารพ ลั ง งาน ใน ก ารสื อ ส าร ไร้ ส าย ด้ ว ย อ าก าศ ย าน 

ไร้คนขับ 

เนืองด้วยปัญหาด้านพลงังานทีมีอยู่อย่างจาํกดัของ UAV ส่งผลให้

การให้บ ริการสัญ ญ าณ สือสารไร้สายเกิดค วามไม่ต่อ เนื องแล ะมี

ประสิทธิภาพตาํ ดังนันการให้บริการสัญญาณสือสารไร้สายด้วย UAV

จาํเป็นทีจะต้องมีวิธีการจัดการพลังงานในการสือสารไร้สายอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีขนัตอนดงันี 

 

3.1 การตรวจสอบกําลังส่งและเวลาของ UAV ขณะหยุดนิงและ

เคลือนที 

สํ าห รั บ ก ารจัด ก าร พ ลั งงาน ใ น ก ารสื อ ส าร ไ ร้ ส าย อ ย่ างมี

ประสิ ทธิภาพด้วย UAV จะเริมต้นจากก ารนําเทคนิคการสุ่มด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบกาํลงัส่งของ UAV ขณะ

หยุดนิงและเคลือนที จากนันเราจะทาํการตรวจสอบระยะเวลาของ UAV 

ขณะเคลือนทีซึงจะสามารถพิจารณาไดจ้ากความเร็วของ UAV ในช่วงที

ไม่เกิน 20 เมตรต่อวินาที 

3.2 การกําหนดกําลังส่งและเวลาทีใช้ในการสือสารไร้สาย 

เราจะใช้เทคนิคการสุ่มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือตรวจสอบ

กาํลงัส่งของสัญญาณสือสารไร้สายในช่วง 0.2 ถึง 5 วตัต ์และตรวจสอบ

ระยะเวลาทีใชใ้นการสือสารไร้สายซึงสามารถพิจารณาไดจ้ากระยะห่าง

ระหว่าง UAV กบัผูใ้ช ้

3.3 การกําหนดความสูงของ UAV 

ในขันตอนถัดไปคือการตรวจสอบความสูงของ UAV โดยใช้

เทคนิคการสุ่มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงเราจะกําหนดให้ UAV 

สามารถปรับระดับความสูงในการบินได้ในช่วง 50 ถึง 500 เมตร ตาม

ปริมาณความตอ้งการแบนด์วิดท์ของผูใ้ช ้โดย UAV จะปรับระดบัความ

สูงลดลงเมือปริมาณความตอ้งการแบนด์วิดท์ของผูใ้ช้มีค่าเพิมสูงขึนเพือ

ลดระยะห่างระหว่าง UAV กับผูใ้ช้ส่งผลทาํให้ระยะเวลาทีใช้ในระบบ

การสือสารมีค่าลดนอ้ยลง 

 

 

move 
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3.4 การกาํหนดปริมาณความต้องการของแบนด์วิดท์ของผู้ใช้ 

สําหรับขันตอนนีเราจะทําการตรวจสอบปริมาณความต้องการ

แบนด์วิดท์ของผู ้ใช้ตามปริมาณการใช้งานในแต่ละแอปพลิเคชันซึง

สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ แบบเรียลไทม์ (Real Time) เช่น การ

สนทนาทางโทรศัพท์แบบเห็นหน้า การเล่นเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น 

กาํหนดให้มีค่าแบนด์วิดท์มากกว่า 512 กิโลบิตต่อวินาที และแบบไม่

เรียลไทม์ (Non-Real Time) เช่น การรับส่งอีเมล์ การส่งถ่ายขอ้มูลต่างๆ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต (File Transfer Protocol: FTP) เป็นตน้ ซึงจะกาํหนดให้

มีค่าแบนด์วิดทน์อ้ยกว่าหรือเท่ากบั 512 กิโลบิตต่อวนิาที 

3.5 กระบวนการจัดการพลังงานของการสือสารไร้สายด้วย UAV 

ในงานวิจยัฉบบันีได้จาํลองการใช้พลงังานของ UAV ทงัพลงังาน

กลและพลังงานการสือสารเพือนํามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัด

การพลงังานของการสือสารไร้สายดว้ย UAV โดยเราจะทาํการออกแบบ

สมการพลงังานทีใช ้(Energy Consumption) ซึงพิจารณาจากกาํลงัส่งและ

เวลาของ UAV ขณะอยู่นิงและเคลือนที กําลังส่งและเวลาทีใช้ในการ

สือสารไร้สาย ความสูงของ UAV และปริมาณความตอ้งการแบนด์วิดท์

ของผูใ้ช ้ซึงสมการพลงังานทีใชจ้ะสามารถแสดงออกมาไดด้งัสมการที 1 

 cons mech commE E E   (1) 

โดย mechE  คือ พลังงานกล มีหน่วยเป็นจูล ซึงสามารถหาค่าได้จาก

สมการที 2 

 
mech hovering hovering moving moving

UAV UAV

E P t P t

w H

   

 
 (2) 

เมอื   hoveringP  คือ กาํลงัส่งของ UAV ขณะหยดุนิง มีหน่วยเป็นวตัต ์

        movingP   คือ กาํลงัส่งของ UAV ขณะเคลือนที มีหน่วยเป็นวตัต ์

        hoveringt  คือ เวลาทีใชข้อง UAV ขณะหยดุนิง มีหน่วยเป็นวินาที 

        movingt   คือ เวลาทีใช้ของ UAV ขณะเคลือนที มีหน่วยเป็น

วินาที โดยจะมีค่ามากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัความเร็วของ UAV 

       UAVw   คือ ค่าถ่วงนาํหนกัความสูงของ UAV 

       
UAVH   คือ ความสูงของ UAV มีหน่วยเป็นเมตร 

โดย commE  คือ พลงังานการสือสาร มีหน่วยเป็นจูล ซึงสามารถหาได้

จากสมการที 3 

 comm trans comm user userE P t w BW     (3) 

เมอื  transP  คือ กาํลงัส่งของสัญญาณสือสารไร้สาย มีหน่วยเป็นวตัต ์

        commt   คือ เวลาทีใชใ้นการสือสารไร้สาย มีหน่วยเป็นวินาที 

       userw     คือ ค่าถ่วงนาํหนกัปริมาณความตอ้งการแบนดวิ์ดทข์องผูใ้ช ้

     userBW  คือ ปริมาณความตอ้งการแบนด์วิดท์ของผูใ้ช้ มีหน่วยเป็น

บิตต่อวินาที 

4. ผลการทดลอง 

สาํหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการจดัการพลงังาน

นนั ในงานวิจยัฉบบันีจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพในรูปของการใชพ้ลงังาน

และการใช้สเปกตรัมโดยใช้ทฤษฎีความจุของแชนนอน (Shannon 

Capacity) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสเปกตรัมซึงแสดงดงัสมการที 4 

 2

( )
( ) log 1 rP d

S d
N

   
 

 (4) 

เมอื ( )S d  คือ ประสิทธิภาพสเปกตรัมของผูใ้ชที้ระยะห่าง d  

      ( )rP d คือ กาํลงัของสัญญาณทีผูใ้ชไ้ดรั้บทีระยะห่าง d ซึงมีหน่วย

เป็นวตัต ์

         N       คือ กาํลงัของสัญญาณรบกวน มีหน่วยเป็นวตัต์ 

          d       คือ ระยะห่างระหว่าง UAV กบัผูใ้ช ้มีหน่วยเป็นเมตร 

โดย ( )rP d  สามารถหาไดจ้ากสมการที 5 
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 (5) 

เมือ      b       คือ ปริมาณความตอ้งการแบนดวิ์ดท์ของผูใ้ช ้มีหน่วยเป็น

บิตตอ่วนิาที 

           B       คือ ปริมาณแบนด์วิดท์ในเครือข่ายไร้สายของ UAV มี

หน่วยเป็นเมกะเฮิรตซ์ 

       ( )PL d    คือ ค่าการสูญเสียของสัญญาณทีระยะห่าง d มีหน่วยเป็น

เดซิเบล ซึงสามารถหาไดจ้ากสมการที 6 

 ( ) 10 log( )PL d A d   (6) 

โดย A  คือ ค่าการสูญเสียของสญัญาณในพืนทีว่าง มีหน่วยเป็นเดซิเบล 

          คือ เลขชีกาํลงัการสูญเสียของสัญญาณทีเกิดจากสิงปลูกสร้าง 

กาํหนดให้มีค่าเท่ากบั 3.5 

จากการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลงังานในการสือสารไร้สายดว้ย 

วิธีการจัดการพลังงานทีใช้ในการสือสารไร้สาย โดยให้  UAV ปรับ

ตําแหน่งการบินตามปริมาณความต้องการแบนด์วิดท์ของผู ้ใช้ เมือ

ปริมาณความตอ้งการแบนด์วิดท์ของผูใ้ช้มีค่าเพิมสูงขึน UAV จะปรับ

ระดบัความสูงในการบินให้ลดลงเพือลดระยะห่างระหว่าง UAV กบัผูใ้ช ้

จากรูปที 2 จะพบว่าปริมาณการรับส่งขอ้มูลทีสําเร็จโดยเฉลีย (Average 

Throughput) จะมีค่าเพิมสูงขึนตามความหนาแน่นของผูใ้ช้ โดยการจัด

การพลงังานของวิธีทีนาํเสนอ (Dynamic Weight) จะมีปริมาณการรับส่ง

ขอ้มูลสําเร็จเฉลียสูงกว่าวิธีที UAV อยู่นิง (Fix Weight) ประมาณร้อยละ 

7.2 เนืองจากวิธีทีนําเสนอมีการปรับค่าถ่วงนําหนักให้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์การใช้แบนด์วิดท์และความสูงของ UAV จึงทาํให้ปริมาณ

การรับส่งขอ้มูลมีค่าทีสูงขึนและแปรผนัตรงกับจาํนวนผูใ้ช ้ถึงแมว่้าใน

ช่วงแรกทีจํานวนผู ้ใช้ไม่สูงมากจะมีค่าทีตํากว่าวิธีทีก ําหนดค่าถ่วง

นาํหนกัแบบตายตวัก็ตาม 
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รูปที 2 ปริมาณการรับส่งขอ้มูลเฉลียของวิธีทนีาํเสนอและวิธีที UAV อยูนิ่ง 

 
สาํหรับพลงังานทีใช้ในการสือสารไร้สายดว้ย UAV สามารถแสดง

ดังรูปที  3 จากการทดลองพบว่าการใช้พลังงานของ UAV ในการ

ให้บริการภายในระบบสือสารไร้สายจะเพิมสูงขึนตามความหนาแน่น

ของผูใ้ชซึ้งการปรับตาํแหน่งการบินของ UAV เพือลดระยะห่างระหว่าง 

UAV กบัผูใ้ชข้องวิธีทีนาํเสนอจะมีปริมาณการใชพ้ลงังานทีน้อยกว่าวิธีที 

UAV อยูนิ่งประมาณร้อยละ 68 

 

รูปที 3 การใชพ้ลงังานของวิธีทนีาํเสนอและวิธีท ีUAV อยูนิ่ง 

5. สรุปผลการทดลอง 

การใชพ้ลงังานทีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการ

จดัการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปรับตาํแหน่งการบินของ 

UAV และคาํนึงถึงปริมาณความตอ้งการใชง้านของผูใ้ช ้ซึงวิธีทีนาํเสนอ

สามารถเพิมปริมาณการรับส่งขอ้มูลไดสู้งขึนและมีการใช้พลงังานทีตาํ

เมือเปรียบเทียบกับวิธีที UAV อยู่นิง เนืองจากการลดระยะห่างระหว่าง 

UAV กบัผูใ้ชจ้ะส่งผลทาํให้ระยะเวลาทีใชใ้นการสือสารมีค่าลดน้อยลง

และการใชพ้ลงังานในเครือข่ายไร้สายของ UAV จะมีค่าลดลงดว้ยเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจยัน้ีนําเสนอการออกแบบสายอากาศไมโครสตริปบน

โครงสร้างของอภิวสัดุ สําหรับประยุกต์ใช้ในระบบอินเตอร์เน็ตของ
สรรพส่ิง โดยในการออกแบบสายอากาศแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบไดแ้ก่  
1) สายอากาศรูปวงกลมท่ีใช้เทคนิคการเซาะร่องท่ีสายอากาศและเซาะ
ร่องท่ีระนาบกราวดรู์ปวงกลม CSRR จาํนวน 1 วง 2) ใชเ้ทคนิคการเซาะ
ร่องท่ีระนาบกราวด์รูปวงกลม CSRR จาํนวน 12 วง เพ่ือเพ่ิมแบนด์วิดท์
ของสายอากาศผลการวดัทดสอบสายอากาศพบว่า มีค่าแบนด์วิดทเ์ท่ากบั 
90 MHz และ 110 MHz อัตราขยายมีค่าเท่ากับ 5.36 dBi และ5.81 dBi 

ตามลาํดบั และมีความสอดคลอ้งกับบผลท่ีได้จากการจาํลองการทาํงาน
ดว้ยโปรแกรมจาํลองเชิงพาณิชย ์

คําสําคัญ: สายอากาศไมโครสตริป อภิวสัดุ อินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

Abstract 

This paper describes a circular microstrip antenna design that 

employs a metamaterial structure for internet of things applications.  

The antenna design is divided into two types: 1) circular microstrip 

antenna using a complementary split-ring resonator (CSRR) technique 

on the ground plane to increase the bandwidth of the antenna. 2) The 

ground plane was loaded with 12 CSRRs. The research results showed 

that the bandwidth was at 90 MHz and 110 MHz, and the antenna gain 

was at 5.36 dBi and 5.81 dBi, respectively, which is consistent with 

commercial simulation programs.  

Keywords:  Microstrip Antenna, Metamaterial, Internet of Things 

1. บทนํา 
ปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่าง

รวดเร็ว เทคโนโลยีเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม  การแพทย์ การทหาร 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในดา้นเกษตรกรรมไดม้ีการพฒันาเป็นอย่างกวา้งขวาง 

ท่ีมีการนําระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things : IOT)  

มาประยุกต์ใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบสมาร์ทฟาร์ม [1] ระบบ
สมาร์ทโฮม รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรม [2] และเกษรตรกรรม [3]  

การพัฒ น าระบ บบ ริห ารก ารจัดก ารระบบ  IOT ได้มี การนํ า
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลต่าง ๆ เช่น Raspberry Pi Esp8266 Esp32 

Arduino เป็นตน้ มาประยุกต์ใชง้านโดยในการเช่ือมต่อส่ือสารระหว่าง
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับอุปกรณ์เซนเซอร์ในการตรวจจับ  เปิด-ปิด  

การทาํงานของระบบท่ีใช้สายอากาศแบบ Built-in ในการทาํหน้าท่ีใน
การรับ -ส่งข้อมูล  แต่มีข้อจํากัดในกรณี ท่ีนําไปใช้งานภายนอกท่ี
จําเป็นต้องติดตั้ งบอร์ดควบคุมภายในตู้ควบคุมท่ี เป็นโลหะ  พบว่า  

การแพร่กระจายคลื่นของสายอากาศในไม่สามารถแพร่กระจายคลื่นออก
นอกตู้โลหะจึงจําเป็นต้องใช้สายอากาศภายนอกในการใช้งาน โดย
ในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า มีนักวิจัย [4],[5],[6] พัฒนาสายอากาศโดยการ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างอภิวสัดุ (Metamaterial) [7] เน่ืองจากมีคุณสมบัติ
พิเศษซ่ึงไม่ปรากฏทั่วไปในวัสดุ ท่ีใช้ในการออกแบบสายอากาศท่ี
สามารถนํามาใช้งานในการชดเชยหรือทดแทนข้อจาํกัดของวสัดุตาม
ธรรมชาติท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศไดเ้ป็นอยา่งดี  

ดังนั้นผูวิ้จัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบสายอากาศพ้ืนฐานด้วย
โครงสร้างแบบไมโครสตริปแบบวงกลม ท่ีนําโครงสร้างของอภิวสัดุมา
ประยุกต์มาร่วมใช้ในการออกแบบและสร้างสายอากาศเพ่ือใช้เป็น
สายอากาศภายนอกสาํหรับใชเ้ช่ือมต่อกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ใน
การประยกุตใ์ชง้านระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงท่ีมีช่วงความถี่ในการ
ทาํงานตั้งแต่แต่ 2.4 GHz ถึง 2.485 GHz  

2. การออกแบบสายอากาศพ้ืนฐาน 

การออกแบบสายอากาศพ้ืนฐานในส่วนน้ีไดเ้ลือกใชโ้ครงสร้างของ
สายอากาศไมโครสตริปแบบวงกลมท่ีมีการป้อนสัญญาณด้วยสายนํา
สัญญ าณไมโครสตริปสําห รับใช้เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้
โครงสร้างอภิวสัดุโดยเลือกใชแ้ผน่วงจรพิมพ ์แบบ FR4  ท่ีมีค่าคงตวัไดอิ
เล็กทริก ( )rε เท่ากบั 4.4 ค่าความหนาของวสัดุฐานรอง  h  มีค่าเท่ากบั 
1.6 mm ค่าความหนาของวัสดุตัวนํา  t  เท่ากับ 0.035  mm และค่า
แทนเจนต์ความสูญเสีย  tan δ เท่ากบั 0.019 เลือกช่วงความถี่ในการใช้
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งานท่ีความถี่ 2.4 GHz ในการออกแบบโครงสร้างของสายอากาศแบบโม
โนโพลชนิดวงกลมโดยมีสมการในการคาํนวณหารัศมีวงกลม (WP) 
ของสายอากาศไมโครสตริปแบบวงกลมสามารถคํานวณหาได้จาก
สมการท่ี (1) 
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 สําหรับการคาํนวนหาค่าความยาวของสายส่งไมโครสตริป  gλ  

สามารถทําได้โดยใช้สมการท่ี  (2) เมื่อ f คือความถี่ ท่ี ใช้งาน c คือ 
ความเร็วแสงในอวกาศ และ rε  คือ ค่าไดอิเลก็ตริกของแผน่วงจรพิมพ ์
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 การหาความกวา้งของสายนาํสัญญาณไมโครสตริป (Wf) 
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 เมื่อ h คือ ความหนาของแผน่วงจรพิมพ ์โดยท่ีค่าของ A หาไดจ้าก 
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          (4) 

 การคาํนวณหาค่าความกวา้ง (Ws) และความยาว (Ls) ของระนาบ
กราวดข์องสายอากาศสามารถหาไดจ้าก 

& 6 2s s pW L h W             (5) 

 นอกจากจากน้ีผูวิ้จยัใชเ้ทคนิคการปรับเพ่ิมช่องว่าง (Inset-Fed) ใน
การปรับจูนค่าอิมพีแดนซ์โดยปรับเพ่ิมความกวา้งของช่องว่าง (S1) และ
ความยาวของช่องว่าง (S2) โดยผลจากการคาํนวณและปรับเพ่ิมช่องว่าง 

ทาํให้ได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆดังน้ี 1) รัศมีวงกลมของสายอากาศเท่ากับ 

16.95 mm 2) ความกวา้งของสายส่งเท่ากบั 3.06 mm  3) ค่าความยาวของ
สายส่งท่ีความยาว / 4gλ มีค่าเท่ากับ 17.20 mm 4) ความกวา้งและความ
ยาวของระนาบกราวด์มีค่าเท่ากับ 43.50 mm 5) ความกวา้งของช่องว่าง 

เท่ากบั 1.00 mm และความยาวของช่องว่างเท่ากบั 12.00 mm ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1 จากนั้นนําไปวิเคราะห์การทาํงานของสายอากาศด้วยโปรแกรม
จาํลองเชิงพาณิชยพ์บว่า ความถี่กลางมีค่าเท่ากบั 2.45 GHz ค่าแบนดวิ์ดธ์
เท่ากับ 80 MHz ค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัสูงสุดประมาณ 29 

dB ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

Wf

Lf

Ws

Wp Ls
S2

S1

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของการออกแบบสายอากาศบนพื้นฐาน 

 
รูปท่ี 2 โครงสร้างของการออกแบบสายอากาศบนพื้นฐาน 

3. การออกแบบสายอากาศโครงสร้างอภิวัสดุ 

จากผลของการออกแบบสายอากาศพ้ืนฐาน พบว่า ค่าแบนด์วิดธ์
ของสายอากาศยงัไม่ครอบคลุมในการใช้งาน  ผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีนํา
โครงสร้างอภิวสัดุมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบโดยเลือกใชโ้ครงสร้าง
แบบวงแหวน CSRR (Complementary Split-Ring Resonators) มาวางบน
ระน าบ ก ราวด์  โด ยวงจรเที ยบ เคี ยงข อ งโค รงส ร้างแ บ บ  CSRR 

เปรียบเสมือนการนําตัวเหน่ียวนําและตวัเก็บประจุมาต่อขนานกัน [8]  

ดงัแสดงในรูปท่ี 3 โดยนํามาออกแบบร่วมกบัสายอากาศพ้ืนฐานจาํนวน 
3 รูปแบบโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปท่ี 3 วงจรเทียบเคียงของวงแหวน CSRR 

3.1 การออกแบบสายอากาศโดยการเพ่ิม CSRR จํานวน 1 วง  

การออกแบบสายอากาศในส่วนน้ีมีการกาํหนดโครงสร้างโดยทาํ
การเพ่ิม CSRR บนระนาบกราวด์ จาํนวน 1 วง  ไดแ้ก่  ความกวา้งของระ
ห่าง (e) ตั้งแต่ 0.4 – 1.4 mm รัศมีวงกลมวงนอกสุด (rCSRR1) โดยกาํหนด
อตัราส่วนจาก 1 1.027CSRR pr w  =17.25 mm รัศมีวงกลมวงในสุด rCSRR2

โดยกําหนดอตัราส่วนจาก 2 0.744CSRR pr w  =17.25 mm สามารถแสดง
โครงสร้างได้ดังแสดงในรูปท่ี 4 จากนั้ นนํามาจาํลองการทํางานด้วย
โปรแกรมจาํลองเชิงพาณิชยด์งัแสดงในรูปท่ี 5 

  

Ls

Ws

Wp

rCSRR1

rCSRR2

e

 
รูปท่ี 4 สายอากาศวงกลมบนโครงสร้างแบบอภิวสัดุโดยใช ้CSRR จาํนวน 1 วง 
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รูปท่ี 5 สายอากาศวงกลมบนโครงสร้างแบบอภิวสัดุโดยใช ้CSRR จาํนวน 1 วง 

ผลของการวิเคราะห์การทาํงานของสายอากาศท่ีได้ปรับระยะห่าง 

(e) จากรูปท่ี 5 พบว่า ระยะห่างท่ีเหมาะสมท่ีสุดมีค่าเท่ากบั 1.4 mm โดยมี
ความถี่กลางท่ี 2.43 GHz ค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลับสูงสุดมี
ค่าประมาณ 40.21 dB มีค่าแบนดวิ์ดธ์เท่ากบั 90 MHz  

 

3.2 การออกแบบสายอากาศโดยการเพ่ิม CSRR จํานวน 12 วง 

จากการออกแบบวงแหวนบนระนาบกราวด์จาํนวน 1 วง พบว่า ค่า
ยงัมีไม่มีประสิทธ์ิภาพท่ีมากเพียงพอ จึงไดท้ดลองออกแบบวงแหวนบน
ระนาบกราวด์ใหม่จาํนวน 12 วง เพ่ือทาํการศึกษาหาและทดสอบหาค่า
การสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัและอตัราขยายของสายอากาศ ดงัแสดง
ในรูปท่ี 6 โดยมีการกาํหนดรายละเอียดในการออกแบบได้แก่ รัศมีของ
สายอากาศ (WP) เท่ากับ 18.8 mm ความกวา้งของระห่าง (e) เท่ากับ 1.4 

mm รั ศ มี ว ง ก ล ม ว ง น อ ก สุ ด  (rCSRR1) โ ด ย กํ า ห น ด อั ต ร า ส่ ว น
จาก 1 0.266CSRR pr w  = 5 mm รัศมีวงกลมวงในสุด (rCSRR2)โดยกําหนด
อตัราส่วนจาก 2 0.213CSRR pr w  = 4 mm สามารถแสดงโครงสร้างได้ดัง
แสดงในรูปท่ี 6 จากนั้นนาํมาจาํลองการทาํงานด้วยโปรแกรมจาํลองเชิง
พาณิชยด์งัแสดงในรูปท่ี 7 

rCSRR1

rCSRR2  
รูปท่ี 6 สายอากาศบนพื้นฐานโครงสร้างแบบอภิวสัดุ CSRR จาํนวน 12 วง 

 

 
รูปท่ี 7 ผลการจาํลองการทาํงานสายอากาศจากการเพิ่ม CSRR จาํนวน 12 วง 

 

รูปท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการจาํลองการทาํงาน พบว่า 

มีความถี่กลางท่ี 2.43 GHz ค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัสูงสุดมี
ค่าเท่ากบั -28.91 dB มีค่าแบนดวิ์ดธ์เท่ากบั 100 MHz  

4. ผลการวิจัย 

จากการออกแบบสายอากาศแพตช์วงกลมบนโครงสร้างอภิวสัดุท่ีมี
การเพ่ิม CSRR บนระนาบกราวด ์ดว้ยโปรแกรมจาํลองเชิงพานิชยโ์ดยใน
ขั้นตอนถดัไปจะเป็นการสร้างช้ินงานจริงท่ีมีจาํนวนวงแหวน CSRR 1 
วง และจาํนวนวงแหวน CSRR 12 วง สามารถแสดงผลการสร้างไดด้งัรูป
ท่ี 8 และรูปท่ี 9 ตามลําดับ จากนั้ นไปทําการทดสอบการทํางานของ
สายอากาศด้วยเคร่ืองวิเคราะห์ข่ายงานของ Keysight รุ่น N5234A โดยท่ี
ผลการเปรียบเทียบสามารถแสดงดังรูปท่ี  10 และรูปท่ี 11 ตามลําดับ  

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
รูปท่ี 8 ผลการสร้างสายอากาศท่ีมีการเพิ่ม CSRR จาํนวน 1 วง 

 
รูปท่ี 9 ผลการสร้างสายอากาศท่ีมีการเพิ่ม CSRR จาํนวน 12 วง 

 

 
รูปท่ี 10 ผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบั 

ของการเพิ่ม CSRR จาํนวน 1 วง 

รูปท่ี 10 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบัของ
การเพ่ิม  CSRR จํานวน  1 วง จากการจําลองการทํางานและการวัด
ทดสอบพบว่า มีค่าแบนดวิ์ดธ์ 90 MHz และ 80 MHz ความถี่กลางเท่ากบั 

2.44 GHz และ2.48 GHz และค่าการสูญเสียเน่ืองจากการยอ้นกลบัสูงสุด
ประมาณ 40 dB และ 38 dB ตามลาํดบั 
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รูปท่ี 11 ผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบั 

ของการเพิ่ม CSRR จาํนวน 12 วง 

ผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบัของการเพ่ิม CSRR 

จาํนวน 12 วง จากการจาํลองการทาํงานและการวดัทดสอบดงัแสดงใน
รูปท่ี 11 พบว่า มีค่าแบนด์วิดธ์เท่ากับ 100 MHz และ 110 MHz ความถี่
กลางเท่ากับ 2.46 GHz และ2.48 GHz และค่าการสูญเสียเน่ืองจากการ
ยอ้นกลบัสูงสุดประมาณ 43 dB และ 26 dB ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการการแพร่กระจายคลื่นสามารถแสดงใน
รูปท่ี 12 และรูปท่ี 13 ท่ีความถี่ 2.4 GHz ของสายอากาศท่ีไดอ้อกแบบบน
โครงสร้างอภิวสัดุทั้ง 2 รูปแบบท่ีมีการเพ่ิม CSRR บนระนาบกราวดข์อง
ส าย อ าก าศ จําน วน  1 ว งแ ล ะ จําน วน  CSRR 12 วง  พ บ ว่ า  มี ก าร
แพร่กระจายคลื่นเป็นแบบทิศทางเดียว และมีอตัราขยายของสายอากาศ
เท่ากบั 5.36 dBi และ 5.86 dBi ตามลาํดบั  

 
รูปท่ี 12 ผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบั 

ของการเพิ่ม CSRR จาํนวน 1 วง 

 
รูปท่ี 13 ผลการเปรียบเทียบค่าสูญเสียจากการยอ้นกลบั 

ของการเพิ่ม CSRR จาํนวน 12 วง 

5. สรุปผลการวิจัย 

บทความวิจยัคร้ังน้ีไดน้าํเสนอการออกแบบสายอากาศไมโครสตริ
ปวงกลมบนโครงสร้างอภิวสัดุสําหรับประยุกต์ใชใ้นระบบอินเตอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง โดยสายอากาศท่ีได้ออกแบบใช้พ้ืนฐานโครงสร้างของ
สายอากาศไมโครสตริปวงกลม จากนั้นนาํโครงสร้างของอภิวสัดุโดยใช ้

CSRR มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเปรียบเสมือนการนําตวัเหน่ียวนํา
และตวัเก็บประจุมาต่อขนานกนั ผลท่ีไดจ้ากการออกแบบดว้ยโครงสร้าง
น้ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของสายอากาศได้แก่ ค่าสูญเสียจากการ
ยอ้นกลบั แบนด์วิดธ์ อัตราขยาย เป็นต้น ทั้งน้ีผลการวดัและทดสอบมี
ความสอดคล้องกับการจําลองการทํางาน แต่ยงัมีความคลาดเคลื่อน
เล็กนอ้ยอนัเน่ืองมาจากค่าการสูญเสียของวสัดุท่ีเลือกใชใ้นการออกแบบ 
อย่างไรก็ตามผลของงานวิจยัน้ีสามารถนํามาใช้เป็นสายอากาศภายนอก
สาํหรับประยกุตร์ะบบอินเตอร์เน็ตของสรรพส่ิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีไดอ้ธิบายการออกแบบการเพิ่มอตัราขยายสายอากาศโบว์
ไทส าหรับการส่ือสารในระบบเรดาร์ความถี่บนย่าน SHF โดยอาศัย
เทคนิคอภิวสัดุซ่ึงเป็นโครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ใชท้ี่ มี
รูปร่างคลา้ยดอกเห็ดโครงสร้างแบบ 2 มิติ โดยน าไปวางดา้นหน้าและ
ดา้นหลงัของสายอากาศโบวไ์ทเพื่อท าหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ การ
ออกแบบการเพิ่มอตัราขยายสายอากาศใชค้วามถี่เรโซแนนซ์ย่านความถี่
ปฏิบัติการระบบเรดาร์ที่  10 GHz จากผลการจ าลองด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปพบว่าสายอากาศโบวไ์ทที่มีโครงสร้าง EBG มีการแมตช์ของ
สายอากาศที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีอตัราขยายที่สูงขึ้นอีก 9.79 dBi เม่ือเทียบกับ
สายอากาศโบว์ไทแบบดั้งเดิม ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ
สายอากาศดียิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ: การเพิ่มอตัราขยาย, สายอากาศโบวไ์ท, ระบบเรดาร์ 

Abstract 
This article describes a design of the efficiency enhancement gain 

of a Bow-Tie antenna for radar system at the SHF band. A metamaterial 
technique in term of the Electromagnetic Band Gap or EBG is used to 
improve the performance of this antenna. Moreover, the mushroom 
EBG 2D structure is placed in front and back of a Bow-Tie antenna for 
being a resonant circuit. In this paper, Bow-Tie antenna have been 
designed and optimized to study of gain improvement at the operating 
frequency of 10 GHz. From the simulated results with simulation 
program, Furthermore, we found that this proposed Bow-Tie antenna 
higher than the gain, which is obtained using a Bow-Tie Antenna with 
EBG at around 9.79 dBi, when compared to a basic Bow-Tie antenna. 
As a result, this technique gives rise to achieving better overall 
performance of the antenna. 

Keywords:  Gain enhancement, Bow-Tie antenna, radar system 

1. ข้อมูลทั่วไป 

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านระบบการส่ือสารแบบไร้สายใน
ปัจจุบนัหลายๆ ระบบก็ใชง้านที่ความถี่ที่แตกต่างกนั เช่น ระบบน าร่อง
ของดาวเทียม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโครงข่ายทอ้งถิ่นไร้สาย 
เทคโนโลยีไวแมกซ์ แม้กระทั้ งระบบเรดาร์ เป็นตน้ ซ่ึงในย่านความถี่
แถบกวา้งยิ่งหรือ Ultra-Wideband เป็นย่านความถี่ที่ครอบคลุมการใชง้าน
ให้สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้ในอัตราความเร็วสูงและถูกจัดสรรคลื่น
ความถี่ให้ใชง้านในระบบเรดาร์ย่าน X – BAND ที่มีความถี่ปฏิบตัิการที่ 
6,200 - 10,900 MHz ซ่ึงมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 2.75 - 4.84 เซนติเมตร เป็น
เรดาร์ขนาดเล็ก เหมาะส าหรับในการติดตั้งส าหรับเรือขนาดเล็กจนถึง
ปานกลางทัว่ไป เรือประมงทะเล หรือประยุกต์ในการใชง้านเป็นเรดาร์
ส ารองส าหรับเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการตรวจจับ
วตัถุในระยะใกลไ้ดเ้ป็นอย่างดี แต่เน่ืองจากเป็นเรดาร์ขนาดเลก็ ความยาว
คลื่นจึงส้ัน เม่ือคลื่นของเรดาร์กระทบเป้ามาก จะมีการสูญเสียพลงังาน
มาก ท าให้เป้าหรือวตัถุที่ปรากฏบนจอเรดาร์มีรูปร่างผิดเพี้ ยนไปจาก
ความเป็นจริง เรดาร์ชนิดน้ีมีรัศมีท าการประมาณ 100 กิโลเมตร ดงันั้ น
นักวจิยัส่วนใหญ่จึงมีความสนใจออกแบบสายอากาศที่สามารถใชง้านให้
ครอบคลุมแถบความถี่ดงักล่าวเพื่อให้สามารถใชง้านได ้โดยสายอากาศที่
ใชอ้อกแบบจะตอ้งมีน ้ าหนักเบา ราคาถูก และสร้างไดง้่าย สามารถใชง้าน
ไดค้รอบคลุมช่วงความถี่ดงักล่าว โดยการน าเทคนิคต่างๆ  มาช่วยในการ
ออกแบบ เช่น การออกแบบสายอากาศให้มีขนาดเล็กแต่มีอตัราขยายสูง 
การใช้โครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band 
Gap: EBG) ที่ใชท้ี่มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ด (Mushroom like EBG)ในการ
ออกแบบ เป็นตน้  

อภิวสัดุ (Metamaterial) [1] ซ่ึงเป็นวสัดุประดิษฐ์เชิงวศิวกรรม ท่ี
ถูกออกแบบและสร้างข้ึนเพ่ือใหมี้คุณสมบติัทางแม่เหลก็ไฟฟ้าเป็นไป
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ตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีสมบติัท่ีไม่ปรากฏตามธรรมชาติทัว่ไป โดยสมบติั
ของว ัสดุเหล่านั้ นปกติเกิดจากโครงส ร้างมากกว่าการจัดเรียง 
(Composition) จากการผนวกกนัของวสัดุขนาดเล็ก (ปกติจะมีขนาด
เลก็กวา่ความยาวคลื่นมาก) ท่ีมีสมบติัไม่เหมือนกนั (Inhomogeneous) 
[2–3]  สมบติัทางแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีว่าดงักล่าว คือ ค่าสภาพยอมทาง
ไฟฟ้า (Electric Permittivity: ε)  ค่าความซึมซาบไดท้างดา้นแม่เหล็ก 
(Magnetic Permeability: µ)  และค่าดชันีการหกัเหของแสง (Refractive 
Index: n)  ดงันั้นอภิวสัดุสามารถประกอบข้ึนจากการฝังของวสัดุ
ประดิษฐ์หลายชนิดรวมตวักนัเขา้ไปยงัในตวักลางหรือผิวของตวักลาง
ท่ีก าหนดซ่ึงผูอ้อกแบบสามารถเลือกพารามิเตอร์ต่างๆ ไดอ้ย่างอิสระ 
เช่น คุณสมบติัต่างๆ ของตวักลาง ขนาดรูปร่างและส่วนประกอบท่ีจะ
ใส่ เข้าไป ความหนาแน่นหรือการจัดวางต าแหน่งเพ่ือให้ได้ผล
ตอบสนองพิเศษทางแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีไม่สามารถเกิดข้ึนจากวสัดุตาม
ธรรมชาติทัว่ไป เช่น ค่าความซึมซาบไดท้างแม่เหล็กเป็นลบ และค่า
ดชันีการหกัเหของแสงเป็นลบ เหตุผลน้ีวสัดุทางแม่เหลก็ไฟฟ้าชนิดน้ี
จึงถูกเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า วสัดุเหนือธรรมชาติ [4] และจากการศึกษา
พบว่าโครงสร้างอภิวสัดุท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปร่างของล าคลื่นท่ี
ออกจากสายอากาศ จะท าหน้าท่ีเป็นวงจรเรโซแนนซ์เม่ือน ามาวาง
หน้าสายอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดีข้ึน  
โดยไดแ้นวคิดมาจากงานวิจยัของ S. Kampheephat, et al., [5] และ P. 
Duangtang, et al., [6] ดังนั้ นงานวิจยัน้ีได้ออกแบบสายอากาศโบว์ไท 
ส าหรับรับส่ือสารในระบบเรดาร์ ความถี่บนย่าน SHF (Super High 
Frequency) โดยอาศัยเทคนิคอภิวสัดุร่วมกับสายอากาศโบว์ไท โดย
โครงสร้างช่องว่างแถบแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Band Gap: 
EBG) ที่ ใช้ที่ มี รูป ร่างคล้ายดอก เห็ด (Mushroom like EBG) ซ่ึง เป็น
โครงสร้างแบบ 2 มิติ โดยน าไปวางดา้นหน้าและดา้นหลงัสายอากาศโบว์
ไทเพื่อท าหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ (Resonant circuit) ซ่ึงจากผลการ
ออกแบบและจ าลองผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปนั้นพบวา่สายอากาศโบว์
ไทใชร่้วมกบัโครงสร้าง EBG มีการแมตชข์องสายอากาศที่ดีขึ้น ส่งผลท า
ให้ประสิทธิภาพโดยรวมของสายอากาศดียิ่งขึ้น 

2. การออกแบบสายอากาศโมโนโพล 
ดังรูปที่  1 เป็นสายอากาศโบวไ์ทของ W. Sarikha et al., [7]  ที่

เป็นสายอากาศตั้งตน้ เม่ือท าการออกแบบดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป โดย
โครงสร้างในการใชท้  าตวัสายอากาศมีค่าไดอิเล็กตริก (εr = 8.4, tan δ = 
0.002) และรูปที่ 2 แสดงแบบรูปการแผ่กระจายก าลงังานของสายอากาศ
โบวไ์ท รูปที่ 3 แสดงค่า S11 และอตัราขยายของสายอากาศแสดงในตาราง
ที่ 1 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าสายอากาศตั้ งต้นน้ีสามารถตอบสนองความถี่เร
โซแนนซ์ย่านความถี่ปฏิบัติการระบบเรดาร์ที่ 10 GHz ตามที่ก าหนด 
สายอากาศตั้ งต้นน้ีมีความกวา้งแถบครอบคุมความถี่ใช้งานแล้ว แต่มี
อตัราขยายของสายอากาศยงัไม่ดีเท่าที่ควร 

 

  
รูปท่ี 1 สายอากาศโบวไ์ทท่ีเป็นสายอากาศตั้งตน้ [1] 

 

  
(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปท่ี 2 แบบรูปการแผ่ก  าลงัของสายอากาศตั้งตน้ [1] 

 

 
รูปท่ี 3 ค่า S11 ของสายอากาศตั้งตน้ [1] 

 
จากการจ าลองผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า พบว่า
สายอากาศตั้งตน้น้ีมีความกวา้งแถบซ่ึงครอบคุมความถี่ใชง้านที่ 6,200 - 
10,900 MHz แต่ยงัพบว่าสายอากาศยงัมีอตัราขยายที่ต  ่า ต่อมางานวิจยัน้ี
จึงได้หาแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดปรับปรุงอัตราขยายของตัว
สายอากาศน้ีให้ดียิ่งขึ้น ดว้ยการออกแบบโครงสร้างอภิวสัดุรูปร่างคลา้ย
ดอกเห็ดโครงสร้างแบบ 2 มิติ ตามรูปร่างสายอากาศโบวไ์ท แสดงรูปที่ 4 
มาวางด้านหน้าและด้านหลังของสายอากาศให้มีความเหมาะสมกับ
รูปร่างของบีม (Beam Shaped) จากงานวจิยัเร่ือง P. Kamphikul, et al., [8] 
และจากงานวิจัยของ R. Wongsan, et al., [9] กับ K. Praveen Kumar, et 
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al., [10] ส าหรับ เป็นวงจรเรโซแนนซ์ ให้แก่สายอากาศส่งผลให้ มี
อตัราขยายเพิ่มขึ้น แสดงรูปที่ 5 
 

  
(ก) มุมมองดา้นบน (ข) มุมมองจากดา้นหลงั 

 
(ค) มุมมองดา้นขา้ง 

  
(ง) มุมมองดา้นหนา้ (จ) มุมมองดา้นหลงั 

รูปท่ี 4 เรขาคณิตของโครงสร้าง EBG รูปร่างคลา้ยดอกเห็ดบนวสัดุฐานรอง 

 

 
 

รูปท่ี 5 สายอากาศโบวไ์ทท่ีเป็นสายอากาศตั้งตน้ร่วมกบัโครงสร้าง EBG รูปร่างคลา้ย
ดอกเห็ดบนวสัดุฐานรองตามรูปร่างสายอากาศโบวไ์ท 

 
จากการจ าลองผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้
พารามิเตอร์ที่ก าหนดเพื่อออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมจะ
ไดรั้บพารามิเตอร์ของ EBG คลา้ยเห็ดดงัน้ี  gm = 2.3 mm, rt = 2.6 mm, gv 
= 1.2 mm, g = 1.4 mm, ri = 2.4 mm, and ro = 3.5 mm  เพื่อหาระยะ r ที่
เหมาะสมในรูปที่ 6 เพื่อท าหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ จากรูปที่ 7 พบว่า
เม่ือระยะ r  เพิ่มขึ้ น เม่ือ r คือระยะห่างระหว่างสายอากาศโบว์ไทกับ
โครงสร้าง EBG รูปร่างคลา้ยดอกเห็ดบนวสัดุฐานรอง อตัราขยายของ
สายอากาศดีขึ้นที่ช่วงความถี่ตั้งแต่ 8 GHz – 14 GHz  แต่เม่ือ r  มีระยะที่
มากกว่า 10 mm จะส่งผลให้ อัตราขยายของสายอากาศในช่วงความถี่
ตั้งแต่ 7 GHz – 12.5 GHz มีค่าไม่ดีมากเท่าไรเม่ือเทียบกับระยะ r เท่ากับ 
10 mm  ดงักราฟอตัราขยายในรูปที่ 8  ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงก าหนดให้ระยะ 
10 mm ซ่ึงเป็นระยะห่างที่ให้ประสิทธิภาพอตัราขยายของสายอากาศดี

ที่สุด สามารถตอบสนองความถี่เรโซแนนซ์ตลอดความถี่ 6,200 - 10,900 
MHz ซ่ึงครอบคุมช่วงความถี่ของระบบเรดาร์ย่าน X-band และมีการ
แมตช์ของสายอากาศที่ดียิ่งขึ้น ซ่ึงสังเกตไดจ้ากค่าอตัราขยายที่เพิ่มขึ้ น
ส าหรับทุกช่วงความถี่ใชง้าน 
 

 
รูปท่ี 6 ปรับระยะห่างระหว่างสายอากาศตั้งตน้และโครงสร้าง EBG รูปร่างคลา้ยดอก

เห็ด หรือมีระยะห่างเท่ากบั r 

 

 
รูปท่ี 7 ค่า S11ของสายอากาศตั้งตน้และความแตกต่างของระยะห่างเท่ากบั r 

 

 
รูปท่ี 8 ค่าอตัราขยายของสายอากาศตั้งตน้และรูปร่างคลา้ยดอกเห็ด 

ท่ีมีระยะห่าง r  แตกต่างกนั 

 
จากรูปที่ 9 และ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการจ าลองค่า S11และแบบ
รูปการแผ่กระจายก าลงังานของสายอากาศโบวไ์ทตั้งตน้ และสายอากาศ
โบวไ์ทร่วมกับโครงสร้าง EBG รูปร่างดอกเห็ดบนวสัดุฐานรองตาม
รูปร่างสายอากาศโบวไ์ทตามล าดบั พบว่าสายอากาศโบวไ์ทโครงสร้าง 
EBG รูปร่างคลา้ยดอกเห็ดวางหน้าและดา้นหลงัสายอากาศมีค่า S11 ที่ดี
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ขึ้น รวมถึงสายอากาศมีการแมตช์สายอากาศที่ดีขึ้น โดยแสดงอตัราขยาย
และความกวา้งแถบครอบคุมความถี่ใชง้านในตารางที่ 1  
ตารางท่ี 1 ผลการจ าลองอตัราขยายและความกวา้งแถบความถ่ีปฏิบัติการระบบเรดาร์ท่ี 
10 GHz 

สายอากาศ Gain (dBi) Bandwidth (GHz) 
สายอากาศโบวไ์ทตั้งตน้ 2.25 6.5-12 
สายอากาศโบวไ์ทร่วมกบัโครงสร้าง 
EBG รูปร่างดอกเห็ด 

12.04 6.1-14.5 

 

  

 
(ก) ระนาบสนามไฟฟ้า (ข) ระนาบสนามแม่เหล็ก 

รูปท่ี 9 แบบรูปการแผ่กระจายก  าลงังานของสายอากาศสายอากาศโบวไ์ทร่วมกบั
โครงสร้าง EBG รูปร่างดอกเห็ดวงกลม 

 

 
รูปท่ี 10 ค่า S11 เปรียบเทียบระหว่างสายอากาศตั้งตน้และสายอากาศตั้งตน้ร่วมกบั

โครงสร้าง EBG รูปร่างคลา้ยดอกเห็ด 

3. สรุป 
งานวจิยัน้ีไดอ้อกแบบสายอากาศโบวไ์ทส าหรับการติดต่อส่ือสาร

ในระบบเรดาร์ ที่ความถี่ 6,200 - 10,900 MHz เป็นระบบเรดาร์ย่าน X-
band โดยอาศยัเทคนิคอภิวสัดุร่วมโครงสร้างช่องวา่งแถบแม่เหลก็ไฟฟ้า
ที่ใชท้ี่มีรูปร่างคลา้ยดอกเห็ดโครงสร้างแบบ 2 มิติ โดยน าไปวางดา้นหน้า
และดา้นหลงัสายอากาศโบวไ์ทเพื่อท าหน้าที่เป็นวงจรเรโซแนนซ์ให้แก่
ระบบสายอากาศ พบว่าสามารถช่วยปรับเพิ่มความกว้างแถบของ
สายอากาศรวมถึงยงัช่วยเพิ่มในเร่ืองของอตัราขยายของสายอากาศให้เพิ่ม

มากขึ้ นตลอดจนการแมตช์สายอากาศให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของสายอากาศดียิ่งขึ้น 
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บทคดัย่อ 

บทความนีนาํเสนอการนํารหัสทีมีคุณสมบตัิตงัไดฉ้ากมาใช้สําหรับระบุ

สถานีฐานและผูใ้ช้งานในเครือข่ายเซลลูล่าร์       รวมทงัไดน้ําหลกัการของเซ

มิบลายด์มาประยุกต์ใชร่้วมกบัอลักอลิทึม LS เพือทาํการประมาณช่องสัญญาณ

แบบจางหายและลดผลกระทบจากการปนเปือนของสัญญาณนํา พารามิเตอร์

การผสมจะทาํหน้าทีผสมค่าสัมประสิทธิเวกเตอร์ถ่วงนําหนักทีได้รับมาจาก

สัญญาณนาํและขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั ผลการจาํลองการทาํงานยืนยนัไดว้่า เทคนิคที

นาํเสนอมีการปรับปรุงสมรรถนะ SINR ให้เหนือกว่าอลักอลิทึม LS ทงัแบบทีมี

การใชร้หสัสาํหรับระบุสถานีฐานและอลักอลิทึม LS แบบทวัไป  

คําสําคญั: การประมาณช่องสัญญญาณ, LS, LTE, Massive MIMO, FDD, TDD. 

Abstract 

      This paper presents to use a perpendicular property code for identifying 

base stations and users in a cellular network. In addition, the principle of semi-

blinds is applied with LS algorithm to estimate fading channel and reduce the 

effects of pilot contamination. The mixing parameter combines the 

coefficients of weight vector obtained from the pilot signal and the data. The 

simulation results confirm that the proposed technique can improve 

performance of SINR higher than both the LS with code for identifying base 

station and conventional LS algorithms. 

Keywords:  Channel estimation, LS, LTE, Massive MIMO, FDD, TDD. 

1. บทนํา 

เค รือข่ ายโทรศัพ ท์ เค ลือน ที รุ่น ที   หรือ  5G (5th Generation Mobile 

Network) เป็นเครือข่ายของระบบสือสารเคลือนที [1] ทีถูกพฒันาเขา้มาแทนที

เครือข่ายมาตรฐาน G LTE (Long-Term Evolution) ทีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั โดย

เทคโนโลยี G ได้ทาํการพฒันาขึนมาร่วมกนัจากหลายภาคอุตสาหกรรม โดย

ขอบเขตของการใชง้านระบบ G นันเริมตงัแต่การใช้งานกบัโทรศพัทเ์คลือนที

ผ่านระบบเครือข่ายไปจนถึงการนาํไปประยกุตใ์ชก้บัรถยนตใ์นยคุอนาคต [2] 

แนวโนม้ของการพฒันาระบบ 5G มีดงันี ระบบจะตอ้งมีขีดความสามารถ

ในการให้บริการบรอดแบนด ์(Broadband) ไร้สาย ทีสามารถให้บริการวิดีโอทีมี

ความหลากหลายไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ รวมทงัระบบเครือข่ายตอ้ง

สามารถรองรับกบัการเชือมต่อของอุปกรณ์อจัฉริยะต่างๆ ได้เป็นจาํนวนมาก

และสามารถทีรองรับกับการใช้งานของระบบ IoT ได้ การทีจะทําให้บรรลุ

จุดประสงคเ์หล่านี เครือข่ายระบบ G ตอ้งมีความเร็วบรอดแบนด์ทีสูง มีเวลา

แฝง (Latency) ตาํ และมีเสถียรภาพในการเชือมต่อกบัเวบ็ไซต ์[2-4] 

อุปกรณ์และเครือข่ายทีใช้งานกบัระบบ G จะมีสถาปัตยกรรมทีแตกต่าง

กันออกไป โดยเครือข่ายของเซลขนาดเล็ก (Small cell) ทีมีการใช้งานอย่าง

หนาแน่นจะถูกเสริมด้วยสถานีฐานแบบมาโคร (Macro base station) ทีทาํงาน

ดว้ยเทคโนโลยีคลืนมิลลิมิเตอร์ (Millimeter wave) โดยสถานีฐานจะมีการติดตงั

สายอากาศอยู่เป็นจํานวนมากหรือเรียกว่า massive MIMO [5] เมือทําการ

พิจารณาสถานีฐานแบบ massive MIMO ของระบบ LTE จะพบว่าประสิทธิภาพ

การใช้สเปคตรัม (Spectrum efficiency) และความจุ (Capacity) ของเครือข่าย

เคลือนทีจะสูงกว่าเครือข่ายแบบ 4G ทวัไป [6] 

ในทางปฏิบตัินนัการติดตงัสายอากาศแบบ massive MIMO จะถูกใช้งาน

ทงัเทคนิคการมลัติเพล็กซ์แบบ Frequency Division Duplex (FDD) และ Time-

Division Duplex (TDD) โดยสมรรถนะของ TDD massive MIMO และ FDD 

massive MIMO ได้ถูกเปรียบเทียบไวแ้ล้วใน [7] จากผลการทดลองแสดงให้

เห็นว่าสมรรถนะของ TDD massive MIMO ให้ปริมาณงาน (throughput)  ต่อ

เซลสูงกว่าแบบ FDD massive MIMO ถึง  เปอร์เซ็นต ์

 การทาํงานของโหมด TDD ตามมาตรฐานของระบบ LTE  3GPP จะทาํ

การประมาณช่องสัญญาณ (Channel) แบบปรับทนักาล (Adaptive) จากสัญญาณ

นํา (Pilot signal) ผ่านข่ายเชือมโยงขาขึน (Uplink) จากนันสถานีฐาน โดยนํา

พารามิเตอร์ของช่องสัญญาณทีได้ไปใช้สําหรับทาํการประมาณช่องสัญญาณ

ของข่ายเชือมโยงขาลง (Downlink) ทีมีการปรับทันกาลตามสถานะข้อมูล

ช่องสัญญ าณ  (Channel state information: CSI) โดยกระบวนการประมาณ

ช่องสัญญาณของข่ายเชือมโยงในระบบสือสารนนัมกัถูกจาํกดัทงัดา้นเวลาและ

ความถี สําหรับระบบทีมีการส่งสัญญาณนําจะส่งผลทําให้อตัราข้อมูล (Data 

rate) ทีถ่ายโอนในระบบเครือข่ายลดลง แต่จะทาํให้การประมาณช่องสัญญาณมี

ความถูกต้องมากขึน ในส่วนของ Overhead ทีใช้สําหรับส่งสัญญาณนํานัน

สามารถทีจะลดลงได ้ดว้ยวิธีการใช้ลาํดบัของสัญญาณนาํทีซาํกนัของเซลทีอยู่

บริเวณขา้งเคียงหรือเรียกว่า เทคนิคการใช้สัญญาณนาํซาํ (Pilot reuse) อยา่งไรก็

ตามการใช้เทคนิคดังกล่าวจะนําไปสู่การแทรกสอดระหว่างเซล (Inter-Cell 

interference) ขึนในกระบวนการประมาณช่องสัญญาณ หรือเรียกว่าเกิดการ

ปนเปือนของสัญญาณนาํ (Pilot contamination) [8]  

บทความนีได้นาํขอ้ดีของรหัสทีมีคุณสมบตัิตงัได้ฉากมาใช้สําหรับระบุ

สถานีฐานและผูใ้ช้งานแต่ละราย และนําหลกัการของเซมิบลายด ์[9] ทีมีการใช้

ประโยชน์จากทงัสัญญาณนําและขอ้มูลมาประยุกต์ใช้ร่วมกับอลักอลิทึม LS  

เพอืทาํการประมาณหาช่องสัญญาณและลดผลการปนเปือนของสัญญาณนาํ ผล

การจําลองการทํางานสามารถยืนยนัได้ว่า หลักการทีนําเสนอสามารถทีจะ

ปรับปรุงสมรรถนะ Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio (SINR)  ของอัล

กอลิทึมแบบ LS ได ้   
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2. แบบจําลองของระบบ TDD Massive MIMO  

         แบบจาํลองเบสแบนด์ของระบบ TDD Massive MIMO ประกอบดว้ยส่วน

ของการเชือมโยงขาขึนและการเชือมโยงขาลง ดงัรายละเอียดต่อไปนี  

2.1 แบบจําลองเชือมโยงขาขึนของระบบ TDD 

อา้งอิงจากมาตรฐานของ 3GPP สําหรับเครือข่ายสือสารเคลือนทีรุ่นที 5 

เฟส  กําหนดให้มีการใช้มาตรฐานร่วมกันระหว่าง New Radio (NR) และ

ระบบ LTE [10] โดยอุปกรณ์สือสารเคลือนทีทาํงานในโหมด TDD สถานีฐานมี

การติดตงัสายอากาศแบบ Massive MIMO และในส่วนของการประมาณหา

ช่องสัญญาณ (Channel estimation) จะกระทําผ่านระบบเชือมโยงขาขึน ซึงมี

ความเหมาะสมมากกว่าทีจะกระทาํผ่านระบบเชือมโยงขาลงทีมีการใช้งานกับ

ระบบ FDD เนืองจากสถานีฐานมีหน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ขนาด

ใหญ่ทีมีความเร็วในการทาํงานสูง ทาํให้การประมาณหาช่องสัญญาณทีมีความ

ซับซ้อนสูง (ช่องสัญญาณแบบ MIMO) ใช้เวลาทีน้อยและมีความถูกต้อง

มากกว่า จึงส่งผลทาํให้สมรรถนะของระบบ TDD สูงกว่าระบบ FDD 

 แบบจําลองเบสแบนด์ของระบบเชือมโยงขาขึนแบบ TDD Massive 

MIMO มีดงันี ทาํการพิจารณาทีหนึงช่องเวลา (Time slot) สัญญาณจากผูใ้ช้งาน

โทรศพัท์เคลือนที (Mobile Station: MS) คือ aj ทีทาํงานอยู่ภายในพืนทีขอบเขต

ของเซล j ทีมีจ ํานวน K ราย มีขนาด K×1 จะถูกมอดูเลตกับคลืนพาหะย่อย 

(Subcarrier) ทีมีคุณสมบัติตังได้ฉากจํานวน K ความถี จากนันสัญญาณถูก

ส่งผ่านออกไปยงัช่องสัญญาณไร้สาย (Wireless channel) คือ Hj มีขนาด M× K 

โดยช่องสัญญาณมีลักษณะเกิดการจางหาย (Fading Channel) รวมทังภายใน

ช่องสัญญาณยงัได้รับผลจากการแทรกสอดของสัญญาณทีถูกส่งมาจากเซล

ขา้งเคียง lj  

สัญญาณ เบสแบนด์ปรากฎที เครืองรับของสถานีฐานทีมีการติดตัง

สายอากาศแบบ massive MIMO อยู่จาํนวน M ตน้ โดยถูกรบกวนจากสัญญาณ 

Additive White Gaussian Noise (AWGN) คือ nj ทีมีความแปรปรวน 2
n  มี

ขนาด K×1 แสดงไดด้งัสมการต่อไปนี 

       T T
1,

L

j j j l l j
l l j

P P
 

  r H a H a n                     (1) 

โดย rj คือสัญญาณปรากฎทีเครืองรับของสถานีฐานมีขนาด M×1, PT คือกาํลงัที

ถูกส่งออกมาจากโทรศพัทเ์คลือนที ส่วน   คือเกนไขว ้ (Cross gain) ซึง

กาํหนดให้เป็นเกนของสัญญาณแทรกสอดทีถูกส่งมาจากเซลขา้งเคียง  

          เมือสถานีฐานได้รับสัญญาณจากสายอากาศจาํนวน M ตน้และไดม้ีการ

แปลงความถีลงมาให้อยู่ในย่านเบสแบนด์แลว้ จากนันหน่วยประมวลผลทีอยู่

ภายในสถานีฐานจะนําอัลกอลิทึมต่างๆ มาใช้สําหรับทําการประมาณหา

ช่องสัญญาณ ˆ
jH เพือนําไปชดเชยความผิดเพียนของสัญญาณทีสถานีฐาน

รบัมาได ้โดยความผิดเพียนของสัญญาณจะเกิดมาจากการทีสัญญาณถูกส่งผ่าน

ช่องสัญญาณแบบจางหายและมีสัญญาณแทรกสอดจากเซลขา้งเคียงรวมทงัถูก

รบกวนจากสัญญญาณรบกวน โดยในบทความนีไดน้าํขอ้ไดเ้ปรียบของรหสัทีมี

คุณสมบัติตงัได้ฉากมาใช้สําหรับระบุตัวตนทงัในส่วนของสัญญาณนําและ

ขอ้มูล ร่วมกบัการนําหลกัการของเซมิบลายด์มาประยุกต์ใช้กบัอลักอลิทึมทีมี

ความซับซ้อนตาํแบบ LS เพือทาํการประมาณหาช่องสัญญาณให้มีความไกล้

เคียงกบัช่องสัญญาณแบบจางหายจริงมากทีสุด รวมทงัยงัสามารถทีจะขจดัผล

ของสัญญาณแทรกสอดจากเซลอืนและสัญญาณรบกวนไดอ้ีกดว้ย 

2.2 แบบจําลองเชือมโยงขาลงของระบบ TDD 

 แบบจาํลองเชือมโยงขาลงมีดงันี กาํหนดให้ขอ้มูลทีตอ้งการจดัส่งออกไป

จากสถานีฐานคือ aj มีขนาด K×1 ถูกมอดูเลตกบัคลืนพาหะยอ่ยทีมีคุณสมบตัิตงั

ไดฉ้ากจาํนวน K ความถี จากนนัสัญญาณจะถูกส่งผ่านไปยงัสายอากาศจาํนวน 

M ต้นเพือส่งออกอากาศ โดยสัญญาณจะผ่านช่องสัญญาณแบบจางหาย Hj มี

ขนาด M× K และมีการแทรกสอดจากเซลขา้งเคียง  lj  รวมทงัสัญญาณปรากฎ

ทีภาครับของโทรศพัท์เคลือนทียงัถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนแบบ AWGN 

อีกด้วย จากผลกระทบของช่องสัญญาณ สัญญาณแทรกสอดและสัญญาณ

รบกวน จะส่งผลทาํให้สัญญาณปรากฎทีเครืองรับของโทรศพัทเ์คลือนทีเกิดการ

ผิดเพียนทงัขนาดและเฟส ทาํให้มีอตัราบิตผิดพลาด (Bit Error Rate: BER) ของ

ขอ้มูลสูงขึน การทีจะลด BER สําหรับระบบ TDD ก่อนทีสถานีฐานจะทําการ

ส่งข้อมูลออกไปยงัสายอากาศ หน่วยประมวลผลจะต้องทําการปรับทันกาล 

(Adaptive) เวกเตอร์ถ่วงนาํหนัก (Weight vector) 1 2
ˆ ˆ ˆ ˆj j j jKW w w w  

มีขนาด M×K  ของโทรศัพท์เคลือนทีจาํนวน K รายทีทํางานอยู่ภายในระบบ  

ก่อน ดังนันแบบจําลองบสแบนด์ของสัญญ าณ ปรากฎที เค รืองรับของ

โทรศพัทเ์คลือนทีแต่ละรายทีทาํงานอยูภ่ายในเซล j มีไดด้งันี 
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      (2) 

โดย PBS คือกําลังส่งรวมทีถูกส่งออกมาจากสายอากาศจํานวน M ต้น L คือ

จาํนวนเซลขา้งเคียงทีส่งสัญญาณเขา้มาแทรกสอด และ T คือตวัดาํเนินการของ

เมทริกซ์สับเปลียนตาํแหน่ง (Transpose matrix)  

3. หลักการทีนําเสนอ 

 การทาํงานของระบบ TDD massive MIMO ตามมาตรฐานของ LTE 3GPP  

จะทําการประมาณหาช่องสัญญาณทีสถานีฐานผ่านการเชือมโยงขาขึน โดย

โทรศพัท์เคลือนทีทีทาํงานอยู่ภายในเซล j  มีจาํนวนผูใ้ช้งานจาํนวน K ราย จะ

ทาํการส่งสัญญาณนาํและขอ้มูลทีถูกมอดูเลตดว้ยคลืนพาหะย่อยทีมีคุณสมบตัิ

ตงัไดฉ้ากจาํนวน K โทน โดยแต่ละโทนจะมีคุณสมบตัิทีไม่มีสหสัมพนัธ์ต่อกนั 

(Uncorrelation) ดงันันแบบจาํลองเบสแบนด์ของโทรศพัทเ์คลือนทีรายที k ทีทาํ

การส่งสัญลักษณ์ (Symbol) ของสัญญาณนํา (pjk) และข้อมูล (djk) จาํนวน   

ช่องเวลามีไดด้งันี  

1 2 1 2,
T T

jk jk jk jk jk jk jk jkp p p d d d        p d           (3) 

       บทความนีได้นําเสนอ การนํารหัสทีมีคุณสมบตัิตงัได้ฉากไปทาํการมอดู

เลตกบัทงัสัญญาณนาํ [11] และขอ้มูล เพือทาํการระบุสถานีฐานของแต่ละเซล

และระบุขอ้มูลของผูใ้ชง้านแต่ละรายภายในเซลให้มีความแตกต่างกนั พิจารณา

กรณีสถานีฐานตงัอยู่ภายในเซล j สัญญาณนาํและขอ้มูลทีถูกมอดูเลตดว้ยรหัส

ตงัไดฉ้ากมไีดด้งันี 

Pilot Pilot Pilot Pilot , 1 , 2 ,

Data Data Data Data , 1 , 2 ,

;

;

jk jk j j p j p j p j

jk jk j j d j d j d j

c c c

c c c





     
     

a p c c

a p c c




         (4) 

โดย Pilotjc และ Datajc คือรหัสตงัไดฉ้ากของสัญญาณนาํและขอ้มูล ตามลาํดบั 

จากนนัสัญญาณนาํและขอ้มูลของโทรศพัท์เคลือนทีรายที k จะถูกส่งออกอากาศ

ผ่านช่องสัญญาณแบบจางหายและถูกแทรกสอดจากเซลขา้งเคียง lj ก่อนทีจะ

ไปปรากฎยงัสายอากาศของสถานีฐานจาํนวน M ตน้ รวมทงัสัญญาณปรากฏที
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ภาครับของสถานีฐานยงัถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวน AWGN อีกดว้ย ดงันัน

สัญญาณปรากฏทีภาครับของสถานีฐานทงัในส่วนของสัญญาณนาํและขอ้มูลมี

ไดด้งันี 

Pilot T Pilot T Pilot
1,

Data T Data T Data
1,

L
T T

jk Jk jk lk lk j
l l j

L
T T

jk Jk jk lk lk j
l l j

P P

P P
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             (5) 

โดย Nj คือเมตริกซ์ของสัญญาณรบกวนแบบ AWGN มีขนาด M× หลงัจากที

สถานีฐานได้รับสัญญาณนาํ RjkPilot และขอ้มูล RjkData มีขนาด M×  ทีถูกส่งมา

จากโทรศัพท์เคลือนทีรายที k แล้ว หน่วยประมวลผลของสถานีฐานจะนํา

สัญญาณดงักล่าวไปทาํการประมาณหาช่องสัญญาณ  

 บทความนีไดน้าํ หลกัการของเซมิบลายด์มาประยกุต์ใชก้บัอลักอลิทึมแบบ 

LS [12] ทีใช้หลักเกณฑ์ของสถิติอันดับสอง โดยอาศัยพารามิเตอร์การผสม 

( ) มาทาํการผสมสัมประสิทธิทีไดรั้บมาจากการประมาณหาช่องสัญญาณทีได้

จากสัญญาณนําและขอ้มูล มาใช้สําหรับทําการปรับทันกาลของกระบวนการ

ประมาณหาช่องสัญญาณและลดการปนเปือนของสัญญาณนาํจากเซลขา้งเคียง 

โดยอลักอลิทึมแบบ LS มีขอ้มีขอ้ดีคือ มีความซับซ้อนของการคาํนวณตาํและ

สามารถทีจะปรับตวัตามลกัษณะของช่องสัญญาณแบบไร้สายในทางปฎิบตัิที

พารามิเตอร์มีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วไดอ้ย่างทนักาล รวมทงัอลักอริธึม

ชนิดนีไม่ตอ้งการทราบค่าเมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมช่องสัญญาณ (Channel 

covariance matrix) ของสถานีฐาน ของเซลข้างเคี ยงที ทํางานอยู่ในระบบ

เหมือนกับอัลกอลิทึมแบบ MMSE ซึงเป็นสาเหตุทีทําให้อัลกอลิทึมแบบ 

MMSE มีความซับซ้อนของการคาํนวณสูงซึงจัดว่าเป็นข้อด้อย โดยฟังก์ชัน

ต้นทุน (Cost function) ของอัลกอลิทึม LS ทีอาศัยค่าความคลาดเคลือนของ

กาํลงัสองตาํสุดมาทาํการประมาณหาช่องสัญญาณของโทรศพัทเ์คลือนทีรายที k 

ทาํงานอยูภ่ายในเซล j มีไดด้งันี  
2ˆ arg min

jk

T
jk jk jk jk 

h

h R h a                             (6) 

ค่าสัมประสิทธิการประมาณช่องสัญญาณของโทรศพัท์เคลือนทีรายที k ทาํงาน

อยูภ่ายในเซล j โดยใชอ้ลักอลิทึมแบบ LS มีไดด้งันี 

  1ˆ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )T
jk jk jk jk jkn n n n n

 h R a a a                   (7) 
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สัมประสิทธิเวกเตอร์ถ่วงนําห นัก (Weight vector) ของอัลกอลิ ทึม LS ที

ประยกุตใ์ชห้ลกัการของเซมิบลายดแ์ละมีการปรับทนักาลมีไดด้งันี 
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โดย   คือพารามิเตอร์การผสม   คือ Step size และ n คือลาํดบัสัญลกัษณ์ 

4. ผลการจําลองการทํางาน 

 หัวขอ้นีไดท้าํการจาํลองการทาํงานของระบบ TDD massive MIMO ตาม

มาตรฐานของ LTE 3GPP ดว้ยโปรแกรม MATLAB โดยกาํหนดให้พารามิเตอร์

ของระบบมีดงันี ทางฝังสถานีฐานมีการติดตงัสายอากาศแบบ massive MIMO 

จาํนวน M ตน้ ส่วนทางฝังของโทรศพัท์เคลือนทีกาํหนดให้ใช้สายอากาศเพียง 1 

ต้น เทคนิคการเข้าถึงหลายทางจะเป็นแบบ Orthogonal Frequency-Division 

Multiple Access (OFDMA) ส่ วนของ Resource Block (RB) grid จะกําห นด

ตามมาตรฐานของ LTE 3GPP [13] ซึงประกอบไปด้วย 7 OFDM สัญลักษณ์ 

โดยหนึงสัญลกัษณ์ประกอบดว้ยคลืนพาห์ย่อยจาํนวน N=12 โทนทีมีคุณสมบตัิ

ตงัได้ฉาก แต่ละโทนกาํหนดให้มีแบนด์วิดท์เท่ากบั 15 kHz ดังนันจึงต้องการ

แบนด์วิดทร่์วมนยั (Coherent bandwidth) สาํหรับแต่ละ RB เท่ากบั Bc=180 kHz  

มีช่วงเวลาของแต่ละ OFDM สัญลักษณ์เท่ากับ TS=71.4 s มีเวลาคุม (Guard 

time) หรือ Cyclic Prefix เท่ากับ TCP=4.76 s มีการส่งสัญญาณนําและขอ้มูล

สาํหรับนาํไปใช้ในการประมาณหาช่องสัญญาณมีความยาวสัญญาณละ  =16 

สัญลกัษณ์และรหัสตงัไดฉ้ากเลือกใช้รหัส Hadamard สัญญาณปรากฎทีภาครับ

ของผูใ้ช้งานรายที k กาํหนดให้มี SNR=30 dB สําหรับช่องสัญญาณทีใช้ในการ

จาํลองการทาํงานเป็นช่องสัญญาณทีมีการจางหายแบบแปรตามเวลา [14] ชนิด 

Pedestrian และโมเดลของเซลเป็นแบบ ITU Urban Macro โดยหนึงเซลไซต์จะ

ประกอบไปด้วยเซลรูปหกเหลียมจํานวน 3 เซลและมีทังหมด 7 เซลไซต ์

กาํหนดให้เซลขา้งเคียง lk จาํนวน 7 เซลทาํการส่งสัญญาณนาํซาํกบัเซล j โดย

มีการทับซ้อนทงัความถีและเวลาหรือเรียกว่า การใช้สัญญาณนําซําแบบเต็ม 

(Full pilot reuse) [8] โดยกาํลงัของสัญญาณนําจากเซลขา้งเคียงทีส่งไปรบกวน

โทรศัพท์เคลือนทีรายที k ท ํางานอยู่ภายในเซล j จะมีการปรับปลียนไปตาม

บริเวณทีโทรศพัทเ์คลือนทีทาํงานอยู ่โดยเริมจากกรณีทีโทรศพัทเ์คลือนทีอยูใ่น

บริเวณขอบเซลจาํนวน 4 ราย ส่งสัญญาณนํารบกวนมีเกนไขว ้ =0.3 อยู่ใน

บริเวณกลางเซล 2 ราย มีเกนไขว ้  =0.2 และอยู่ในบริเวณใกล้สถานีฐาน 1 

ราย มีเกนไขว ้ =0.1  

 การจาํลองการทาํงานจะเริมจากการหาพารามิเตอร์การผสม ( ) ทีทาํให้

สมรรถนะของ SINR สูงสุดกรณีทีมีสายอากาศติดตงัทีสถานีฐานจาํนวน M=50 

ต้น จากนันจะทาํการเปรียบเทียบสมรรถนะของอลักอลิทึมต่างๆ ด้วยการหา

ค่า เฉ ลีย  SINR กรณี ที จําน ว น สายอ าก าศ  (M) ติด ตังที ส ถ านี ฐาน มี การ

เปลียนแปลง 

    ผลการจาํลองการทาํงานการหาพารามิเตอร์การผสมของอลักอลิทึมแบบเซ

มิบลายด์ทีเหมาะสมสุดกรณีทีมีการติดตงัสายอากาศติดตงัทีสถานีฐานจาํนวน 

M=50 ต้น  แสด งดัง รูปที  1 โดยจากผลการจําลองการทํางานป รากฎว่ า

พารามิ เตอร์การผสมทีทําให้สมรรถนะของ SINR สูงสุดจะอยู่ที  0.1   

จากนนันาํค่าพารามิเตอร์การผสมทีเหมาะสมสุดไปใช้กับอลักอลิทึมแบบเซมิ 

บลายดที์นาํเสนอต่อไป  

    ผลการจําลองการทํางานการเปรียบเทียบสมรรถนะของ SINR ทีได้รับ

จ า ก อั ล ก อ ลิ ทึ ม แ บ บ เซ มิ บ ล า ย ด์ ที นํ า เส น อ  ก ร ณี ที กํ า ห น ด ใ ห้ 

21 10 , 0.1     , อลักอลิทึม LS มีการใช้รหัสตงัไดฉ้ากร่วมด้วย, อลักอลิ

ทึม LS แบบดงัเดิม (ไม่ใช้รหัสตงัฉาก) และกบัอลักอลิทึม ZF อุดมคติทีสมมติ

ว่าทราบเมตริกซ์ช่องสัญญาณของผูใ้ช้งานทุกรายทีอยู่ในระบบแสดงดงัรูปที 2 

จากผลการจาํลองการทาํงานจะพบว่าสมรรถนะ SINR ของโทรศพัท์เคลือนที

รายที k ทาํงานอยู่ภายในเซล j จะเพิมขึนตามจาํนวนของสายอากาศ (M) แบบ 

massive MIMO ที ถูกติดตังไว้ทีสถานีฐาน หรือสามารถทีจะกล่าวได้ว่ า

สมรรถนะของ (SINR) ของเครืองรับของโทรศพัท์ทีรายที k นันจะเพิมขึนไป

ตามจํานวนของสายอากาศ ทําการพิจารณาต่อไปจะพบว่าการใช้รหัสทีมี
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คุณสมบติัตงัไดฉ้ากไปทาํการมอดูเลตกบัสัญญาณนาํเพือใช้สําหรับระบุสถานี

ฐานนัน สามารถทีจะปรับปรุงสมรรถนะของเครืองรับทีใช้อลักอลิทึมแบบ LS 

ทวัไปได ้โดยพิจารณาทีกรณีทีจาํนวนสายอากาศจาํนวน M=100 ตน้ จะพบว่า

สมรรถนะของ SINR ทีได้รับจากอลักลิธึม LS ทีสัญญาณนําถูกมอดูเลตด้วย

รหสัตงัไดฉ้ากสามารถทีจะปรับปรุงไดป้ระมาณ 4.2 dB เมือเทียบกบัสมรรถนะ

ทีไดรั้บจากอลักอลิทึม LS ทวัไป  

     สมรรถนะของ SINR ทีไดรั้บจากหลกัการทีนาํเสนอ โดยสัญญาณนาํและ

ขอ้มูลถูกมอดูเลตดว้ยรหสัตงัไดฉ้าก รวมทงัมีการนาํหลกัการของเซมิบลายดม์า

ประยกุตใ์ชร่้วมกบัอลักอลิทึม LS นนัสามารถทีจะปรับปรุงสมรรถนะ SINR ให้

เหนือกว่าอลักลิธึม LS ทีสัญญาณนาํมีการมอดูเลตกบัรหัสตงัฉาก โดยสามารถ

ทีจะปรับปรุง SINR ให้สูงขึนได้ประมาณ 2 dB และเมือทําการเปรียบเทียบ

กบัอลักอลิทึม LS ทวัไปพบว่าจะสามารถปรับปรุง SINR ไดถึ้ง 6.2 dB  

     จากผลการจาํลองการทาํงานสามารถทีจะยืนยนัไดว้่า การนาํหลกัการของ

เซมิบลายด์มาประยุกต์ใช้กบัอลักอลิทึมแบบ LS และนาํรหัสตงัไดฉ้ากมามอดู

เลตกับสัญญาณนําและข้อมูล สามารถทีจะปรับปรุงสมรรถนะ SINR ทีได้รับ

จากอลักลิธึมแบบ LS ให้สูงขนึได ้ 

5. สรุป 

การนํารหัสทีมีคุณสมบตัิตงัได้ฉากมามอดูเลตกับสัญญาณนําเพือระบุ

สถานีฐานสามารถทีจะช่วยปรับปรุงสมรรถนะของอลักอลิทึม LS แบบทวัไป

ได ้และการนํารหัสทีมีคุณสมบตัิตงัไดฉ้ากมาระบุขอ้มูลของผูใ้ช้งานแต่ละราย

ร่วมกบัการใช้หลกัการของเซมิบลายด์ทีอาศยัพารามิเตอร์การผสม โดยเทคนิค

ดงัไดถู้กนาํเสนอไวใ้นบทความนี เพือทาํการประมาณหาช่องสัญญาณแบบจาง

หายและลดผลกระทบจากการปนเบือนของสัญญาณนาํกรณีทีมีการใช้สัญญาณ

นําซําแบบเต็ม จากผลการจาํลองการทํางานหลกัการทีนําเสนอสามารถทีจะ

ปรับปรุงสมรรถนะ SINR ของอลักอลิทึม LS ทีใช้งานกบัระบบ TDD massive 

MIMO ให้สูงขึนได ้
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รูปที 1 ค่าเฉลีย SINR ทีไดร้ับมาจากเทคนิคทีนาํเสนอ กรณีทีมีการปรับค่าพารามิเตอร์

การผสม ( )  

 
รูปที 2. ค่าเฉลีย SINR ของโทรศัพท์เคลือนทีรายที k ทํางานอยู่ภายในเซล j ต่อด้วย

จาํนวนของสายอากาศ (M) ทีได้รับมาจากเทคนิคทีนําเสนอ 21 10 , 0.1    , 

อัลกอลิทึม LS ทีใช้รหัสตังฉากสําหรับระบุสถานีฐาน, อัลกอลิทึม LS แบบทัวไป

และอลักอลิทึม ZF อุดมคติ ทาํงานกบัระบบ TDD massive MIMO 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีแนะน าเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส าหรับการจ าลองเพ่ือ
บริหารจดัการระบบไฟฟ้าก าลงัสมยัใหม่ เคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์น้ีเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่ือ MATPOWER DIgSILENT OpenDSS PSAT 
และ LTsim การดัดแปลงโปรแกรมเหล่าน้ี ร่วมกันในโปรแกรม 
MATLAB จะท าให้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง
สมยัใหม่มีมากข้ึน ในช่วงทา้ยของบทความจะมีตวัอยา่งการประยกุตใ์ช ้
MATPOWER เพ่ือบริหารจดัการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีตอ้งพิจารณาการ
จดัวางเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม 

ค ำส ำคัญ : DIgSILENT LTsim MATPOWER OpenDSS PSAT ระบบ
ไฟฟ้าก าลงัสมยัใหม่ 

Abstract 
This paper introduces the effective simulation tools for 

management the modern power system. These effective simulation tools 
include MATPOWER, DIgSILENT OpenDSS PSAT and LTsim 
program. The applying of those programs with MATLAB makes the 
higher capability in power system analysis. In the last section of this 
paper, the applied MATPOWER is shown as an example for optimal 
distribution generation (DG) placement. 

Keywords:  MATPOWER, LTsim, DIgSILENT, OpenDSS, PSAT, 
Modern Power System 

1. บทน ำ 
ระบบไฟฟ้าก าลงัในปัจจุบนั หรืออาจกล่าวเป็นวา่ระบบไฟฟ้าก าลงั

สมยัใหม่ ประกอบด้วยระบบการผลิตไฟฟ้าสมัยใหม่ และโหลดทาง
ไฟฟ้าสมัยใหม่ นอกจากน้ีในส่วนของสายส่งไฟฟ้าอาจมีการสั่งให้
ปรับเปล่ียนได้ จากการปรับเปล่ียนไปของระบบไฟฟ้าก าลงัดงักล่าว ท า
ให้การศึกษาเพื่อการวิจยั หรือการวางแผนต่างๆเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าก าลงั
จะตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีเท่าทนัเพ่ือการจ าลองระบบก่อนท่ีจะด าเนินการ
จริงต่อไป 

เคร่ืองมือท่ีจะท าการจ าลองระบบไฟฟ้าก าลังมักเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีเป็นทั้งแบบให้เปล่า และแบบต้องได้รับอนุญาตเพ่ือใช ้
โปรแกรม MATPOWER [1] เป็นโปรแกรมแบบให้เปล่าท่ีทรงพลงัมาก

ในการท่ีจะวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลังในเร่ืองการไหลของโหลด การ
ไหลของก าลงัไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม และการวิเคราะห์เก่ียวกบัเสถียรภาพ
ของแรงดนั อยา่งไรก็ตามโปรแกรม MATPOWER ในขณะท่ีโปรแกรม 
PSAT ก็มีจุดเด่นในหลากหลายดา้นสามารถท าขบวนการพ้ืนฐานและการ
วิเคราะห์เสถียรภาพได้[3] เช่นกนัทั้งสองโปรแกรมน้ีน้ีตอ้งท างานบน
โปรแกรม MATLAB [3] ท่ีมีการใช้ในงานวิจยัอยา่งกวา้งขวาง โปรแกรม 
DIgSILENT [4] เป็นโปรแกรมท่ีหน่วยงานผูใ้ห้บริการไฟฟ้านิยมใช้ใน
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัทั้งในสภาวะคงตวัและสถาวะทรานเชียนต ์ซ่ึง
โปรแกรมน้ีเป็นโปรแกรมท่ีต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้งาน โปรแกรม 
LTsim [5] เป็ น โปรแกรม ท่ีพัฒ น าข้ึน โดยห น่ วยวิจัยของส าข า
วิศวกรรมไฟฟ้า มทร.อีสาน สามารถวิเคราะห์การไหลของโหลดระบบ
ไฟฟ้าก าลงัทั้งแบบโหลดสมดุลและไม่สมดุลได ้โปรแกรมการวิเคราะห์
ระบบไฟฟ้าก าลังทั้ งหมดเหล่าน้ีถ้าสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม 
MATLAB ได้ก็จะสามารถพฒันาเป็นงานวิจยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบไฟฟ้าก าลงัสมยัใหม่ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัปรากฏใน [6-8]  

ดงันั้นในบทความน้ีจึงน าเสนอแนวทางการประยกุตใ์ช้โปรแกรม 
MATPOWER ร่วมกับ โป รแกรม  MATLAB ในขณะท่ี โป รแกรม
OpenDSS และ  DIgSILENT ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่าย  เพ่ือเป็นแนวทางให้กบันักศึกษา นักวิจยั และผูป้ฏิบติังานใน
ระบบไฟฟ้าก าลังในการท่ีจะพฒันาการศึกษาวิจยัในระบบไฟฟ้าก าลัง
สมยัใหม่ต่อไป โดยในช่วงท้ายของบทความจะมีตวัอย่างการดัดแปลง
โปรแกรม MATPOWER เพ่ือวางแผนติดตั้งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
 

2. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่นิยมน ำมำจ ำลองระบบไฟฟ้ำก ำลัง 
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัสมยัใหม่ยงัเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น

อยา่งมากในระบบไฟฟ้า ณ ปัจจุบนั ถึงแมว้า่ระบบเคร่ืองมือวดัต่างๆจะมี
การพฒันาไปจากอดีตมากมาย ในแง่ของผูใ้ช้งาน (End Users) มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่มาท าการประยกุตใ์ช้งานในรูปแบบการ
ท างานในมือถือและคอมพิวเตอร์ มีการแสดงผลทันเวลาในรูปของ
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ในขณะท่ีการ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ายงัคงตอ้งด าเนินการต่อไป ดว้ยความ
ตอ้งการของผู ้ใช้ไฟฟ้ามากข้ึน มีการเพ่ิมข้ึนของโหลดไฟฟ้าสมยัใหม่
อย่างสูงในระบบ ท าให้ระบบการส่งจ่ายสมัยใหม่ ท่ีรองรับก็มีความ
ซับซ้อนสูงข้ึนเช่นกัน ดังนั้ นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นส่ิง
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ส าคญัและจ าเป็นอยา่งมาก โดยหากพิจารณาให้ลึกลงไปแลว้นั้นจะพบว่า
มีจ  านวนมาก โดยสามารถแบ่งรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนิยม
น ามาจ าลองระบบไฟฟ้าก าลงัดงัน้ี 

 

ตำรำงที่  1 การเปรียบเทียบความสามารถโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 

โปรแกรม QDS PF CPF SSSA EMT TDS UPF GUI 
DIgSILENT Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
MATPOWER  Yes Yes      
PSAT  Yes Yes Yes  Yes  Yes 
OpenDSS Yes Yes     Yes  

 

ขอ้มูลการเปรียบเทียบจากตารางท่ี 1 แสดงความสามารถในการใช้
งานของโปรแกรมเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้งานในระบบไฟฟ้าท่ีสนใจจะ
พบว่ากลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอสามารถครอบคลุมเน้ือหา
ปัญหาท่ีส าคญัได้แต่ตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบับสภาพปัญหาของงาน 
โดยสามารถวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าได้ตามล าดับดังน้ี (บางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์อาจมีซ่อนฟังก์พิเศษไวด้า้นในตอ้งศึกษาเพ่ิม) การวิเคราะห์
ก่ึ งพลวัต  (Quasi-dynamic simulation, QDS) การวิ เคราะห์ การไหล
ก าลังไฟฟ้า (Power flow analysis, PF) การวิเคราะห์ความต่อเน่ืองการ
ไหลก าลังไฟฟ้า  (Continuation power flow, CPF) การวิเคราะห์สเถียร
ภาพสัญญาณขนาดเล็ก  (Small signal stability analysis, SSSA) การ
แม่เหล็กไฟฟ้าชั่วคราว (Electromagnetic Transient, EMT) การจ าลอง
อนุกรมเวลา (Time domain simulation, TDS) การวิเคราะห์การไหล
ก าลงัไฟฟ้าไม่สมดุล (Unbalance power flow analysis, UPF) และ การใช้
งานผ่านรูปภาพ (Graphic user interfaces, GUI)   โดยปัจจยัอย่างหน่ึงท่ี
ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้คือดา้นลิขสิทธ์ิของโปรแกรมในท่ีน้ีมีเพียง
โปรแกรม DIgSILENT เท่านั้นท่ีตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานจดัเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใช้ในทางการค้าและวิจยัขั้นสูงมีความ
น่าเช่ือถือในวงกวา้ง ส่วนท่ีเหลือเป็นแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนิยมใช้
ในทางการศึกษาวิจยัยึดหยุ่นในการใช้งานเช่นกัน สามารถน าเสนอ
แนวโน้มการใช้งานทางการศึกษาด้วยข้อูลในการตีพิมพ์ 5 ปียอ้นหลัง
ดงัน้ี สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1 การเปรียบเทียบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าในระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมตีพิมพ ์ (ณ วนัท่ี 10/09/2565) 

ขอ้มูลจากรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นวา่ตลอดระยะเวลา 5 ปียอ้นหลงั (ไม่
รวมนิตยสาร) ของแนวโน้มการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้านั้ น เพ่ิม ข้ึนอย่างมีนัยยะส าคัญ เกือบทุก
โปรแกรมสามารถเสนอจ านวนรวมวารสารท่ีได้รับการตีพิมพ์ทั้ งหมด
จากฐานขอ้มูลท่ีน าเสนอรายปีดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 2 จ านวนรวมรายปีการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมตีพิมพ ์ 

 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากรูปท่ี 2 จาการวิเคราะห์พบว่าในแต่ละปีมีการไดรั้บ

การตีพิมพเ์พ่ิมข้ึนดว้ยการใชก้ลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าท่ีน าเสนอโดยวิเคราะห์ด้วยสมการเชิงเส้นด้วย
วิธีการ Linear regression ดงัน้ี 

 

 30.5 428.5y x   (1) 
 

โดยท่ีก าหนดให้  x คือจ านวนปี  และ y คือจ านวนวารสารท่ี
ได้รับการตีพิมพ์  จากสมการท่ี 1 ของขอ้มูลท่ีน าเสนอพบว่ามีค่าความ
แปรปรวนของข้องมูลท่ี R= 0.8399 จัดอยู่ในระดับท่ีน ามาใช้ในการ
คาดการณ์แน้วของสมการท่ีดีได้ และข้อมูลท่ีน่าสนใจจากสมการจะ
พบว่าขั้นต ่าต่อปีท่ีสามารถตีพิมพว์ารสารจากค่าคงท่ีของสมการท่ี 1 คือ 
428.5 วารสารต่อปี โดยสามารถแยกให้เห็นเป็นสดัส่วนดงัน้ี 

 
 

 
 

รูปที่ 3 สดัส่วนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าในระบบฐานขอ้มูลท่ีนิยมตีพิมพ ์5 ปียอ้นหลงั 
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ข้อมูลสัดส่วนจากรูปท่ี  3 สามารถน าเสนอให้เห็นว่าโปรแกรม 
DIgSILENT ส่วนการไดรั้บการตีพิมพม์ากท่ีสุดจ านวน 1,021 ผลงานคิด
เป็นร้อยละ 39 ในขณะท่ีล าดับรองลงมาคือ MATPOWER  OPENDSS 
และ PSAT โดยคิดเป็นร้อยละ 32  ร้อยละ 19 และ ร้อยละ 10 ตามล าดบั 
โดยวารสารท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลทั้งส้ิน 2,600 ผลงาน แยกเป็น
ฐานขอ้มูล IEEE จ านวน 1,120 (43 %) ผลงาน ฐานขอ้มูล MDPI จ านวน 
155 (6 %) ผลงาน และ ฐานข้อมูล ScienceDirect จ านวน 1,325 (51%) 
ผลงานตามล าดบัสามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 4 สดัส่วนการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ
ไฟฟ้าแยกตามฐานขอ้มูลท่ีนิยมตีพิมพ ์5 ปียอ้นหลงั 

3. ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้ DIgSILENT®   OpenDSS และ 
MATPOWER 
ในการน าเสนอตวัอยา่งการใช้งานในงานน้ีจะน าเสนอในส่วนของ 

3 โปรแกรมตามหวัขอ้ท่ีก าหนดโดยในเบ้ืองตน้น าเสนอการวิเคราะห์การ
ไหลในระบบจ าหน่ายปฐมภูมิ 33 บัสจะ โดยระบบไฟฟ้าจะมีโหลด
รวมอยู่ท่ี  3.715 MW 2.3 MVar มีก าลังไฟฟ้าสูญเสียรวมท่ี 202.46 kW 
และ 130.15 kVar โดยสามารถแสดงไดด้งัรูปดงัน้ี 
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รูปที่ 5 ระบบจ าหน่ายปฐมภูมิ 33 บสั [8] 
 

3.1  ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กำรไหลก ำลังไฟฟ้ำในระบบจ ำหน่ำยปฐมภูมิ 

33 บัสด้วยโปรแกรม DIgSILENT®    
การใช้งานโปรแกรม DIgSILENT®  นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

การวาดวงจรไดอะแกรมแบบ GUI ของระบบไฟฟ้าและป้อนข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมดของระบบ โดยสามารถน าเสนอโปรแกรมท่ีออกแบบ
เป็นท่ีเรียบร้อยดงัรูป 

 
 

รูปที่ 6 การใชโ้ปรแกรม DIgSILENT®  เบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์การไหล
ก าลงัไฟฟ้า 

 
รูปที ่7 ขนาดแรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย DIgSILENT®  

 

ผลการวิเคราะห์การไหลก าลงัไฟฟ้าสามารถแสดงขนาดของแรงดนั
ในแต่ละบสัแสดงไดด้งัรูปท่ี 7 โดยมีก าลงัไฟฟ้าสูญเสียรวมของระบบอยู่
ท่ี 202.51 kW และ 135.03 kW ตามล าดบั  
 

3.2 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์กำรไหลก ำลังไฟฟ้ำในระบบจ ำหน่ำยปฐมภูมิ 33 

บัสด้วยโปรแกรม OpenDSS 
การใชง้านโปรแกรม OpenDSS นั้นการออกแบบระบบไฟฟ้าจะอยู่

ในรูป Text files ท่ีใช้นามสกุล *.dss โดยรูปแบบโครงสร้างการ
ออกแบบจะเป็นค าสั่งเฉพาะด้านสามารถน าเสนอการออกแบบและการ
แสดงผลการรันการวิเคราะห์การไหลก าลงัไฟฟ้าดงัน้ี 

 

 
 

รูปที่ 8 การออกแบบระบบไฟฟ้าก าลงัดว้ยโปรแกรม OpenDSS 
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การรันโปรแกรมนั้นสามารถออกแบบควบคุมไดอ้ยา่งหยึดหยุน่ใน

หน้า Text files แต่จ าเป็นตอ้งเรียนรู้ค  าสั่งพิเศษท่ีส าคญัของโปรแกรม
ก าหนด ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์การไหลก าลงัไฟฟ้าไดก้  าลงัไฟฟ้าสูญเสีย

รวมของระบบอยูท่ี่ 202.39  kW และ 130.11 kW ตามล าดบั 
 

3.3  ตัวอย่ำงกำรก ำหนดต ำแหน่งเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำแบบกระจำยตัวใน

ระบบจ ำหน่ำยปฐมภูมิ 33 บัสด้วยโปรแกรม MATPOWER   
  ในการวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ

กระจายตวัในระบบจ าหน่ายปฐมภูมิ 33 บสัดว้ยโปรแกรม MATPOWER 
สามารถน าเสนอไดโ้ดยง่ายดงัรูป 

 

 
 

รูปที ่9 การก าหนดต าแหน่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัในระบบ
จ าหน่ายปฐมภูมิ 33 บสัดว้ยโปรแกรม MATPOWER 

 

 
 

รูปที ่10 ผลการรันการก าหนดต าแหน่งเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย
ตวัในระบบจ าหน่ายปฐมภูมิ 33 บสัดว้ยโปรแกรม MATPOWER 

 

จากรูปตวัอย่างการโปรแกรม แล้วให้ผูส้นใจดาวน์โหลดตวัอย่าง
โปรแกรมน้ีจาก [9] ในขณะท่ีผลการรันโดยก าหนดให้ค่าก าลังไฟฟ้า
สูญเสียต ่าสุดเป็นค่าฟังก์ชัน่เป้าหมายท าให้ได้ค่าก าลงัไฟฟ้าสูญเสียรวม 
121 kW โดยขนาดของเคร่ืองก าเนิดแบบกระจายตวัมีขนาด 1.855 MW ท่ี
ต  าแหน่งเหมาะสมบสัหมายเลย 18 ตามล าดบั 

4. สรุป 
บทความน้ีได้น าเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือการ

วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลงัสมยัใหม่ การดดัแปลงโปรแกรมเพ่ือใช้ศึกษา
ร่วมกับโปรแกรม MATLAB ในการวิเคราะห์ท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ส าหรับ

ผูส้นใจการใชง้านท่ีมากข้ึน ในบทความน้ีอาจยงัไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
ท่านสามารถสมคัรเขา้ร่วมการอบรมเพ่ิมเติมไดใ้น [10] 

เอกสำรอ้ำงองิ 
[1] MATPOWER website,  https://matpower.org/.  
[2] PSAT website, http://faraday1.ucd.ie/psat.html. 
[3] MATLAB website, https://www.mathworks.com. 
[4] DIgSILENT website , https://www.digsilent.de. 
[5] P. Srithorn and M. Danbumrungtrakul, "Load-Flow Program for 

Active Radial Distribution Systems," 2021 International 
Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 2021, pp. 
17-20. 

[6] Y. Kongjeen, K. Buayai, K. Kerdchuen and P. Pilalum, "A Novel 
Trade-off Management for Energy Storage System in Microgrid 
System," 2021 9th International Electrical Engineering Congress 
(iEECON), 2021, pp. 153-156. 

[7] Y. Kongjeen, K. Buayai and K. Kerdchuen, "Improving Voltage 
of Microgrid System Based on VAR Control Strategies by 
Integrating Solar Power System," 2020 International Conference 
on Power, Energy and Innovations (ICPEI), 2020, pp. 177-180 

[8] Yuttana Kongjeen, Weerayut Eiampong, Krittidet Buayai, and 
Kaan Kerdchuen1, "Voltage Stability Analysis in Microgrids 
System with Photovoltaic Solar Energy under Uncertainty of 
Loads Variation", GMSARN International Journal, Vol. 17 
(2023), pp. 156-162. 

[9] https://www.rmuti.ac.th/user/kaan.ke/matpower5.0_GA_DG.rar. 
[10] https://www.rmuti.ac.th/user/kaan.ke/ITS.pdf.  
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บทคัดย่อ 

บทความนีนาํเสนอการวิเคราะห์ทดสอบแผงเซลลแ์สงอาทิตย์

จมนาํและแช่นาํลึก และมีระยะเวลาเกินกว่าทีมาตรฐาน IP67 กาํหนดไว้

ว่าสามารถป้องกันนําทีระดับความลึก  เมตร ระยะเวลา  นาที เป็น

มาตรฐานทีผูท้าํการทดสอบให้หลกัประกนัไว ้เพือวิเคราะห์ว่าแผงเซลล์

แสงอาทิตยย์งัมีคุณสมบติัเชิงสมรรถนะและความปลอดภยั เหมาะสมกบั

การใช้งานอยู่หรือไม่ โดยมีขนัตอนหลกั ๆ อยู่ 8 ขนัตอนคือ สุ่มเลือก

กลุ่มตัวอย่างแผงเซลล์แสงอาทิตยที์มีความถูกตอ้งเหมาะสมตามหลัก

สถิติ โดยอา้งอิงจากตาราง Krejcie & Morgan โดยมีการตรวจสอบแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ด้วยสายตา การตรวจสอบอืน เช่น Leakage Voltage 

Test, Leakage Current Test, Insulation Test, Wet Leakage Current Test 

และ I-V Test จากผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างของแผงเซลล์

แสงอาทิตยใ์นกลุ่มอา้งอิงเท่านนัทีมีสมรรถนะและคุณภาพเหมาะสมใน

การนําไปใช้งาน ส่วนกลุ่มที 1 และ 2 ไม่เหมาะสมในการนําไปใช้งาน

เนืองจากค่าเปอร์เซ็นต์ของ Pmax@STC เมือเทียบกับ Specification 

ลดลงเฉลีย 43.99% และ 57.73% ตามลาํดบั และค่าความตา้นทานฉนวน

คูณพนืทีแผงของกลุ่มที 1 และ 2 จาํนวน 85.00% และ 96.67% ไม่มีความ

เหมาะสมในการใชง้านในสภาวะเปียกชืน 

คําสําคญั: แผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์มนาํ การทดสอบฉนวน ทดสอบ I-V 

Abstract 

This paper presents an inspection analysis of submerged 

solar panels that had been submerged in water and exceeded the IP67 

standard time limitation to be protected against water at a depth of 1 

meter for 30 minutes. The standard was used to guarantee by the testers. 

The analysis was used to inspect that weather the solar panels were in 

the good performance, safety feature, and still suitable for the use or 

not. There were 8 main steps for the inspection by randomly selecting 

the sample of solar panels that were statistically accurate based on the 

Krejcie & Morgan table including: visual inspection of the solar panels, 

Leakage Voltage Test, Leakage Current Test, Insulation Test, Wet 

Leakage Current Test, and I-V Test. From the analysis results, only the 

samples of solar panels in the reference group were the good 

performance, good quality, and suitable for use, while the group 1 and 2 

were unsuitable for use due to the percentage of Pmax@STC. The 

average Pmax@STC decreased of 43.99% and 57.73% respectively. 

The insulation resistance multiplied by panel area of the group 1 and 2 

were 85.00% and 96.67%, therefore, they were not suitable for use in 

wet conditions. 

Keywords: Submerged Solar Panel, Insulation Test, I-V Test 

1. บทนํา 

 
 

 
 

 

 

รูปที  นาํท่วมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยที์นาํเสนอ 

จากเหตุการณ์นาํท่วมโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท์าํให้เกิดความ

เสียหายแก่โรงไฟฟ้า โดยเฉพาะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึงจมนําเป็น

เวลานานมากกว่า  วนั หลงัจากนําลดได้ทาํการปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้

สามารถขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยไ์ด ้แต่มีความกงัวลเกียวกบัสมรรถนะและ

ความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงตรวจสอบแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์พบวา่แผงเซลลแ์สงอาทิตยที์จมนาํเป็นชนิดผลึกรวมซิลิคอน

ซึงมีระยะเวลาในการจมนําแตกต่างกันสามารถแบ่งได้เป็น  กลุ่มคือ

จมนาํ  -  วนัจาํนวน ,  แผ่นและจมนาํ  -  วนั จาํนวน ,  

แผ่น จากขอ้มูลดงักล่าวพิจารณาแลว้พบว่ามีการจมนาํเกินกว่าเงือนไขที

กําหนดไว้ใน IP  โดยกําหนดให้ทําการทดสอบแช่อุปกรณ์ทีจะ

ทดสอบลงในนําระดับสูงเหนืออุปกรณ์  เมตร  นาที จากเงือนไข

ดงักล่าวจึงมีความเป็นไปไดสู้งทีจะมีนาํหรือความชืนแทรกซึมเขา้ไปใน

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึงสามารถสร้างความเสียหายให้กับแผงเซลล์

แสงอาทิตยไ์ด้ ดังนันจึงมีกระบวนการตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

จมนาํ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือทดสอบแผงเซลลแ์สงอาทิตยที์จมนาํวา่ยงัมี

คุณสมบติัเหมาะกบัการใชง้านอยูห่รือไม่ 

2. กระบวนการตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์จมนาํ 
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กระบวนการตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์มนํามีขนัตอน

หลกั ๆ อยู ่  ขนัตอนซึงลาํดบัขนัตอนการทดสอบดงัรูปที  

 
รูปที  ลาํดบัขนัตอนการทดสอบ 

2.1 การสุ่มเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
การสุ่มตัวอย่างซึงใช้ในกระบวนการทดสอบแผงเซลล์

แสงอาทิตยจ์มนาํ โดยอา้งอิงค์จากตารางของ Krejcie & Morgan [1] ซึง

ให้ความเชือมนั % และผิดพลาดไม่เกิน % โดยกลุ่มตวัอย่างทีสุ่มจะ

แบ่งออกเป็น  กลุ่มดงันี 

. .  แผงจมนาํไม่เกิน  วนั (กลุ่มที ) 

. .  แผงจมนาํเกิน  วนั (กลุ่มที ) 

. .  แผงไม่จมนาํ (กลุ่มอา้งองิค)์ 

2.2 ตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยสายตา 
การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตยด์ว้ยสายตาตามมาตรฐาน 

IEC 61215 จะทําการตรวจสอบในสภาวะทีมีแสงสว่างเพียงพอเพือ

ตรวจสอบความผิดปกติทางกายภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตยด์ังนี รอย

แตก หัก บิดเบียว ฉีกขาด ของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์การเชือมต่อเซลล์

แสงอาทิตยที์ผิดปกติ การสัมผสักนัของเซลลแ์สงอาทิตยด์ว้ยกนัเองหรือ

การสัมผสักนัของเซลลแ์สงอาทิตยก์บัเฟรม ความผิดปกติของสารทีใชยึ้ด

ติดเช่น กาว EVA ฟองอากาศใน EVA หรือการลอกล่อนของ EVA กับ

วสัดุทียึดติดพืนผิวทีผิดปกติของพืนผิวพลาสติก ความผิดปกติของ

ชินส่วนต่าง ๆ ทีอาจทาํให้เกิดไฟฟ้ารัวไหลได ้รอยไหมที้เกิดขึนบนแผง

เซลลแ์สงอาทิตย ์ความผิดปกติอืน ๆ 

2.3 Leakage Voltage Test 
ในการทาํการทดสอบ Leakage Voltage Test จะเริมด้วยการ

บนัทึกค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยแ์ละอณุหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์าก

เครือง Irradiation and temperature meter จากนันใช้ Voltmeter ย่าน DC 

วดัค่าแรงดนัระหว่างขวับวกกบัขวัลบของแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พอืวดัค่า 

VOC แล้วบันทึกค่า จากนันวดัแรงดันระหว่างขวับวกกับโครงของแผง

เซลล์แสงอาทิตย ์โดยขวับวกของ Voltmeter ต่อกบัขวับวกของแผงเซลล์

แสงอาทิตยแ์ละขวัลบของ Voltmeter ต่อกับเฟรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แล้วบัน ทึ กค่ าแรงดัน รัวไห ล ระห ว่างขัวบวก กับ เฟ รมแผงเซล ล์

แสงอาทิตย ์และวดัแรงดนัระหว่างขวัลบของแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์ทียบ

กบัโครงของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์โดยวธีิการในลกัษณะเดียวกนักบัการ

วดัแรงดนัขวับวกของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

2.4 Leakage Current Test 

ในการทดสอบ Leakage Current Test จะตอ้งทาํการวดัค่าใน

เวลากลางคืนหรือตอ้งมีการปกคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตยไ์ม่ให้มีแสงตก

กระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พือป้องกนัแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์

แสงอาทิตยที์จะตา้นแรงดนัทดสอบของเครืองมือทดสอบ ในการทดสอบ

นีจะนาํแผงเซลล์แสงอาทิตยม์าต่อกบัสายไฟฟ้าทีมีขวัต่อทีสามารถต่อเขา้

กบัขวับวกและขวัลบของแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ด ้เพือทาํการช็อตขวัของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย ์จากนันนําขวับวกของ Insulation tester ต่อเขา้กับ

สายดงักล่าวและนาํขวัลบของ  Insulation tester ต่อเขา้กับเฟรมของแผง

เซลล์แสงอาทิตยจ์ากนันทาํการทดสอบแรงดันที  Vdc เป็นเวลา  

นาทีแล้วบันทึกค่า โดย IEC  และ IEC  กําหนด Leakage 

current ตอ้งไม่เกิน  mAdc หรือเกิดการ Breakdown 

2.5 Insulation Test 

ในการทดสอบ Insulation Test จะต้องทําการวดัค่าในเวลา

กลางคืนหรือต้องมีการปกคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ให้มีแสงตก

กระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตยเ์พือป้องกนัแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์

แสงอาทิตยที์จะตา้นแรงดนัทดสอบของเครืองมือทดสอบ ในการทดสอบ

จะทาํการวดัค่าความตา้นทานของแผงเซลล์แสงอาทิตยโ์ดยต่อขวับวก

และโครงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับขัวบวกและขัวลบของ 

Insulation tester ทดสอบทีแรงดนั  Vdc เป็นเวลา  นาที แลว้บนัทึก

ค่า จากนนัต่อขวัลบและโครงของแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์ขา้กบัขวับวกและ

ขวัลบของ Insulation tester ทดสอบทีแรงดนั  Vdc เป็นเวลา  นาที 

แลว้บนัทึกค่า จากนันนําผลการทดสอบมาคาํนวณหาค่าความตา้นทาน 

Array แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจากมาตรฐาน IEC 62446 กําหนดให้
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ความตา้นทาน Array แผงเซลล์แสงอาทิตยต์อ้งไม่ตาํกว่า  MΩ ในการ

คาํนวณนีไดใ้ชว้งจรสมมูลแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์นรูปที  

 
รูปที  วงจรสมมูลแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์[3] 

 จากวงจรสมมูลแผงเซลล์แสงอาทิตยค์่าความตา้นทาน Array 

แผงเซลลแ์สงอาทิตยส์ามารถคาํนวณไดจ้าก 

(1/Riso) = (1/(RS1 + RP1))+(1/(RP2))….+(1/(RS m x n + RP m x n))        (1) 

2.6 Wet Leakage Current Test 

ในการทาํการทดสอบ Wet Leakage Current Test จะตอ้งทํา

การวดัค่าในเวลากลางคืนหรือตอ้งมีการปกคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ไม่ให้มีแสงตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพือป้องกันไม่ให้เกิด

ความคลาดเคลือนจากแรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทีต้านแรงดัน

ทดสอบของเครืองมือทดสอบ ใน การทดสอบนี จะนําแผงเซล ล์

แสงอาทิตยม์าต่อกับสายไฟฟ้าทีมีขวัต่อทีสามารถต่อเขา้กบัขวับวกและ

ขัวลบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เพือทําการช็อตขัวของแผงเซลล์

แสงอาทิตย ์จากนันนําแผงเซลล์แสงอาทิตยไ์ปแช่ในบ่อสารละลายทีมี

ความตา้นทานไฟฟ้าไม่เกิน .  kΩ อุณหภูมิสารละลาย  ±  C˚ จากนนั

ต่อสายไฟฟ้าทีช็อตขัวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับขัวบวกของ 

Insulation tester ส่ ว น ขั ว ล บ ข อ ง  Insulation tester นํ า ไ ป แ ช่ ไ ว้ใ น

สารละลาย แช่แผงเซลล์แสงอาทิตยพ์ร้อมสายไฟฟ้าทีช็อตขวัของแผง

เซลลแ์สงอาทิตยเ์ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  นาที เพอืให้นาํแทรกซึมเขา้ถึงทุก

ส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์จากนนัทาํการทดสอบทีแรงดนั  Vdc 

เป็นเวลา  นาที แลว้บนัทึกค่า โดย IEC 61215 และ IEC 61646 กาํหนด

ความตา้นทานฉนวนคูณพนืทีแผงชนิดผลึกรวมซิลิคอนตอ้งไม่ตาํกว่า 40 

MΩm² และไม ่Breakdown 

2.7 I-V Test 
ในการทดสอบ I-V Test จะต้องทําการวดัค่าในสภาวะทีมี

ความเขม้รังสีอาทิตยไ์ม่ตาํกว่า  W/m² เพือป้องกนัความคลาดเคลือน

ในการแปลงค่าทีวดัจริงเป็นค่า STC ในการทดสอบนีจะนําแผงเซลล์

แสงอาทิตยไ์ปทาํความสะอาดแลว้นําไปตงัไวก้ลางแดดหันหน้าแผงไป

ทางทิศใต ้จากนันตากแดดไวเ้ป็นเวลา  นาทีเพือให้อุณหภูมิแผงคงที 

จากนันวดัค่าโดยต่อขวับวกและขวัลบของแผงเขา้กบัขวับวกและขวัลบ

ข อ ง PV tester with I-V curve tracing วาง Irradiation and temperature 

meter ในระนาบเดียวกับแผงเซลล์แสงอาทิตยพ์ร้อมติดตงัเซ็นเซอร์วดั

อุณหภูมิแผงเขา้บริเวณใตแ้ผงเซลล์แสงอาทิตย ์จากนันทาํการทดสอบ I-

V ตามโปรแกรมของเครือง 

3. ผลการทดสอบ 

3.1 การตรวจสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยสายตา 
จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มของตวัอย่างทงั  กลุ่ม (กลุ่มที 

) จมนําเกิน  วนั, (กลุ่มที ) จมนําไม่เกิน  วนั, (กลุ่มอ้างอิงค์) ไม่

จมนาํ ไม่พบความผดิปกติทางกายภาพของแสงเซลลแ์สงอาทิตยท์ุกแผง 

3.2 Leakage Voltage Test 

เมือวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์ Voc @STC เทียบกับ Spec ของ

แผงพบวา่ แผงกลุ่มที  มีค่าเฉลียที . % กลุ่มที  มีค่าเฉลียที . % 

และกลุ่มอา้งอิงค์มีค่าเฉลียที . % ชีให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างของแผงที

ถูกสุ่มกลุ่มที  มีสมรรถนะลดลงไปมากโดยมีค่า Voc ทีลดลงจาก Spec 

เฉลีย . % กลุ่มที  มีสมรรถนะลดลงไปมากโดยมีค่า Voc ทีลดลง

จาก Spec เฉลีย 29.36% ผลการทดสอบในตารางที  

ตารางที  สรุปค่า Voc และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทีเกียวกบัแผงเซลลแ์สงอาทิตย์

ทงั  กลุ่มทถีูกสุ่ม 

 

3.3 Leakage Current Test 

จากผลการทดสอบเมือทาํการวิเคราะห์ค่า Leakage Current 

ของกลุ่มตวัอย่างทงั  กลุ่มพบว่า กลุ่มที  มีค่าเฉลียที .  mAdc โดย

ไม่มีการ Breakdown ของฉนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย ์กลุ่มที  มีค่าเฉลีย

ที .  mAdc โดยมีการ Breakdown ของฉนวนแผง  แผง และกลุ่มอา้ง

อิงค์มีค่าเฉลียที .  mAdc ไม่มีการ Breakdown จากผลการวิเคราะห์

บ่งชีว่ากลุ่มตัวอย่างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในกลุ่มอ้างอิงค์มีการคง

สภาพของฉนวนดีทีสุดตามมาด้วยกลุ่ม  และ  ซึงมีการคงสภาพของ

ฉนวนใกล้เคียงกันแต่ตํากว่ากลุ่มอ้างอิงค์พอสมควรนอกจากนีกลุ่ม

ตวัอยา่งของแผงเซลลแ์สงอาทิตยที์ถูกสุ่มทงั  กลุ่มยงัสามารถทนแรงดนั
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ทดสอบที  kVdc เป็นเวลา  นาที ยกเวน้แผงเซลล์แสงอาทิตยใ์นกลุ่มที 

 จาํนวน . % ซึงมีการ Breakdown ขณะทาํการทดสอบ โดยมาตรฐาน 

IEC 61215 แ ล ะ  IEC 61646 กําห น ด  Leakage current ต้อ งไม่ เกิ น   

mAdc หรือเกิดการ Breakdown 

3.4 Insulation test 

จากผลการทดสอบ Insulation test ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ทงั  กลุ่มทีถูกสุ่มพบว่าความตา้นทานฉนวนดา้นขวับวกเทียบกบักราวด์

ของกลุ่มที  มีค่าเฉลียที .  MΩ กลุ่มที  มีค่าเฉลียที .  MΩ 

กลุ่มอา้งอิงค์มีค่าเฉลียที .  MΩ ส่วนค่าความตา้นทานฉนวนดา้น

ลบเทียบกบักราวด์กลุ่มที  ค่าเฉลียที .  MΩ กลุ่มที  มีค่าเฉลียที 

2015.38 MΩ กลุ่มอ้างอิงค์มีค่าเฉลียที .  MΩ จากสมการที ( ) 

สามารถคาํนวณค่าความตา้นทานฉนวนของ Array แผงเซลลแ์สงอาทิตย์

กลุ่มที  ไดเ้ท่ากบั .  MΩ กลุ่มที  ไดเ้ท่ากบั .  MΩ กลุ่มอา้งอิงคไ์ด้

เท่ากบั .  MΩ เมือนาํค่าความตา้นทานทงั  กลุ่มมาวิเคราะห์พบว่ากลุ่ม

ที   และกลุ่มที   มีการคงสภาพของฉนวนตํากว่าทีกําหนดไว้ใน

มาตรฐาน IEC 62446 พอสมควร ส่วนกลุ่มอา้งอิงค์ยงัมีการคงสภาพของ

ฉนวนทีมากกว่าทีมาตรฐาน IEC 62446 กาํหนดไวที้  MΩ 

3.5 Wet Leakage Current Test 
จากผลการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตยท์งั  กลุ่ม พบว่าค่า

ความตา้นทานฉนวนคูณพืนทีแผงของกลุ่มที  มีค่าเฉลียที .  MΩm² 

กลุ่มที  มีค่าเฉลียที .  MΩm² และกลุ่มอา้งอิงค์มีค่าเฉลียที .  

MΩm² จากข้อมูลบ่งชีว่ากลุ่มตวัอย่างของแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์นกลุ่ม

อา้งอิงค์เท่านนัทีคงสภาพของฉนวนในสภาวะทีแช่อยู่ในสารละลายมีค่า

ความตา้นทานฉนวนคูณพืนทีแผงสูงกว่าทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน IEC 

61215 ซึงต้องไม่ตํากว่า .  MΩm² ได้ทุกแผง % ส่วนกลุ่มที  

และ  จาํนวน . % และ 96.67% ไม่สามารถคงสภาพฉนวนเมือแช่อยู่

ในสารละลายให้มีค่าความตา้นทานฉนวนคูณพืนทีแผงไดต้ามทีกาํหนด

ไวใ้นมาตรฐาน IEC 61215 ซีงแสดงให้เห็นว่าแผงเซลล์แสงอาทิตยก์ลุ่ม

ที  และ  ไม่มีความเหมาะสมในการใชง้านในสภาวะเปียกชืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที  การกระจายตวัของค่าความตา้นทานฉนวนคูณพืนทีแผงของกลุ่มตวัอยา่งแผง

เซลลแ์สงอาทิตยที์ถูกสุ่มทงั  กลุ่ม 

3.6 I-V  Test 
ผลการทดสอบบ่งชีว่ากลุ่มตัวอย่างของแผงในกลุ่มควบคุม

เท่านนัทีมีกาํลงัไฟฟ้า สมรรถนะ และคุณภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตยดี์

ทีสุด โดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ของ Pmax@STC เมือเทียบกบั Spec ลดลงเพียง 

5.06% ส่วนกลุ่มที  และ  มีกาํลงัไฟฟ้า สมรรถนะ และคุณภาพของแผง

ลดลงไปมากโดยมีค่าเปอร์เซ็นต์ของ Pmax@STC เมือเทียบกับ Spec 

ลดลงเฉลียถึง . % และ 57.73% ซึงไม่เหมาะสมในการนาํไปใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

รูปที  การกระจายตวัของค่าเปอร์เซ็นต์ของ Pmax @STC เมือเทียบกบั  Spec ของกลุ่ม

ตวัอยา่งแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ถีูกสุ่มทงั  กลุ่ม 

4. สรุปผลการทดสอบ 

จากการทดสอบได้บ่งชีให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างของแผงเซลล์

แสงอาทิตยใ์นกลุ่มอา้งอิงคเ์ท่านันทีมีสมรรถนะและคุณภาพเหมาะสมใน

การนําไปใช้งาน ส่วนกลุ่มที  และ  ไม่เหมาะสมในการนําไปใช้งาน

เนืองจากค่าเปอร์เซ็นต์ของ Pmax@STC เมือเทียบกับ Specification 

ลดลงเฉลีย . % และ 57.73% ตามลาํดับและค่าความตา้นทานฉนวน

คูณพนืทีแผงของกลุ่มที  และ  จาํนวน . % และ 96.67% ไมม่ีความ

เหมาะสมในการใชง้านในสภาวะเปียกชืน 
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บทคดัย่อ 

ตวัประมาณเอ็มทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์เป็นขั้นตอนวิธีการประมาณ
สถานะทนทาน ซ่ึงสามารถปรับปรุงความแม่นของการประมาณสถานะ
เม่ือมีข้อมูลไม่ดีได้ สมรรถนะของตัวประมาณสถานะจะ ข้ึนกับจุด
เปล่ียนแปลงของฟังก์ชนัจุดประสงคแ์ละเทคนิคการปรับค่าน ้ าหนกัท่ีใช้
เพ่ือลดอิทธิพลของข้อมูลไม่ดีท่ีมีต่อผลเฉลยของการประมาณสถานะ 
บทความน้ีศึกษาอิทธิพลของจุดเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อการประมาณสถานะ
เม่ือมีหลายขอ้มูลไม่ดี ระบบ IEEE 14 บสั และ 57 บสัถูกใช้เพ่ือทดสอบ
ตวัประมาณเอ็มทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์ภายใตก้ารแปรผนัจุดเปล่ียนแปลง 
ผลลพัธ์เชิงตวัเลขในพจน์ของความแม่นและเวลาการค านวณแสดงให้
เห็นว่า จุดเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมจะข้ึนกบัโครงข่ายก าลงัและเง่ือนไข
ขอ้มูลไม่ดี 

ค าส าคัญ: การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลงั การประมาณสถานะ
ทนทาน ตวัประมาณเอม็ทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์ ขอ้มูลไม่ดี 

Abstract 
Schweppe-Huber generalized M-estimator is a robust state 

estimation algorithm which can improve state estimation accuracy in 
presence of bad data. Performance of the estimator depends on 
breakpoint of its objective function and weight adjusting technique used 
to suppress influence of bad data on the state estimation solution. This 
paper studies influence of the breakpoint on state estimation of power 
system in presence of multiple bad data. The IEEE 14-and 57-bus 
systems are used to test performance of the Schweppe-Huber generalized 
M-estimator under breakpoint variation. Numerical results in terms of 
accuracy and computation time indicate that the appropriate breakpoint 
depends on power network and bad data condition. 

Keywords:   Power System State Estimation, Robust State Estimation, 
Schweppe-Huber Generalized M-estimator, Bad Data 

1. บทน า 
การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลงัเป็นการประมาณสถานะท่ี

เป็นไปได้ในระบบโดยอาศยัขอ้มูลพารามิเตอร์โครงข่ายและค่าการวดั

เพียงบางส่วนท่ีมีการติดตั้งอยู่ในโครงข่าย [1] ความแม่นของสถานะท่ี
ประมาณได้จะข้ึนกับความถูกต้องของปริมาณการวัดท่ีได้ ข้อมูล
พารามิเตอร์โครงข่าย เซตของระบบการวดั และสมรรถนะของตัว
ประมาณสถานะ ปรกติแล้วการวดัท่ีได้จากระบบการวดัจะได้มาจาก
หน่วยเคร่ืองปลายทางระยะไกล (remote terminal unit) และปริมาณท่ีวดั
ไดจ้ะเป็นขนาดแรงดนับสั ก าลงัไฟฟ้าท่ีบสั และก าลงัไฟฟ้าท่ีไหลในสาย
ส่ง การประมาณสถานะท่ีใช้เกณฑ์ก าลังสองน้อยสุดถ่วงน ้ าหนัก 
(weighted least squares) มกัถูกใช้ในการประมาณหาสถานะท่ีเป็นไปได้
ของระบบ เพราะสามารถให้ผลเฉลยอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การ
ประมาณสถานะแบบก าลังสองน้อยสุดถ่วงน ้ าหนักน้ีจะไม่ทนทาน 
(robust) ต่อการเกิดขอ้มูลไม่ดีในการวดั การประมาณสถานะท่ีใช้เกณฑ์
ค่าสัมบูรณ์น้อยสุด (least absolute value) จะมีความทนทานมากกว่า 
เพราะสามารถกรองขอ้มูลไม่ดีไม่ให้ส่งผลต่อสถานะท่ีประมาณได้ แต่
การประมาณสถานะท่ีใช้เกณฑ์ค่าสัมบูรณ์น้อยสุดมักใช้เวลาในการ
ค านวณนาน [2] 

ตวัประมาณเอ็มทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์เป็นขั้นตอนวิธีการประมาณ
สถานะทนทานท่ีถูกออกแบบให้สามารถลดอิทธิพลของข้อมูลไม่ดีท่ี
เกิดข้ึน [3] โดยอาศยัการออกแบบฟังก์ชนัจุดประสงคใ์ห้มีการท างานใน
สองช่วง คือ ช่วงฟังก์ชันก าลงัสองน้อยสุด และช่วงฟังก์ชันค่าสัมบูรณ์
นอ้ยสุด ตวัประมาณเอม็ทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์จึงอาจจะให้ผลเฉลยรวดเร็ว
และมีศักยภาพในการกรองข้อมูลไม่ ดีได้ด้วย  [4]  เ น่ืองจาก จุด
เปล่ียนแปลง (breakpoint) ของฟังก์ชันจุดประสงคมี์ความส าคญัต่อการ
สลบัการท างานของฟังกช์นัช่วงของตวัประมาณเอม็ทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์ 
การเลือกใช้ค่าจุดเปล่ียนแปลงอยา่งเหมาะสมจึงควรมีการพิจารณาอย่าง
ครอบคลุม บทความ [3] ไดแ้นะน าให้ใช้จุดเปล่ียนแปลงท่ีมีค่าอยูใ่นช่วง 
1 ถึง 3 ในบทความน้ีจึงท าการศึกษาอิทธิพลของจุดเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ท่ีมีต่อสมรรถนะการประมาณภายใตก้ารมีอยูข่องขอ้มูลไม่ดี 

2. การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลงั 

2.1 สมการการวดั 
ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างการวดั พารามิเตอร์โครงข่าย 

และตวัแปรสถานะจะถูกน าไปสร้างแบบจ าลองของการประมาณสถานะ
ระบบไฟฟ้าก าลงัและเขียนเป็นสมการการวดั ไดด้งัน้ี 
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( )z h x      (1) 
โดยท่ี 
 z  คือ เวกเตอร์การวดั  
 x  คือ เวกเตอร์ของตวัแปรสถานะ 
 ( )h x  คือ ฟังกช์นัการวดั 
   คือ เวกเตอร์ของความผิดพลาดในการวดั 

เวกเตอร์การวดัจะประกอบดว้ยการวดัขนาดแรงดนั การวดัการฉีด
ก าลัง  และการวัดการไหลก าลัง  เวกเตอร์ของตัวแปรสถานะจะ
ประกอบด้วยขนาดแรงดนัและมุมเฟสของทุกบสัในระบบ ฟังก์ชันการ
วัดจะถูกสร้างข้ึนโดยอาศัยข้อมูลพารามิเตอร์โครงข่าย เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหวา่งการวดั z  และตวัแปรสถานะ x   

2.2 ตวัประมาณเอม็ทัว่ไปชเวปปี-ฮูเบอร์ 
สมการการวดัของการประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลงัจะถูกใชใ้น

การสร้างปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุด เพ่ือประมาณหาสถานะท่ีเป็นไปได้
ของระบบในความหมายของการประมาณสถานะ เราสามารถเขียน
ฟังกช์นัจุดประสงคข์องปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุดในรูปแบบทัว่ไปของ
ฟังก์ชันจุดประสงค์ของการประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum 
likelihood estimation) ไดด้งัน้ี 

2

1

( ) ( )
i

M

i S

i

J x r 


           (2) 

โดยท่ี M แทนจ านวนของการวดั และ 

i  คือ ค่าน ้าหนกั ล าดบัท่ี i  
( )

iSr  คือ ฟังกช์นัของ 
iSr  

iS i i i
r r    คือ ตกคา้งมาตรฐาน 

( )i i ir z h x   คือ ตกคา้ง 

i  คือ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวดั ล าดบัท่ี i  
การประมาณสถานะระบบไฟฟ้าก าลงั เราสามารถเขียน ( )

iSr  

ในรูปแบบฟังกช์นัความสูญสียฮูเบอร์  (Huber loss function) [5] ดงัน้ี 
2

2

2 ;   
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      (3) 

โดยท่ี c  คือ จุดเปล่ียนแปลงของฟังก์ชัน ( )
iSr  ซ่ึงการเลือกจุด

เปล่ียนแปลง c  จะมีอิทธิพลต่อการประมาณสถานะ กล่าวคือ  
(1) กรณี ค่าน ้าหนกั i  เป็นหน่ึง และ c  เขา้ใกลอ้นนัต ์เราจะได ้

2

1

( ) 2
i

M

S

i

J x r


 ซ่ึงคล้ายกับเกณฑ์ท่ีใช้ในการประมาณ

สถานะก าลงัสองนอ้ยสุด 
(2) กรณี ค่าน ้ าหนัก i  เป็นหน่ึง และ c  เขา้ใกล้ศูนย ์เราจะได้ 

1

( )
i

M

S

i

J x c r


 ซ่ึงคลา้ยกบักรณีใชใ้นการประมาณสถานะ

ค่าสมับูรณ์นอ้ยสุด 

ส าหรับฟังก์ชนัจุดประสงคข์องตวัประมาณสถานะเอ็มทัว่ไปชเวป
ปี-ฮูเบอร์จะมีรูปแบบตามสมการท่ี (3) แต่ค่าน ้ าหนกั i  จะถูกค านวณ
ดว้ยวิธีสถิติฉาย (projection statistics) [3] เพื่อปรับลดอิทธิพลของการวดั
อิทธิพลท่ีมีต่อผลเฉลยของการประมาณสถานะ 

  2
2

,1min 1,i v iPS          (4) 

โดยท่ี 
 2

,v p คือ การแจกแจงไคก าลงัสอง (chi-square distribution) 

 v  คือ องศาเสรี (degree of freedom) ซ่ึง v  จะมีค่าเท่ากบัจ านวน
สมาชิกท่ีไม่เป็นศูนยใ์นแถวท่ี i  ของเมทริกซ์จาโคเบียนของ ( )h x  
   คือ ระดบัความส าคญัของการทดสอบ 
 

iPS  คือ สถิติการฉายของการวดั i  
กระบวนการในการหาผลเฉลยของสมการท่ี (3) จะอาศยัเทคนิคการ

ถ่วงน ้าหนกัใหม่ซ ้ า ตามท่ีไดอ้ธิบายในบทความ [3] ในแต่ละรอบการวน
ซ ้ า เราจะหาผลเฉลยได้จากการแก้สมการท่ี (5) และปรับปรุงตวัแปร
สถานะตามสมการท่ี (6) กระบวนการวนซ ้าจะส้ินสุดเม่ือขนาด x  นอ้ย
กวา่ค่าท่ีก  าหนดไว ้

1 1T T kH R QH x H R Qr     (5) 
1k kx x x      (6) 

โดยท่ี 
 ตวัยก k  คือ การวนซ ้า รอบท่ี k  
 ตวัยก T  คือ การสลบัเปล่ียนของเมทริกซ์ 
 R   คือ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของการวดั 
 H คือ เมทริกซ์จาโคเบียนของ ( )h x  

Q  คือ เมทริกซ์น ้าหนกั ซ่ึงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมท่ีมีนิยาม ดงัน้ี 

   

1 ;   

sin ;  

i i i

ii

i i i i i i i i i

r c
Q
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       (7) 

การหาค่าน ้ าหนัก i  จะใช้เวลาค านวณนาน เราอาจจะปรับปรุง
ความเร็วในการหาผลเฉลยของการประมาณสถานะด้วยการค านวณค่า
น ้าหนกั i  เฉพาะในรอบแรกของการวนซ ้าเท่านั้น 

3. ผลการทดสอบ 
บทความน้ีไดพ้ฒันาตวัประมาณสถานะสถานะเอ็มทัว่ไปชเวปปี-ฮู

เบอร์บนโปรแกรมแมตแล็บ (MATLAB) ระบบการวดัประกอบดว้ย การ
วดัขนาดแรงดนั การวดัการฉีดก าลงั และการวดัการไหลก าลงั สมมติส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของการวดัแต่ละประเภทเป็น 0.004 ต่อหน่วย, 0.010 
ต่อหน่วย, และ 0.008 ต่อหน่วย ตามล าดบั และค่าการวดัมีการปนเป้ือน
ของสญัญาณรบกวนท่ีมีการแจกแจงแบบเกาส์ท่ีสมัพนัธ์กบัส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของการวดั การจ าลองขอ้มูลไม่ดีกระท าโดยการเปล่ียนแปลงค่า
การวดัแบบสุ่มในช่วง 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ในการทดสอบใชก้ารจ าลอง
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มอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) 500 รอบ และการเปรียบเทียบ
ความแม่นของผลการประมาณสถานะจะอาศยัตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

2

1

1 1Mn
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V V
n n

     (8) 
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     (9) 

โดยท่ี 

avgV  คือ ความผิดพลาดเฉล่ียของแรงดนั (ต่อหน่วย) 

avg  คือ ความผิดพลาดเฉล่ียของมุมเฟส (องศา) 
mV  คือ ความผิดพลาดของแรงดนัในการจ าลองท่ี m 
m  คือ ความผิดพลาดของมุมเฟสในการจ าลองท่ี m 

bn  คือ จ  านวนบสั 

Mn  คือ จ  านวนรอบของการจ าลองมอนติคาร์โล 

3.1 ระบบ IEEE 14 บัส 
รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพเส้นเดียวของระบบ IEEE 14 บสั [6] และ

ตารางท่ี 1 แสดงชนิดและต าแหน่งของการวดัท่ีใชใ้นการประมาณสถานะ 
การทดสอบจะกระท า 2 กรณี ดงัน้ี  

กรณีท่ี 1 :  ขอ้มูลไม่ดีเกิดข้ึนบนการฉีดก าลงัท่ีบสั 4 และการไหล
ก าลังบนสายส่ง 2-5 ซ่ึงการวัดทั้ งสองเป็นการวัด
อิทธิพล (leverage point) 

กรณีท่ี 2 :  ขอ้มูลไม่ดีเกิดข้ึนบนการไหลก าลงับนสายส่ง 2-3 และ
สายส่ง 9-14 ซ่ึงการวดัทั้งสองไม่เป็นการวดัอิทธิพล 

ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบระบบ 
IEEE 14 บสั เม่ือมีการก าหนดจุดเปล่ียนแปลงเป็น 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 
3.5 และ 4.0 ซ่ึงจะสังเกตไดว้่า รอบการวนซ ้ าเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือมีการ
เพ่ิมค่าจุดเปล่ียนแปลง ในทางตรงกนัขา้ม ความผิดพลาดเฉล่ียของแรงดนั
และมุมเฟสจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเพ่ิมค่าจุดเปล่ียนแปลง สังเกตว่า ใน
กรณีเกิดขอ้มูลไม่ดีท่ีการวดัไม่อิทธิพล ความผิดพลาดเฉล่ียของแรงดนั
และมุมเฟสจะมีค่าสูง จากผลลพัธ์ในตารางท่ี 2 เราอาจสรุปได้ว่า ในทั้ง
สองกรณีทดสอบของระบบ IEEE 14 บสั จุดเปล่ียนแปลงเท่ากบั 1.0 จะ
ให้ความผิดพลาดต ่าสุด ขณะท่ีจุดเปล่ียนแปลงเท่ากบั 4.0 จะให้ผลเฉลย
รวดเร็วท่ีสุด 

 
รูปที่ 1 ระบบ IEEE 14 บสั 

ตารางที่ 1  ขอ้มูลการวดัในระบบ IEEE 14 บสั 

ชนิดการวดั ต าแหน่งการวดั 
ขนาดแรงดนั บสั 1, บสั 5, บสั 8, บสั 9, บสั 11 และ บสั 13 
การฉีดก าลงั บสั 4, บสั 5, บสั 11 และ บสั 12 
การไหลก าลงั สายส่ง 1-2, 1-5, 2-3,  2- 5, 4- 3, 5- 4, 5- 6, 8- 7, 9- 4, 9- 7, 

9- 10, 9- 14, 10-11, 11-6, 12-6, 12-13, 13-12 และ 13-14 

 
ตารางที่ 2 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ IEEE 14 บสั 

จุด
เปล่ียนแปลง 

การวนซ ้ า
เฉล่ีย 
(รอบ) 

เวลา
ค านวน 
เฉล่ีย
(วนิาที) 

ความผดิพลาดเฉล่ีย 
แรงดนั 

(ต่อหน่วย) 
มุมเฟส 
(องศา) 

เกิดข้อมลูไม่ดท่ีีการวัดอิทธิพล 
1.0 9.08 0.11 4.09 x 10-4 1.91 x 10-2 
1.5 9.25 0.11 4.07 x 10-4 2.13 x 10-2 
2.0 9.17 0.11 4.07 x 10-4 2.46 x 10-2 
2.5 8.92 0.11 4.08 x 10-4 2.85 x 10-2 
3.0 8.60 0.11 4.09 x 10-4 3.25 x 10-2 
3.5 8.22 0.10 4.11 x 10-4 3.67 x 10-2 
4.0 7.97 0.10 4.13 x 10-4 4.09 x 10-2 

เกิดข้อมลูไม่ดท่ีีการวัดไม่อิทธิพล 
1.0 31.33 0.31 7.10 x 10-4 23.50 x 10-2 
1.5 26.48 0.26 7.38 x 10-4 23.01 x 10-2 
2.0 22.33 0.23 7.70 x 10-4 22.69 x 10-2 
2.5 19.09 0.20 7.93 x 10-4 22.47 x 10-2 
3.0 16.53 0.17 8.09 x 10-4 22.35 x 10-2 
3.5 14.37 0.16 8.15 x 10-4 22.30 x 10-2 
4.0 12.51 0.14 8.14 x 10-4 22.30 x 10-2 

3.2 ระบบ IEEE 57 บัส 
ตารางท่ี 3 แสดงชนิดและต าแหน่งของการวดัท่ีใช้ในการประมาณ

สถานะของระบบ IEEE 57 บัส [6]  การทดสอบสมรรถนะของตัว
ประมาณสถานะจะกระท า 2 กรณี ดงัน้ี 

กรณีท่ี 1 :  ขอ้มูลไม่ดีเกิดข้ึนบนการฉีดก าลงัท่ีบสั 33 และบสั 56 
การไหลก าลงับนสายส่ง 8-6, สายส่ง 15-14 และสายส่ง 
38-48 ซ่ึงการวดัเหล่าน้ีเป็นการวดัอิทธิพล 

กรณีท่ี 2 :  ขอ้มูลไม่ดีเกิดข้ึนบนการไหลก าลงับนสายส่ง 4-5, สาย
ส่ง 11-43, สายส่ง 29-7, สายส่ง 41-42 และสายส่ง 44-
45 ซ่ึงการวดัเหล่าน้ีไม่เป็นการวดัอิทธิพล 

ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการทดสอบระบบ 
IEEE 57 บสั เม่ือมีการก าหนดจุดเปล่ียนแปลงเป็น 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 
3.5 และ 4.0 ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่า ในกรณีเกิดขอ้มูลไม่ดีท่ีการวดัอิทธิพล
นั้น รอบการวนซ ้ าเฉล่ียจะมีค่าลดลงเม่ือมีการเพ่ิมค่าจุดเปล่ียนแปลง แต่
ความผิดพลาดเฉล่ียของแรงดนัและมุมเฟสจะมีค่าเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเพ่ิมค่า

1

2 3

4

5

6

7

89

1011
12

13 14

96



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

จุดเปล่ียนแปลง อยา่งไรก็ตาม กรณีเกิดขอ้มูลไม่ดีท่ีการวดัซ่ึงไม่ใช่การ
วดัอิทธิพลนั้น รอบการวนซ ้ าเฉล่ียและความผิดพลาดเฉล่ียจะมีค่าลดลง
เม่ือมีการเพ่ิมค่าจุดเปล่ียนแปลง จากผลลพัธ์ในตารางท่ี 4 เราอาจสรุปได้
วา่ ในทั้งสองกรณีทดสอบของระบบ IEEE 57 บสั จุดเปล่ียนแปลงเท่ากบั 
1.0 จะให้ความผิดพลาดเฉล่ียต ่าสุดเม่ือเกิดขอ้มูลไม่ดีท่ีการวดัอิทธิพล แต่
ก็ให้ความผิดพลาดเฉล่ียสูงสุดเม่ือเกิดขอ้มูลไม่ดีท่ีการวดัซ่ึงไม่ใช่การวดั
อิทธิพล นอกจากน้ี การเลือกใช้จุดเปล่ียนแปลงท่ีมีค่าสูงจะให้ผลเฉลย
รวดเร็วกวา่ 
 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลการวดัในระบบ IEEE 57 บสั 

ชนิดการวดั ต าแหน่งการวดั 
ขนาดแรงดนั บสั 1, บสั 3, บสั 4, บสั 6, บสั 8, บสั 9, บสั 12, บสั 15, บสั 22, 

บสั 25, บสั 29, บสั 33, บสั 49, บสั 38, บสั 39 และ บสั 56 
การฉีดก าลงั บสั 1, บสั 6, บสั 25, บสั 21, บสั 26, บสั 33, บสั 34, บสั 39, บสั 

49, บสั 52 และ บสั 56 
การไหลก าลงั สายส่ง 1-15, 1-16, 2-3, 4-3, 4-5, 4-18, 6-4, 6-7, 9-8, 9-55, 11-

13, 11-41, 11-43, 12-9, 12-10, 12-16, 12-17, 15-13, 15-14, 15-
45, 19-18, 19-20, 20-21, 22-21, 22-23, 22-38, 24-23, 24-26, 25-
24, 27-26, 27-28, 29-7, 29-28, 31-30, 31-32, 33-32, 34-32, 34-
35, 36-35, 36-37, 36-40, 38-37, 38-44, 39-57, 41-42, 41-43, 44-
45, 46-14, 46-47, 47-48, 49-13, 51-10, 51-50, 52-53, 54-53, 54-
55, 56-40, 56-41 และ 56-57 

 

 

ตารางที่ 4 ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ IEEE 57 บสั 

จุด
เปล่ียนแปลง 

การวนซ ้ า
เฉล่ีย 
(รอบ) 

เวลา
ค านวน
เฉล่ีย 
(วนิาที) 

ความผดิพลาดเฉล่ีย 
แรงดนั 

(ต่อหน่วย) 
มุมเฟส 
(องศา) 

เกิดข้อมลูไม่ดท่ีีการวัดอิทธิพล 
1.0 18.42 1.33 2.76 x 10-4 3.44 x 10-2 
1.5 17.37 1.26 2.79 x 10-4 3.44 x 10-2 
2.0 16.09 1.19 2.83 x 10-4 3.44 x 10-2 
2.5 14.58 1.07 2.86 x 10-4 3.46 x 10-2 
3.0 13.63 1.02 2.90 x 10-4 3.49 x 10-2 
3.5 13.02 0.98 2.92 x 10-4 3.54 x 10-2 
4.0 12.37 0.94 2.92 x 10-4 3.58 x 10-2 

เกิดข้อมลูไม่ดท่ีีการวัดไม่อิทธิพล 
1.0 13.90 1.03 2.88 x 10-4 3.80 x 10-2 
1.5 13.58 1.01 2.82 x 10-4 3.72 x 10-2 
2.0 13.53 1.01 2.78 x 10-4 3.66 x 10-2 
2.5 13.47 1.00 2.75 x 10-4 3.61 x 10-2 
3.0 13.38 1.00 2.73 x 10-4 3.56 x 10-2 
3.5 13.14 1.00 2.71 x 10-4 3.52 x 10-2 
4.0 12.76 0.97 2.69 x 10-4 3.48 x 10-2 

 

4. สรุป 
บทความน้ีได้ศึกษาอิทธิพลของจุดเปล่ียนแปลงในฟังก์ชันความ

สูญเสียฮูเบอร์ของตัวประมาณสถานะเอ็มทั่วไปชเวปปี-ฮูเบอร์ การ
ทดสอบใชร้ะบบ IEEE 14 บสั และ 57 บสัซ่ึงมีการจ าลองเง่ือนไขการเกิด
ขอ้มูลไม่ดีในบางการวดั ผลลพัธ์จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ค่าจุด
เปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อสมรรถนะการประมาณสถานะ การเลือกค่า
จุดเปล่ียนแปลงเหมาะสมจะช่วยปรับปรุงความแม่นของการประมาณ
สถานะได ้อยา่งไรก็ตาม การเลือกจุดเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสมส าหรับแต่
ละโครงข่ายก าลงัอาจจะมีความยาก เพราะค่าจุดเปล่ียนแปลงท่ีให้สถานะ
ท่ีประมาณไดมี้ความผิดพลาดต ่า อาจจะตอ้งการรอบการวนซ ้ ามากกว่าค่า
จุดเปล่ียนแปลงท่ีให้สถานะท่ีประมาณไดมี้ความผิดพลาดสูง นอกจากน้ี
อิทธิพลของจุดเปล่ียนแปลงก็อาจแตกต่างกนัเม่ือเง่ือนไขขอ้มูลไม่ดีมีการ
เปล่ียนแปลงไปด้วย ดงันั้น การเลือกจุดเปล่ียนแปลงเหมาะสมจึงควร
ประนีประนอมหาจุดเปล่ียนแปลงท่ีมีความเหมาะสมในภาพรวมภายใต้
เง่ือนไขขอ้มูลไม่ดีท่ีมีความเป็นไปได ้
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การค านวณการไหลผนวกโหลดมอเตอร์เหนี่ยวน าโดยใช้ข้อมูลผู้ผลติ 
 

Power-Flow Calculation Including Induction Motor Loads Using Manufacturer Data 

พชัิย อารีย์ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ apichai@engr.tu.ac.th  
 

บทคดัย่อ 

มอเตอร์เหน่ียวน าส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อยา่งแพร่หลาย การวางแผนระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีจุด
ท างานท่ีเหมาะสมร่วมกับมอเตอร์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โปรแกรม
ค านวณการไหลแบบดั้งเดิมดว้ยซอฟต์แวร์ท่ีมีจ าหน่ายในปัจจุบนัยงัไม่
สามารถใช้ค  านวณหาจุดท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย  าเน่ืองจากไม่ได้
ผนวกแบบจ าลองของมอเตอร์ ดังนั้น บทความน้ีน าเสนอเทคนิคการ
ปรับปรุงแบบจ าลองมอเตอร์และขั้นตอนวิธีนิวตนัราฟสันเพื่อให้สามารถ
ค านวณการไหลโดยใชข้อ้มูลจากผูผ้ลิตไดโ้ดยตรง เส้นโคง้แรงบิดและ
เส้นโคง้กระแสซ่ึงค านวณมาจากการใช้ค่าพารามิเตอร์แบบดั้งเดิมและ
จากข้อมูลผูผ้ลิตถูกน ามาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองท่ีน าเสนอ ผลการค านวณการไหลดว้ยการผนวกแบบจ าลอง
มอเตอร์ท่ีน าเสนอในบทความน้ีมีความถูกตอ้งเทียบเท่ากบัวิธีท่ีใชว้งจร
สมมูลทั่วไป สามารถใช้ค  านวณหาจุดท างานของมอเตอร์เหน่ียวน า
ร่วมกบัระบบไฟฟ้าในโรงงานอตุสาหกรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  

ค าส าคญั: ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม มอเตอร์เหน่ียวน า 

Abstract 
Induction motors are widely used in industrial factories. Planning 

industrial power networks to get a correct operating point is necessary.  
The conventional power-flow programs cannot give accurate operating 
condition of induction motor loads since their models are not taken into 
account. Hence, this paper presents a novel mathematical formulation 
for power-flow calculation of industrial power networks in which input 
data of induction motor loads are directly taken from their manufacturer 
data. A verification is done by comparing the power-flow results 
between the proposed technique and the published method with 
conventional equivalent model. Good agreement is fully observed, 
confirming correctness of the computational results. 

Keywords:  Industrial Power Network, Induction Motor 

1. บทน า 
การวิเคราะห์การไหลถูกน ามาใช้ในระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบ

ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน โรงกลัน่ โรงปูน เพื่อให้

มัน่ใจวา่ระบบไฟฟ้าดงักล่าวมีจุดท างานถูกตอ้งตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละ
เพื่อให้ระบบสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โครงข่ายไฟฟ้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่แล้วประกอบไปด้วยโหลดประเภทมอเตอร์
เหน่ียวน าเป็นหลัก อาจมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไวใ้ช้ในยามฉุกเฉิน และ
เช่ือมต่อกบัโครงข่ายของการไฟฟ้าในสภาวะปกติ ภาระโหลดมอเตอร์
เป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพเชิงแรงดนัของระบบไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม [1] ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีเกิดแรงดนัตกจาก
การสตาร์ทมอเตอร์ขนาดใหญ่ และช่วงเวลาท่ีแรงดนัฟ้ืนตวักลบั ดงันั้น 
โปรแกรมการค านวณการไหลจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยในการวางแผน 
และออกแบบระบบไฟฟ้าดงักล่าวเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าระบบไฟฟ้าดงักล่าว
ยงัคงสามารถท างานจ่ายกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

การค านวณหาจุดท างานของระบบไฟฟ้าซ่ึงประกอบด้วยโหลด
ประเภทมอเตอร์เหน่ียวน าเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่นิยมใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป [2]   ในขั้นตอนการค านวณ แบบจ าลองโหลดสถิตชนิด
ก าลงัไฟฟ้าคงท่ีจะถูกน ามาใช้แทนโหลดมอเตอร์เหน่ียวน า ส่งผลให้ผล
ลพัธ์ิการค านวณมิไดส้ะทอ้นจุดท างานของระบบไฟฟ้าอย่างแทจ้ริง [3]  
นอกจากน้ี หากตอ้งการผนวกแบบจ าลองของมอเตอร์เหน่ียวน าเขา้กบั
การค านวณการไหลมีความจ าเป็นจะตอ้งทราบค่าพารามิเตอร์ของโหลด
มอเตอร์ บ่อยคร้ังค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวไม่สามารถหาได้จากผูผ้ลิต 
อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตสามารถให้ขอ้มูลพื้นฐานเช่น แรงบิดพิกดั กระแส
พิกดั ความเร็วพิกดั แรงบิดสูงสุด ซ่ึงจดัพิมพใ์นรูปแบบของแคตตาล็อก
ให้แก่ผูใ้ชง้านได ้[4]  ดงันั้น บทความน้ีจึงน าเสนอเทคนิคการปรับปรุง
ขั้นตอนวิธีการค านวณการไหลขอมอเตอร์เหน่ียวน าด้วยการผนวก
แบบจ าลองของมอเตอร์เหน่ียวน าท่ีถูกพฒันาข้ึนมาใหม่น้ีให้สามารถใช้
ขอ้มูลจากแคตตาล็อกแทนการใชค้่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์แบบดั้งเดิม
ได้ แบบจ าลองถูกน ามาตรวจสอบความถูกต้องด้วยการเปรียบเทียบ
สมรรถนะท่ีค านวณไดจ้ากวิธีท่ีน าเสนอและวิธีดั้งเดิม นอกจากน้ี ผลการ
ค านวณการไหลดว้ยขั้นตอนวิธีนิวตนัราฟสันท่ีไดรั้บการปรับปรุงน้ีถูก
น ามาเปรียบเทียบกับผลท่ีได้จากขั้นตอนวิธีท่ีใช้ค่าพารามิเตอร์ของ
มอเตอร์โดยตรงเพื่อเป็นการตรวจสอบค่าความถูกตอ้ง 

2. แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของมอเตอร์เหน่ียวน า 
2.1 เส้นโค้งแรงบิดและกระแสมอเตอร์เหน่ียวน า 

หัวขอ้น้ีกล่าวถึงเส้นโคง้แรงบิดและเส้นโคง้กระแสของมอเตอร์
เหน่ียวน าซ่ึงสามารถค านวณได้จากข้อมูลผูผ้ลิต  ซ่ึงประกอบไปด้วย
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แรงบิดพิกดั ( nT ) แรงบิดสูงสุด ( bT )  กระแสพิกดั ( nI )  สลิปพิกดั ( ns )  
และตวัประกอบก าลงัพิกดั ( nPF ) จากรายงานวิจยัท่ี [4] 
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/ nV V คืออตัราส่วนระหส่งแรงดนัท างานและแรงดนัพิกดั จากรายวิจยัท่ี 
[4] ค่าสลิปท่ีจุดแรงบิดสูงสุด ( bs ) สามารถค านวณไดห้าไดจ้าก 
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จากรายงานวิจยัท่ี [5] กระแสของสเตเตอร์ ( sI ) สามารถหาไดจ้าก 
2 2 2

2 2 2

(2 2 ) ( 1)

( 1) ( / 2 )

b n n b r
s

n n r n b b b

T I s sV s
I

V T s s s s s s





+ +
=

+ + +
       (3) 

โดยท่ี  
/r r rX R =            (4) 

rR และ rX คือความตา้นทานและรีแอกแตนซ์ร่วมของโรเตอร์ เส้นโคง้
แรงบิดและเส้นโคง้กระแสจากสมการท่ี 1 และ 3 ประยกุตใ์ชก้บัมอเตอร์
เหน่ียวน าแบบกรงเด่ียว เพื่อใหส้ามารถใชค้  านวณกระแสของมอเตอร์
เหน่ียวน าแบบกรงคู่ได ้ บทความน้ีน าเสนอเทคนิควิธีการหา
ค่าพารามิเตอร์ ( r ) จากการประยกุตใ์ชว้งจรสมมูลมอเตอร์เหน่ียวน า
แบบกรงเด่ียว สามารถจดัรูปใหม่ไดด้งัน้ี 

2 2 2 2 2 2( ) / (( ) )r s s s s bR X R X s = + +      (5) 

เน่ืองจากค่ารีแอกแตนซ์ร่วมของสเตเตอร์ ( sX ) นั้นมีค่ามากกวา่ค่าความ
ตา้นทาน ( sR ) ดงันั้น จึงสามารถประมาณค่าไดเ้ท่ากบั 

1 ( )r bs =        (6) 
เพื่อท่ีจะหาค่าตวัประกอบร่ัวไหล (  ) ค่าตวัประกอบก าลงัพิกดั
( nPF = cos n ) จากผูผ้ลิตจะถูกน ามาใช ้ จากอิมพีแดนซ์ของวงสมมูลของ
มอเตอร์เหน่ียวน าแบบกรงเด่ียว ตวัประกอบก าลงัสามารถหาไดด้งัน้ี 
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สมการท่ี 7 สามารถท่ีจะลดทอนให้ง่ายลงดว้ยการไม่น าค่าความตา้นทาน
ของขดลวดสเตเตอร์มาพิจารณา ซ่ึงจะประมาณไดเ้ท่ากบั  

2 2 2 2 2 2 2 2cos ( ( 1) ) (( )( ))b b bs s s s s s= − + +     (8) 
ภายหลังการจัดรูปสมการท่ี  8 ค่าตัวประกอบร่ัวไหล (  ) สามารถ
ค านวณไดจ้าก 

2
1 0 0c c + + =       (9) 

โดยท่ี   
2 2 2 2 2

1 2 ( ( )cos ( ))n n n b nc s s s s = − − +    (10) 
2 2 2 2 2

0 1( ( )cos ( )) (2 )b n b n bc c s s s s= − − +   (11) 
 

2.2 ก าลงัไฟฟ้าของมอเตอร์เหน่ียวน า 
โดยทัว่ไปแลว้ ก าลงัไฟฟ้าจริง ( mP ) ของมอเตอร์เหน่ียวน าซ่ึงเขียน

อยู่ในรูปต่อหน่วย (per unit) โดยไม่พิจารณาก าลงัสูญเสียในแกนเหล็ก
สามารถเขียนไดด้งัน้ี 

23m s s agP I R P= +      (12) 

ก าลงัไฟฟ้าช่องว่างอากาศ ( agP ) ในสมการท่ี 12 มีค่าเท่ากับแรงบิดใน
สมการท่ี 1 เม่ือถูกพิจารณาเป็นปริมาณต่อหน่วยส าหรับการค านวณการ
ไหล ค่าความตา้นทานของขดลวดสเตเตอร์สามารถทราบไดจ้ากแคทตา
ล็อคผู ้ผลิต  หรือประมาณได้จากวิธีท่ีน าเสนอในรายงานวิจัย ท่ี  [6] 
นอกจากน้ี ก าลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทิฟสามารถค านวณ
ไดจ้าก 

m sS VI=      (13) 
2 2

m m mQ S P= −      (14) 
แรงบิดทางกลของมอเตอร์เหน่ียวน าสามารถแสดงไดจ้าก 

( )0 2(1 ) (1 )m mT T A s B s C= − + − +    (15) 

โดยท่ีสัมประสิทธ์ิ A, B, C ใชอ้ธิบายคุณลกัษณะของแรงบิดทางกล [3] 

2.3 ขั้นตอนวธิีการค านวณการไหล 
การค านวณการไหลดว้ยขั้นตอนวิธีนิวตนัราฟสันสามารถท าไดโ้ดยใช้
สมการ ดงัน้ี 

(r+1) (r) (r)= + x x x                 (16) 
โดยท่ี  

 Tx θ V  s=                 (17) 
1

(r) (r) (r)
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−
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              (18) 

 สมการพีชคณิตตั้งตน้ (x)f ซ่ึงใช้ในการค านวณการไหลสามารถเขียน
ไดด้งัน้ี 
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sche
P และ sche

Q คือคอลมัน์เวกเตอร์ซ่ึงแสดงค่าก าลงัไฟฟ้าจริงและ
ก าลงัไฟฟ้ารีแอกทิฟ หากพิจารณาโครงข่ายไฟฟ้าซ่ึงบสัพีคิวประกอบไป
ดว้ยโหลดแบบสถิตจ านวน n ตวัและมอเตอร์เหน่ียวน าจ านวน m ขนาน
กนั ดงันั้น ก าลงัไฟฟ้าทั้งสองซ่ึงฉีดเขา้ไปท่ีบสัใดท่ี i สามารถแสดงได้
ดงัน้ี 
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ก าลงัไฟฟ้าของมอเตอร์จะต้องไดรั้บการปรับเปล่ียนไปตามแรงดนัของ
โครงข่ายในทุก ๆ รอบของการค านวณแบบวนซ ้ า เพื่อให้การค านวณลู่
เข้าหาค าตอบสมการแสดงความสมดุลของแรงบิด ( cal

mT - sche
eT ) ใน

สมการท่ี 19 จะถูกน ามาใชใ้นการควบคุมตวัแปรสลิป (s) ของมอเตอร์ 
ระหว่างรอบการค านวณจะต้องปรับปรุงค่าเมทริกซ์จาโคเบียน ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือเมทริกจาโคเบียน conJ (x) จากค านวณการไหล
แบบดั้งเดิม และ J (x)m ซ่ึงเกิดจากการผนวกมอเตอร์ และแสดงไดด้งัน้ี 
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3. การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองของมอเตอร์ 
หัวขอ้น้ีน าเสนอผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองท่ี

พฒันามาจากวงจรสมมูลของมอเตอร์แบบกรงเด่ียวเพื่อท่ีจะน ามาเป็น
ตัวแทนของมอเตอร์แบบกรงคู่ เพื่อให้มั่นใจว่าแบบจ าลองดังกล่าวมี
ความถูกตอ้งและสามารถน ามาใชใ้นการค านวณการไหลไดโ้ดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาวงจรสมมูลของมอเตอร์เหน่ียวน าอีกต่อไป การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งน้ีจะใช้ขอ้มูลผูผ้ลิตของมอเตอร์ 315kW จากงานวิจยัท่ี [7] ซ่ึงมี
ขอ้มูลผูผ้ลิตแสดงดงัตารางท่ี 1 จากนั้นน าขอ้มูลดังกล่าวมาค านวณหา
ค่าสลิปท่ีแรงบิดสูงสุด และค่าพารามิเตอร์ r  ด้วยสมการท่ี 2 และ 6 
ผลลพัธ์แสดงดงัตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ท่ีหาไดถู้กน าไปค านวณหาเส้น
โคง้แรงบิดและเส้นโคง้กระแสดงัแสดงในรูปท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งจะน าขอ้มูลผูผ้ลิตชุดเดียวกนัไปค านวณหาพารามิเตอร์ดว้ยวิธีการ
วนซ ้ าตามรายงานวิจัย ท่ี  [7] จากนั้ นน าค่าพารามิ เตอร์ ท่ีหาได้ไป
ค านวณหาเส้นโคง้แรงบิดและเส้นโคง้กระแส ดว้ยวงจรสมมูลแสดงได้
ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (เส้นทึบ) จากผลการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าเส้น
โค้งแรงบิดและเส้นโค้งกระแสท่ีค านวณได้จากวิธีท่ีน าเสนอมีความ
สอดคลอ้งกบัเส้นโคง้ท่ีค  านวณไดจ้ากวงจรสมมูลแบบดั้งเดิมตั้งแต่ช่วง
สภาวะไร้โหลดจนถึงช่วงท่ีเกิดแรงบิดสูงสุด แบบจ าลองท่ีน าเสนอ
สามารถให้ค่าความถูกตอ้งในยา่นการท างานท่ีช่วงความเร็วท่ีกวา้ง ดงันั้น 
จึงเหมาะท่ีจะน ามาใชค้  านวณและวิเคราะห์การไหลเน่ืองจากมอเตอร์จะมี
ยา่นการท างานท่ีแคบกวา่ คือตั้งแต่สภาวะไร้โหลดจวบจนถึงพิกดัเท่านั้น   

 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลผูผ้ลิต  

 

 ขอ้มูลผูผ้ลิต พารามิเตอร์ 

PFn Tn (Nm) /b nT T  /st nT T  In  (A) /st nI I  Nr   Rs(ohm) sb r
 

0.84 3037.1 3 2 553.95 7.3 991 0.00231 0.0546 255.52 

 
รูปท่ี 1 เส้นโคง้แรงบิดและกระแส 

4. การค านวณการไหลร่วมกบัมอเตอร์เหน่ียวน า 
หัวขอ้น้ีน าเสนอการค านวณการไหลในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

โดยใช้แบบจ าลองของมอเตอร์เหน่ียวน าท่ีน าเสนอ ระบบทดสอบ
ประกอบด้วย 20 บสั 14 สาขา มอเตอร์เหน่ียวน า 11 ตวั ซ่ึงมีขอ้มูลดัง
แสดงในรูปท่ี 2 แรงดันท่ีกริดถูกปรับตั้ งไวท่ี้ 1.04pu ภายหลังจบการ
ค านวณการไหลโดยใชแ้บบจ าลองของมอเตอร์ท่ีน าเสนอโดยอาศยัขอ้มูล
จากผูผ้ลิต ผลลพัธ์การค านวณท่ีค่าความผิดพลาด 1×10-12 แสดงดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 ระบบทดสอบ 

 

จากผลการค านวณแสดงให้เห็นว่า จุดท างานของมอเตอร์เหน่ียวน าแต่ละ
ตวัสอดคลอ้งกบัปริมาณขาเขา้ท่ีก าหนดให้ เช่น เม่ือพิจารณามอเตอร์ 3 
ตวั ขนานกนั ระหว่าง M1-M3 ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทิฟ
และสลิปของแต่ละตวัมีค่าแตกต่างกนัเล็กนอ้ยเน่ืองจากคุณลกัษณะของ
ภาระโหลดทางกลท่ีก าหนดให้แตกต่างกนัตามค่าสัมประสิทธ์ิ A B และ 
C ท่ีก าหนดไวด้งัรูปท่ี 2 นอกจากน้ี ก าลงัไฟฟ้าของมอเตอร์ M4 นั้นสูง
กว่า M5 เน่ืองจากมีปริมาณโหลดทางกล ( 0

mT ) ท่ีสูงกว่า ผลการค านวณ
แสดงให้เห็นว่าชุดของมอเตอร์ M6-M8 และ M9-M11 ซ่ึงมีอิมพีแดนซ์ของ
สายป้อนเท่ากนัจะมีจุดท างานท่ีแตกต่างกนัไปสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ
ของแรงบิดทางกลท่ีก าหนดไวด้งัในรูปท่ี 2 
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(a) แรงดนัท่ีบสัตา่ง ๆ 

 
 

(b) จุดท างานของมอเตอร์ 
รูปท่ี 3 ผลการค านวณการไหลดว้ยวิธีท่ีน าเสนอ 

            เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของการค านวณการไหลจะท า
การเปรียบเทียบผลการค านวณการไหลโดยใช้ขั้นตอนวิธีท่ีน าเสนอใน
รายงานวิจยัท่ี [8] ซ่ึงประยกุตใ์ชว้งจรสมมูลแบบดั้งเดิมกบัค่าพารามิเตอร์
ตามรายงานวิจัยท่ี  [7]  ซ่ึงหามาโดยใช้ข้อมูลผู ้ผลิต (ตารางท่ี1) ชุด
เดียวกนัดว้ยวธีิการค านวณแบบวนซ ้า ผลลพัธ์การค านวณแสดงดงัรูปท่ี 4 

 
(a) แรงดนัท่ีบสัตา่ง ๆ 

 
(b) จุดท างานของมอเตอร์ 

รูปท่ี 4 ผลการค านวณการไหลดว้ยขั้นตอนวิธีจาก [8] 

จากการเปรียบเทียบผลการค านวณระหว่างรูปท่ี 3 และรูปท่ี 4 จะเห็นว่า
ค่าก าลังไฟฟ้ารีแอกทิฟท่ีค านวณได้มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย 
(ทศนิยมต าแหน่งท่ีสาม) อย่างไรก็ตาม ค่าแรงดนั ก าลงัไฟฟ้า และสลิป 
ของมอเตอร์ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกนั ดงันั้น วิธีการค านวณการไหล
ท่ีน าเสนอในบทความน้ีใหผ้ลการค านวณเป็นท่ีน่าพอใจ 

5. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์

เหน่ียวน าโดยอาศยัขอ้มูลจากผูผ้ลิตและเทคนิคการน ามาประยกุต์เขา้กบั
ขั้นตอนวิธีการค านวณการไหลเพื่อหาจุดท างานของโครงข่ายไฟฟ้า
ร่วมกบัโหลดมอเตอร์เหน่ียวน า แบบจ าลองท่ีน าเสนอน้ีถูกพฒันามาจาก
แบบจ าลองมอเตอร์กรงเด่ียวเพื่อให้สามารถค านวณหาจุดท างานของ
มอเตอร์แบบกรงคู่ได ้ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองท าการ
ปรับปรุงน้ีสามารถประยุกต์ใชค้  านวณหากระแสและแรงบิดขอมอเตอร์
กรงคู่ได้ถูกต้องแม่นย  าตั้ งแต่สภาวะไร้โหลดจวบจนถึงสภาวะท่ีเกิด
แรงบิดสูงสุด เม่ือน าแบบจ าลองมาประยุกตเ์ขา้กบัขั้นตอนวิธีนิวตนัราฟ
สันเพื่อค านวณการไหล ผลลพัธ์การค านวณท่ีไดมี้ความถูกตอ้งเป็นท่ีน่า
พอใจ ดงันั้น เทคนิควิธีท่ีน าเสนอน้ีลดความยุ่งยากของการทดสอบหา
ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวน า ท าให้การค านวณการไหลสามารถ
ท าได้โดยตรงจากข้อมูลผูผ้ลิต ช่วยให้วิศวกรสามารถวางแผนระบบ
ไฟฟ้าก าลงัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  าและประหยดัเวลา 
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Electrical Systems Design by Python Language Computer Programing 
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บทคดัย่อ 

บทความฉบบัน้ี กล่าวถึง การออกแบบระบบไฟฟ้าดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยผูเ้ขียนเลือกใช้ภาษาไพธอนซ่ึงเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย
และใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ดว้ยการป้อนขอ้มูลโหลดของแต่ละ
วงจรย่อยในแต่ละชั้นของอาคารท่ีจะออกแบบ โปรแกรมจะค านวณ
โหลดเพ่ือเลือกขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดสายไฟฟ้า ขนาดท่อร้อย
สายและวิธีการเดินสาย ตั้ งแต่ระดับวงจรย่อย วงจรสายป้อน วงจร
ประธาน ขนาดเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ขนาดสายดินส่วนต่างๆท่ีบริภณัฑ์
ประธานและขนาดของหลกัดินท่ีเหมาะสม ภายใตก้ฎการเดินสายของ
การไฟฟ้านครหลวงและมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย โดยแสดงผลการออกแบบบนหน้ าจอ
คอมพิวเตอร์และเขียนบนัทึกลงแฟ้มขอ้มูล 

ค าส าคญั: การออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรยอ่ย วงจรสายป้อน วงจร 

                 ประธาน เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 

Abstract 
This paper describe about the electrical systems design by the 

Python language computer program which is easy to understand and 
widely used today by input each branch circuit load data in each floor of 
the building. The program will calculate the loads to select the 
appropriate circuit breakers, wires, pipes and wiring methods for the 
branch circuits, feeder circuits, service circuit, watthour meter and 
grounding at main switch base on the Metropolitan Electricity Authority 
and the Engineering Institute of Thailand standard. The results will 
show on display and write a file. 

Keywords:  Electrical Systems Design, Branch Circuits, 

   Feeder Circuits, Service Circuit, Watthour Meter 

1. บทน า 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า การออกแบบระบบไฟฟ้าจะเร่ิมต้นด้วยการ

ค านวณโหลด(Load calculation) จากโหลดท่ีถูกติดตั้ง(Connected load) 
จากนั้นเปิดตารางเพ่ือหาขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาดสายไฟฟ้าตาม
วิธีการเดินสายท่ีก าหนด ไล่ตั้งแต่ระดบัวงจรยอ่ย(Branch circuits) วงจร

สายป้อน(Feeder circuits) และวงจรประธาน(Service circuit) หากอาคาร
นั้นมีโหลดท่ีถูกติดตั้งน้อย มีจ  านวนวงจรยอ่ยและวงจรสายป้อนไม่มาก 
การออกแบบด้วยมือก็สามารถท าได้ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลาน้อย แต่
ในความเป็นจริง อาคารส่วนใหญ่ วงจรประธานจะประกอบด้วยหลาย
วงจรสายป้อนและแต่ละวงจรสายป้อนก็ประกอบดว้ยหลายวงจรยอ่ย ท า
ให้การออกแบบด้วยมือเกิดความยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลามาก มีโอกาส
ผิดพลาดสูง 

ด้วยเหตุ น้ี  ผู ้เขี ยน จึงเกิดแนวคิดริเร่ิม ท่ี จะพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้า
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ปลอดภยัและประหยดัโดย
ค านึงถึงผลของตวัประกอบความตอ้งการ(Demand factor) [1, 3] ภายใต้
กฎการเดินสายและมาตรฐานการติดตั้ งทางไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร
หลวง(กฟน.) [2] และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย(วสท.) [3] 

2. การออกแบบระบบไฟฟ้า 
หลักการออกแบบระบบไฟฟ้าจะเร่ิมต้นจากส่วนปลายใปยงั

แหล่งจ่ายของระบบ กล่าวคือ วงจรยอ่ย วงจรสายป้อน วงจรประธานและ
เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า ตามล าดบั [1] ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

3. ขนาดของเซอร์กติเบรกเกอร์ 

3.1 กรณเีซอร์กติเบรกเกอร์ท างานไม่ถึง 100% ของขนาดที่ตั้งไว้ 

ดงัแสดงในสมการท่ี (1) [1] 
 

 
 

3.2 กรณเีซอร์กติเบรกเกอร์ท างานที่ 100% ของขนาดที่ตั้งไว้ 

ดงัแสดงในสมการท่ี (2) 
 

 
 
โดยท่ี 
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รูปท่ี 2 ส่วนประกอบต่างๆของการต่อลงดิน 

4. ขนาดของสายไฟฟ้า 
ขนาดของสายไฟฟ้าจะมองในเทอมของพิกดักระแสของสายไฟฟ้า 

[1-3] ดงัแสดงในสมการท่ี (3) 
 

         
 
โดยท่ี 

  
  

5. เคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย (1 phase 2 wires 
watthour meter) 

การเลือกขนาดเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ให้เลือกตามพิกดั
สูงสุดของเคร่ืองป้องกนักระแสเกินและโหลดสูงสุด [1-3] ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ขนาดเคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 
เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 

(A) 
พิกดัสูงสุดของเคร่ืองป้องกนั

กระแสเกิน (AT) 
โหลดสูงสุด 
Lmax (A) 

5(15) 16 10 

15(45) 50 30 

30(100) 100 75 

50(150) 125 100 

6. การต่อลงดนิ 
ส่วนประกอบต่างๆของการต่อลงดิน [1-3] ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

6.1 หลกัดนิ (Grounding electrode) 
ขนาดของแท่งทองแดงท่ีใช้เป็นหลกัดินตามกฏการเดินสายของ

การไฟฟ้านครหลวง ตอ้งเป็นไปขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
 เส้นผา่นศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 5/8 น้ิว (16 mm) 
 ความยาว ไม่นอ้ยกวา่ 8 ฟตุ (2.40 m) 
 ปลายดา้นบนปักลึกจากผิวดินไม่นอ้ยกวา่ 30 cm 

6.2 สายต่อหลกัดนิ (Grounding electrode conductors) 
ขนาดต ่าสุดของสายต่อหลักดิน (ตัวน าทองแดง) ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2 โดยจะเลือกตามขนาดตวัน าประธานเขา้อาคาร ในกรณีตวัน า
ประธานของแต่ละเฟสท่ีต่อขนานกนัให้คิดขนาดรวมกนั แล้วน ามาหา
ขนาดของสายต่อหลกัดิน 

6.3 สายที่มีการต่อลงดนิ (Grounded conductors) 
กรณีสายท่ีมีการต่อลงดินท าหนา้ท่ีเป็นทั้งสายดินและสายนิวทรัล

(Neutral)ของระบบด้วย ขนาดของสายท่ีมีการต่อลงดินจากหมอ้แปลง
จ าหน่ายมายงับสัลงดินท่ีบริภณัฑป์ระธานเท่ากบัขนาดของสายนิวทรัล 

6.4 การต่อประสานหลกัหรือการต่อฝากหลกั (Main bonding jumper) 
ในกรณีท่ีขนาดตวัน าประธานในแต่ละเฟสไม่เกิน 500 sq.mm. 

ขนาดของสายต่อประสานหลกั(ตวัน าทองแดง) จะเเลือกตามขนาดตวัน า
ประธานเขา้อาคารตามตารางท่ี 2 

CBM 

CBBC CBBC CBBC CBBC 
CBBC 

CBF CBF CBF CBF CBF 

Mn M2 M1 L2 L1 

M 

รูปท่ี 1 ส่วนประกอบต่างๆของระบบไฟฟ้า 

สายท่ีมีการต่อลงดิน 

บริภณัฑ์
ประธาน 

ไปยงัแหล่งจ่าย

แหล่งจ่าย
โหลด 

 

จ่ายโหลด 

 

สายต่อฝากหลกั 

หลกัดิน 

สายต่อ 
หลกัดิน 

สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 

ประธาน 
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  ตารางท่ี 2 ขนาดของสายต่อหลกัดิน/สายต่อประสานหลกั 
ขนาดตวัน าประธานเขา้อาคาร 

(ตวัน าทองแดง) (sq.mm.) 
ขนาดต ่าสุดของสายต่อหลกัดิน /สาย

ต่อประสานหลกั (sq.mm.) 

ไม่เกิน 35 10 * 

เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50 16 

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95 25 

เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185 35 

เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300 50 

เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500 70 

เกิน 500 95 

* ตอ้งเดินในท่อร้อยสายเสมอ เช่น ท่อโลหะหนา ท่อโลหะหนาปานกลาง 
ท่อโลหะบางหรือท่ออโลหะ PVC 

6.5 สายดนิของบริภณัฑ์ไฟฟ้า (Equipment grounding conductors) 
ขนาดของสายดินของบริภณัฑ์ไฟฟ้า(ตวัน าทองแดง)ท่ีบริภณัฑ์

ประธานให้เลือกตามพิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเคร่ืองป้องกนักระแส
เกิน ตามตารางท่ี 3 

           ตารางท่ี 3 ขนาดของสายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
พิกดัหรือขนาดปรับตั้งของเคร่ือง

ป้องกนักระแสเกิน (AT) 
ขนาดต ่าสุดของสายดินของ
บริภณัฑไ์ฟฟ้า (sq.mm.) 

5 - 20 2.5 

21 - 40 4 

41 - 70 6 

71 - 100 10 

101 - 200 16 

7. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ขั้นตอนการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการออกแบบ
ระบบไฟฟ้าโดยค านึงถึงผลของตัวประกอบความต้องการในชั้นของ
วงจรสายป้อน อนัเป็นผลจากพฤติกรรมการใช้โหลดของผูใ้ช้ไฟฟ้าใน
วงจรย่อยต่างๆไม่พร้องกัน [1, 3] ด้วยภาษาไพธอน  เวอร์ชั่น  3.8 [4] 
ภายใต้เง่ือนไขว่า ขนาดของวงจรย่อยสูงสุดไม่เกิน 63 A หากโหลดมี
ขนาดเกิน 63 A โปรแกรมจะฟ้องว่า ไม่สามารถออกแบบวงจรย่อยได้
และหยดุการท างานทนัที ในส่วนของวงจรสายป้อนและวงจรประธานก็
เช่นกนัจะถูกจ ากดัให้รับโหลดไดสู้งสุดค่าหน่ึง เน่ืองจากเคร่ืองวดัหน่วย
ไฟฟ้าแต่ละขนาดจะสามารถจ่ายโหลดสูงสุดได้ค่าหน่ึงตามตารางท่ี 1 
ดงันั้นเม่ือโหลดในชั้นของการออกแบบนั้นๆเกิน Lmax โปรแกรมจะ
ฟ้องวา่ ไม่สามารถออกแบบไดแ้ละหยดุการท างานทนัทีแสดงตามรูปท่ี 3 
8. ตวัอย่างและผลการออกแบบระบบไฟฟ้า 

8.1 ตัวอย่างการออกแบบระบบไฟฟ้า 
         ในท่ีน้ี จะขอน าเสนอตวัอยา่งของอาคารท่ีอยูอ่าศยัหลงัหน่ึงจ านวน 
3 ชั้น จ่ายดว้ยระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย แรงดนั 220 โวลต ์จ่ายโหลดชั้น
ละ 1 วงจรสายป้อน เซอร์กิตเบรกเกอร์ทุกตวัท างานท่ี 80% โดยมีรายการ
โหลดแยกตามชั้นต่างๆ ดงัน้ี 
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       ตารางท่ี 4 ผลการออกแบบระบบไฟฟ้า 

เคร่ืองวดัหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 50(150) A 

วงจรประธาน ชั้นท่ี วงจรสายป้อน 

CB 125 AT 2P 

1 

CB 50 AT 2P 

สาย IEC 01 2x50 sq.mm. สาย VAF 2x10 /G-6 sq.mm. 

ร้อยท่อโลหะขนาด เกาะผนงัหรือเพดานท่ีไม่มีส่ิงปิดหุ้ม 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง   

3/2 น้ิว ไปใน   

อากาศ   

 สายต่อหลกัดิน 16 mm2 

2 

CB 63 AT 2P 
 สายท่ีมีการต่อลงดินท าหนา้ท่ี
เป็นสายนิวทรัล 50 mm2 สาย VAF 2x16 /G-10 sq.mm. 

สายต่อฝากหลกั 16 mm2 
เกาะผนงัหรือเพดานท่ีไม่มีส่ิงปิดหุ้ม 

 สายดินของบริภณัฑไ์ฟฟ้า 16 
mm2   
สายต่อฝากท่ีแผงจ่ายไฟ 16 
mm2 
แท่งหลกัดินมีเส้นผา่นศุนย์
กลาง 5/8 น้ิว และยาว 2.40 m 3 CB 32 AT 2P 

 ปลายดา้นบนปักลึกจากผิว
ดินไม่นอ้ยกวา่ 30 cm สาย VAF 2x4 /G-4 sq.mm. 

  เกาะผนงัหรือเพดานท่ีไม่มีส่ิงปิดหุ้ม 

ชั้นท่ี วงจรยอ่ยท่ี CB(AT) สาย (sq.mm.) 

1 

1. แสงสวา่ง หลอดไส้ 5 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

2. เตา้รับคู่ 16 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

3. มอเตอร์ขนาด 0.37 kW 16 IEC 01 2x2.5 /G-2.5 ** 

4. มอเตอร์ขนาด 1.1 kW 20 IEC 01 2x2.5 /G-2.5 ** 

5. เคร่ืองปรับอากาศ 10 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

6. ป๊ัมน ้ า 5 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

2 

1. แสงสวา่ง ฟลูออเรส
เซนต ์ 10 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

2. เตา้รับคู่ 16 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

3. เคร่ืองท าน ้ าอุ่น/น ้ าร้อน 20 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

4. เคร่ืองหุงตม้อาหาร 40 VAF 2x6 /G-6 * 

3 

1. แสงสวา่ง หลอด LED 5 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

2. เตา้รับคู่ 16 VAF 2x2.5 /G-2.5 * 

3. มอเตอร์ขนาด 0.75 kW 16 IEC 01  2x2.5 /G-2.5 ** 

* เกาะผนงัหรือเพดานท่ีไม่มีส่ิงปิดหุ้ม 
 

  

** ร้อยท่อโลหะขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1/2 น้ิว เกาะผนงัไปในอากาศ 

8.1.1 ชั้ น ท่ี  1 ประกอบด้วย หลอดไส้ขนาด  60 วัตต์ 10 หลอด 
เตา้รับคู่ 10 ชุด มอเตอร์เหน่ียวน า 1 เฟส ขนาด 0.37 กิโลวตัต์ 1 เคร่ือง 
และขนาด 1.1 กิโลวตัต์ 1 เคร่ือง เคร่ืองปรับอากาศขนาด 12,000 BTU/h 
1 เคร่ือง ป๊ัมน ้า ขนาด 300 วตัต ์ก าลงัไฟใชง้าน 656 วตัต ์1 เคร่ือง 

8.1.2 ชั้ นท่ี  2 ประกอบด้วย หลอดฟลูออเรสเซนต์(Fluorescent) 
ขนาด 32 วตัต์ ใช้งานร่วมกบับลัลาสต์ซ่ึงมีค่าตวัประกอบก าลงั(Power 
factor) 0.85 ล้าหลัง(lagging) จ านวน 30 ชุด  เต้ารับคู่  จ  านวน 10 ชุด 
เคร่ืองท าน ้ าอุ่น/น ้ าร้อนขนาด 3,000 วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองหุงต้ม
อาหาร (Cooking equipment) ขนาด 8,000 วตัต ์จ านวน 1 เคร่ือง 

8.1.3 ชั้นท่ี 3 ประกอบด้วย หลอด LED ขนาด 18 วตัต์ จ านวน 40 
หลอด  เต้ารับคู่จ  านวน 10 ชุด  มอเตอร์เหน่ียวน า 1 เฟส  ขนาด  0.75 
กิโลวตัต ์จ านวน 1 เคร่ือง 
หมายเหตุ ชั้ นท่ี 2 ก าลังสูญเสียท่ีบัลลาสต์ 10 วตัต์ และเคร่ืองหุงต้ม
อาหารถูกพิจารณาให้มีลกัษณะการใชง้านแบบไม่ต่อเน่ือง 
8.2 ผลการออกแบบระบบไฟฟ้า 

ผลการออกแบบระบบไฟฟ้าดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาไพ
ธอน เวอร์ชัน่ 3.8 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

9.  สรุป 
ผลการออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูก

พฒันาข้ึนมาด้วยภาษาไพธอนให้ผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ แม่นย  า ใช้เวลาน้อย และลดต้นทุนในการติดตั้งระบบ
เพราะค านึงถึงผลของตวัประกอบความตอ้งการในชั้นของวงจรสายป้อน 
อนัเป็นผลจากพฤติกรรมการใชโ้หลดของผูใ้ชไ้ฟฟ้าในวงจรยอ่ยต่างๆไม่
พร้อมกนั อีกทั้งมีการเขียนบนัทึกผลการออกแบบลงแฟ้มขอ้มูล สามารถ
เปิดดูไดต้ลอดเวลาตามท่ีตอ้งการ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งส้ินเปลืองเวลาในการ
ป้อนข้อมูลโหลดเพ่ือรันโปรแกรมใหม่ทุกคร้ัง เป็นการอ านวยความ
สะดวกต่อผูอ้อกแบบ 

สุดท้ายน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีถูก
พฒันาข้ึนมาน้ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กบั
วิศวกรไฟฟ้าและใช้เป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนส าหรับอาจารย ์
นิสิต นกัศึกษา ต่อไปไดอ้ยา่งแน่นอน 
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1 – 4-16. 

[4] สุชาติ คุม้มะณี, “เช่ียวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยไพธอน ,” ฉบบั
ปรับปรุง 2558, หนา้ 1 – 227. 
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บทคดัย่อ 

หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายมีความสําคัญในการทําหน้าท่ี
เช่ือมต่อระหว่างผูใ้ห้บริการไฟฟ้ากับผูใ้ช้บริการไฟฟ้า การชํารุดของ
หมอ้แปลงยอ่มส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้บริการไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนอ่ืนใน
ระบบจาํหน่าย โดยการชํารุดส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการเส่ือมสภาพของ
ฉนวนภายในหมอ้แปลง ซ่ึงมาจากความร้อนภายในหมอ้แปลงจากการ
จ่ายกระแสไฟฟ้า งานวิจยัฉบบัน้ีจึงศึกษาความสัมพนัธ์ของภาระโหลด 
ภาวะโหลดไม่สมดุล และอุณหภูมิภายในหมอ้แปลงระบบจาํหน่าย 33 
kV โดยการติดตั้งมิเตอร์สาํหรับวดัโหลด และการใช้กลอ้งถ่ายภาพความ
ร้อน (Thermal Imaging Camera) สําหรับวดัค่าอุณหภูมิของหม้อแปลง
จําน วน  4 เค ร่ือง เพ่ือนําข้อมูล ท่ีได้มาห าความสัมพันธ์  ท ดสอบ
ความสัมพนัธ์ และสามารถคาดการณ์การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล ท่ีจะมีผลต่ออุณหภูมิภายใน     
หมอ้แปลง ผลการศึกษาพบว่า ภาระโหลดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมี
อิทธิพลต่ออุณหภูมิหมอ้แปลงมากกว่าภาวะโหลดไม่สมดุล จากสมการ
ความสัมพนัธ์อุณหภูมิหมอ้แปลงจะมีแนวโน้นเพ่ิมข้ึนรวดเร็วในช่วงท่ีมี
ภาระโหลดมากกว่า 70%   และภาวะโหลดไม่สมดุลจะส่งผลต่อการ
เพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิหมอ้แปลงเม่ือมีค่ามากกว่า 40% สาํหรับการทดสอบ
ความคลาดเคล่ือนของสมการความสมัพนัธ์ จากขอ้มูลหมอ้แปลงทดสอบ
พบว่ามีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากับ 3.25% และส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐานความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 1.74%      

คําสําคัญ: หม้อแปลงระบบจาํหน่าย สมการความสัมพันธ์ อุณหภูมิ   
หมอ้แปลง 

Abstract 

Distribution transformers are important for the connection 
between electricity service providers and electricity consumers. The 
breakdown of the transformer will inevitably affect the service users 
and other equipment in the distribution system. Most of the breakdowns 
occur from the deterioration of the insulation inside the transformer 
which comes from the heat inside the transformer of the power 

distribution. This research studies the relationship between load, 
unbalanced load, and temperature in the 33 kV distribution transformer. 
The methods are meter installation to measure the load and the use of 
thermal imaging cameras to measure the temperature value of                
4 transformers. The obtained data can be used to find the relationship 
test and can predict the increase or decrease of load and unbalanced 
load that will affect the temperature of the transformer. The results 
showed that the load has a positive relationship and more influence on 
the transformer temperature than the unbalanced load. The relationship 
equation shows that the transformer temperature tends to increase 
rapidly during the load range greater than 70% and the unbalanced load 
will affect the transformer temperature rise when it is greater than 40%. 
The error test of relationship equations based on the test transformer 
data showed that the mean error was 3.25% and the error standard 
deviation was 1.74%. 

Keywords: Distribution Transformer, Relationship Equation, 
Transformer Temperature 

1. บทนํา 
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายเป็นอุปกรณ์ท่ีสําคัญในการทํา

หน้าท่ีเช่ือมต่อระหว่างผูใ้ห้บริการไฟฟ้ากบัผูใ้ช้บริการไฟฟ้า การชาํรุด
ของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายย่อมส่งผลกระทบต่อผู ้ใช้บริการ
ไฟฟ้าโดยตรง รวมไปถึงการสร้างความเสียหายให้กบัอุปกรณ์ส่วนอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งในระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 

การชาํรุดของหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายโดยส่วนใหญ่เกิดข้ึน
จากการเส่ือมสภาพของฉนวนภายในหม้อแปลง ซ่ึงความร้อนภายใน
หม้อแปลงท่ี เกิดข้ึนจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นปัจจัยท่ี เร่งการ
เส่ือมสภาพของฉนวนหมอ้แปลง และลดประสิทธิภาพความเป็นฉนวน
ทางไฟฟ้า [1]  จึงมีการนําเสนอแนวคิดสําหรับการหาความร้อนของ 
หมอ้แปลงในวิธีต่าง ๆ ได้แก่ [2] นาํเสนอโมเดลวงจรสําหรับหาความ
ร้อนของหมอ้แปลงแบบ 3 เฟส ท่ีนาํการจ่ายโหลดไม่สมดุลมาพิจารณา 
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โดยการประยกุต์วงจรแบบ 1 เฟส 3 วงจร พบว่าการจ่ายโหลดไม่สมดุล
ในช่วง 0 - 30% ส่งผลต่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ
การจ่ายโหลดไม่สมดุลถึง 60% และอุณหภูมิท่ีคาํนวณได้ของโมเดลท่ี
เสนอเป็นค่ากลางท่ีมีความเป็นไปไดม้ากกว่าวิธี IEEE model และ max-

phase model เม่ือมีการจ่ายโหลดไม่สมดุลเกิดข้ึน และ [1] นําเสนอ
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทางดา้นโหลดท่ีมีลกัษณะไม่สมดุลกบัอุณหภูมิ
จุดร้อนของขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายแบบ 3 เฟส และ
สมการคํานวณจุดร้อนของหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่ายท่ีมีการ
ปรับปรุงให้ง่ายข้ึนกบัการใชง้านของหมอ้แปลงแบบตลอดเวลา 

จากขอ้มูลการเสนอแนวทางหาความร้อนของหมอ้แปลง ดงักล่าว 
เป็นการคาํนวณบนพ้ืนฐานจากค่าตวัแปรต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ ซ่ึงหม้อแปลงระบบจาํหน่ายเป็นหม้อแปลงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของภาระโหลด และภาวะโหลดไม่สมดุลตลอดเวลา 
ป ระก อบ กับ ก ารติด ตั้ งภ ายน อ ก อาค ารจะได้ รับ ผล ก ระท บ จาก
สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการระบายความร้อนแตกต่างกนั งานวิจยัฉบบัน้ี
จึงศึกษาความสมัพนัธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล และอุณหภูมิ
ภายในหมอ้แปลงระบบจาํหน่าย จากการเก็บขอ้มูลจริงในระบบจาํหน่าย 
33 kV ด้วยการติดตั้งมิเตอร์แบบประกอบหมอ้แปลงกระแสสําหรับวดั
โหลด และการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) 
สําหรับวดัค่าอุณหภูมิ เพ่ือหาความสัมพันธ์ ทดสอบ และสามารถ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของภาระโหลด ภาวะโหลด
ไม่สมดุล ท่ีจะมีผลต่ออุณหภูมิภายในหมอ้แปลงระบบจาํหน่าย 33 kV 
ต่อไป 

2. ทฤษฎแีละวธีิดาํเนินการ 

2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
ค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson's correlation) เป็นการศึกษา

ความสมัพนัธ์เชิงเส้น (Linear relationship) ในลกัษณะของความสัมพนัธ์
เชิงบวกหรือความสัมพนัธ์เชิงลบทางสถิติระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร ซ่ึงมี
ค่าความสมัพนัธ์อยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 ตามสมการ (1) [3] 
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 r    =   ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 x    =   ขอ้มูลตวัแปรท่ี 1 หรือตวัแปร x   
 y    =   ขอ้มูลตวัแปรท่ี 2 หรือตวัแปร y  
 n  =   จาํนวนขอ้มูล 

การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial Regression 
Analysis) เป็นกระบวนการทางสถิติสําหรับประมาณความสัมพนัธ์ของ
ตวัแปร หรือใช้วิเคราะห์สําหรับการพยากรณ์ในช่วงข้อมูลต่าง ๆ [4]     

ซ่ึงสามารถกาํหนดจาํนวนลาํดบั (Order) ให้เหมาะสมกบัการใช้งานได ้
ตามสมการ (2) เป็นการสร้างความสมัพนัธ์จาํนวน 2 ลาํดบั 1 ตวัแปร 

             2
2 1 0k k k ky x xβ β β ε= + + +                            (2) 

 

 y  =   ค่าตวัแปรตาม  
 β  =   ค่าสมัประสิทธ์ิ 
 x  =   ค่าตวัแปรอิสระ 
 ε  =   ค่าความคลาดเคล่ือน 
 k  =   จาํนวนชุดขอ้มูล (1,2,3,…,m) 

2.2 วธีิดาํเนินการ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล และ
อุณห ภูมิภายในหม้อแปลงระบบจําห น่าย เป็นการเก็บข้อมูลจาก        
หม้อแปลงระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 4 เคร่ือง 
แบ่ งเป็น สําห รับ ห าความสัมพัน ธ์จ ํานวน  3 เค ร่ือง แ ละท ดสอบ
ความสมัพนัธ์จาํนวน 1 เคร่ือง รายละเอียดคุณสมบติัตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 รายละเอียดหมอ้แปลงระบบจาํหน่ายสาํหรับเก็บขอ้มูล 
รายละเอียดคุณสมบัต ิ ค่า/ขนาด 

ประเภทของการฉนวน นํ้ ามนั (Oil-Immersed Transformer) 
ขนาด 100/160/250 kVA 
ระบบเฟส 3 เฟส 
พิกดัแรงดนั – แรงสูง 33 kV 
พิกดัแรงดนั – แรงตํ่า 230/400 V 
ระบบระบายความร้อน ONAN 
ระบบการต่อขดลวด Dyn11 
อุณหภูมิสูงสุดของนํ้ ามนั/ขดลวด 60/65 oC 

 

โดยมีการวดัค่าภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล ด้วยการติดตั้ ง
มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 5(6) แอมป์ แบบประกอบหมอ้แปลงกระแส 
(Current Transformer) ขนาด 400/5 แอมป์ ซ่ึงจะทาํการเก็บค่ากระแส 
แรงดนั และกาํลงัไฟฟ้า ในทุก ๆ 15 นาที 

 

      
                  (a)                                 (b)  

(a) การติดตั้งมิเตอร์สาํหรับวดักระแส     (b) การดึงขอ้มูลจากมิเตอร์ 
รูปท่ี 1 การวดัค่ากระแสโหลด ภาวะกระแสไม่สมดุล ดว้ยการติดตั้งมิเตอร์ 
 

การเก็บอุณหภูมิของหมอ้แปลงใช้การถ่ายภาพความร้อนดว้ยกลอ้ง
ถ่ายภาพความร้อน SATIR HotFind-S ในทุก ๆ 15 นาที ตามการเก็บ
ขอ้มูลของมิเตอร์ 

(1) 
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รูปท่ี 2 การวดัค่าอุณหภูมิของหมอ้แปลง 

 

ในการเก็บข้อมูลจะดาํเนินการเก็บในช่วงเวลา 06.00 – 08.00 น. 
และ 17.00 – 21.00 น. เป็นเวลาเคร่ืองละ 4 วนั เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของโหลด และการใช้โหลดสูงสุดสาํหรับหมอ้แปลงระบบ
จาํหน่าย รวมไปถึงการลดผลกระทบของแสงแดดท่ีกระทบต่อหมอ้แปลง 
โดยมีปัจจยัท่ีพิจารณาความสมัพนัธ์ตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดหมอ้แปลงระบบจาํหน่ายสาํหรับเก็บขอ้มูล 
ปัจจัย รายละเอียด หน่วย 

ภาวะโหลด     
(Load : L ) 

การจ่ายกาํลังไฟฟ้าเทียบกับพิกัด
ของหมอ้แปลง 

% 

ภาวะโหลดไม่สมดุล      
( Unbalance Load : Un ) 

ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ก า ร จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าในแต่ละเฟสของ
หมอ้แปลง 

% 

อุณหภูมิของหมอ้แปลง    
( Transformer temperature : Temp ) 

การวัดค่า/ค ําน วณ ค่า  อุ ณ ห ภู มิ
บริเวณส่วนบนของหมอ้แปลง 

0C 

อุณหภูมิของบรรยากาศ 
( Atmospheric temperature : Amp ) 

อุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ หมอ้แปลง 0C 

ส่วนต่างของอุณหภูมิหมอ้แปลงกบั
บรรยากาศ 
( Difference temperature : Diff ) 

ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ
บริเวณส่วนบนของหมอ้แปลงกับ
บรรยากาศ  ( Temp – Amp )  

0C 

สาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีสามารถสร้างสมการความสัมพนัธ์ของภาระ
โหลด และภาวะโหลดไม่สมดุล กับอุณหภูมิของหม้อแปลง ด้วยการ
สร้างสมการความสัมพันธ์ของภาระโหลด ภาวะโห ลดไม่สมดุล           
กบัอุณหภูมิส่วนต่างระหว่างหมอ้แปลงและบรรยากาศ  แล้วนาํสมการ
ความสมัพนัธ์บวกกบัอุณหภูมิบรรยากาศ ตามสมการท่ี 3 
 

3 3 2 2 2 2
9 8 7 6 5 4 3

2 1 0           
Temp L Un L Un L Un LUn LUn

L Un Amp
β β β β β β β
β β β

= + + + + + +
+ + + +

 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

การศึกษาความสัมพนัธ์จากการเก็บข้อมูลหม้อแปลงสําหรับหา
ความสัมพันธ์จาํนวน 3 เคร่ือง พบว่าอุณหภูมิของหม้อแปลงบริเวณ
ส่วนบนห รือฝาถังห ม้อแปลง จะสูงกว่าบริเวณ ส่วนล่างห รือก้น         
หมอ้แปลงตามรูปท่ี 3 การวิจยัคร้ังน้ีจึงวดัอุณหภูมิแต่ละเคร่ืองจากบริเวณ
ส่วนบนหรือฝาถงัหมอ้แปลง ซ่ึงมีผลการศึกษาดงัน้ี 

       
              (a) หมอ้แปลงขนาด 160 kVA                 (b) หมอ้แปลงขนาด 250 kVA 

รูปท่ี 3 ภาพถ่ายความร้อนของหมอ้แปลง 

3.1 ความสัมพันธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล และอุณหภูมิ

ของหม้อแปลง 

ความสัมพนัธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล เป็นค่าสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัอุณหภูมิของหมอ้แปลง โดยภาระโหลด (0.92) จะมีอิทธิพล
ต่อ อุ ณ ห ภู มิ ข อ งห ม้อ แ ป ล งสู งก ว่าภ าวะโห ล ด ไม่ ส ม ดุ ล  (0.17)               
ซ่ึงสอดคล้องกบั [1] การเพ่ิมของโหลดมีผลต่อการเปล่ียนแปลงความ
ร้อนมากกวา่โหลดไม่สมดุล ตามรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 ค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั 

 

ตามรูปท่ี 5 กราฟความสัมพันธ์ของภาระโหลด ซ่ึงเป็นปัจจยัมี
อิทธิพลสูงกบัอุณหภูมิส่วนต่างของอุณหภูมิหมอ้แปลงกับบรรยากาศ     
มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล 
(Polynomial regression analysis) จึ งมี ค วาม เห ม าะ ส ม ม าก ก ว่าก าร
วิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้น (Linear regression analysis) 

 

 
รูปท่ี 5 กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งภาระโหลดกบัส่วนต่างของอุณหภูมิหมอ้แปลงกบั

บรรยากาศ 

3.2 การวเิคราะห์การถดถอยแบบโพลีโนเมียล (Polynomial regression 

analysis) 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล 
กับอุณหภูมิส่วนต่างระหว่างหม้อแปลงและบรรยากาศ พบว่าค่ า
สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R Square) เท่ากับ 0.849 ท่ีสมการอนัดับ 2, 

(3) 
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0.895 ท่ีสมการอันดับ 3, 0.896 ท่ีสมการอันดับ 4 ซ่ึงมีค่ามากกว่าการ
ถดถอยแบบเชิงเส้น (R Square = 0.798)  

งานวิจยัฉบบัน้ีได้ใชก้ารถดถอยแบบโพลีโนเมียลสมการอนัดบั 3 
เน่ืองจาก ค่า R Square ท่ีไดมี้ค่าเหมาะสมเพียงพอ และลดโอกาสการเกิด 
Overfitting โด ยมี ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธ์ิ ตัวแ ป รอิ ส ระ  (Coefficient : β )          
ค่าจุดตดัแกนตั้ง (intercept : 0β ) ตามสมการความสมัพนัธ์ (4) 

 
3 3 2 2

2 2

Temp     = 170.14(L ) + 56.73(Un ) - 221.56(L ) - 74.59(Un )
               - 58.84(L )(Un) + 87.16(L)(Un ) + 4.49(L)(Un)
               + 109.23(L) + 19.79(Un) - 5.45 + Amp

  

 

จากสมการท่ี (4) ณ อุณหภูมิบรรยากาศ 32.4 0C  (อุณหภูมิเฉล่ีย
สูงสุดของภาคใตป้ระเทศไทยปี 2564) สามารถนําไปหาความสัมพนัธ์
ของภาระโหลด กบัอุณหภูมิหมอ้แปลงท่ีภาวะโหลดไม่สมดุลเท่ากบั 0.2, 
0.4 และ 0.6 ได้ตามรูปท่ี 6 และการเปล่ียนแปลงระหว่างภาระโหลด    
กบัภาวะโหลดไม่สมดุล ท่ีทาํให้อุณหภูมิหมอ้แปลงอยูท่ี่ 60 0C ไดต้ามรูป
ท่ี 7  

 

 
รูปท่ี 6 การเปล่ียนแปลงของภาระโหลด ท่ีส่งผลต่ออุณหภูมิหมอ้แปลง 

 

   
รูปท่ี 7 การเปล่ียนแปลงของภาระโหลดและภาวะโหลดไม่สมดุล ท่ีส่งผลให้อุณหภูมิ

หมอ้แปลงเท่ากบั 60 0C 
 

จากการเก็บข้อมูลของหม้อแปลงท่ีใช้สําหรับทดสอบจาํนวน        
1 เคร่ือง สามารถนํามาทดสอบหาความคลาดเคล่ือนของสมการท่ี (4)   
ซ่ึงไดแ้สดงตวัอยา่งจาํนวน 4 ขอ้มูล ตามตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 การแสดงตวัอยา่งการหาความคลาดเคล่ือนของสมการท่ี (4) 
L Un Amp Temp (คํานวณ) Temp (ค่าท่ีวัด) คลาดเคล่ือน 

58% 29% 27.6 44.2 43.1 2.55% 
47% 30% 28.5 44.2 43.6 1.38% 
28% 23% 23.8 37.1 35.1 5.70% 
20% 18% 24.7 35.3 36.4 3.02% 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ของภาระโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล และ
อุณหภูมิของหมอ้แปลง พบว่าภาระโหลดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมี
อิทธิพลต่ออุณหภูมิหมอ้แปลงมากกว่าภาวะโหลดไม่สมดุล ซ่ึงสามารถ
สร้างสมการความสัมพนัธ์ได้ตามสมการ (4) จากรูปท่ี 6 พบว่าอุณหภูมิ
หม้อแปลงมีแนวโน้นเพ่ิมข้ึนเร็วในช่วงท่ีมีภาระโหลดมากกว่า 70% 
เน่ืองจากขอ้จาํกดัของหมอ้แปลงท่ีไม่มีอุปกรณ์ช่วยระบายความร้อน และ
ภาวะโหลดไม่สมดุลจะส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิหม้อแปลง    
เม่ือมีค่ามากกวา่ 40% ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบั [2] ท่ีมีค่าอยูท่ี่ 30% จากรูปท่ี 7 
เป็นค่าภาวะโหลด ภาวะโหลดไม่สมดุล ท่ีทาํให้หม้อแปลงมีอุณหภูมิ    
60 0C ซ่ึงเป็นอุณหภูมิสูงสุดของนํ้ ามนัหมอ้แปลง ณ อุณหภูมิบรรยากาศ
เท่ากบั 32.4 0C หากหมอ้แปลงรับภาระโหลด หรือภาวะโหลดไม่สมดุล
มากกว่าค่าท่ีได้จะทาํให้อุณหภูมิหมอ้แปลงมากกว่า 60 0C ซ่ึงส่งผลต่อ
การเส่ือมสภาพของฉนวนหมอ้แปลงไดม้ากกวา่ปกติ สาํหรับการทดสอบ
ความคลาดเคล่ือนของสมการท่ี (4) พบวา่มีความคลาดเคล่ือนเฉล่ียเท่ากบั 
3.25% และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐานความคลาดเคล่ือนอยูท่ี่ 1.74%  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพ่ือให้สามารถประเมินอุณหภูมิ     
หม้อแปลงได้กวา้งข้ึน ควรเก็บค่าทุกระดบัของภาระโหลด และภาวะ
โหลดไม่สมดุล รวมถึงศึกษาหมอ้แปลงระบบ 22 หรือ 24 kV ร่วมดว้ย  
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บทคัดย่อ 

บทความนี�นาํเสนอการพฒันาการออกแบบวิธีคน้หาจุดผิดพร่องใน

ระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคาํนวณระยะทางของจุดผิด

พร่องจากวิธีคาํนวณแบบอิมพีแดนซ์ เปรียบเทียบกบัการคาํนวณโดยใช้

คลื�นสะทอ้นแบบปลายเดียว โดยคาํนวณและสรุปผล ด้วยแบบจาํลอง

คอมพิวเตอร์ที� จําลองระบบสายส่งที� ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั� ง 

ออกแบบเครื� องมือเก็บสัญญาณเพื�อทดลองในห้องปฏิบัติการด้วย

แบบจาํลองวงจรสายส่งที�ใช้ค่าพิกัดของระบบจาํหน่ายจริง เพื�อหาข้อ

สรุปว่าทฤษฎีคลื�นสะทอ้นแบบปลายเดียวที�นาํมาใช ้สามารถใชก้บัระบบ

จาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดจ้ริงและมีความแม่นยาํกว่าวิธีอิมพิ

แดนซ์ที�ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

คําสําคัญ: คลื�นสะทอ้นแบบปลายเดียว,การคน้หาตาํแหน่งจุดผิดพร่อง 

Abstract 

This paper explains the development of the fault location 

finding method for the distribution system of PEA by the impedance 

resistance calculation compared to traveling wave single-end by 

calculating and summarizing with a computer mode; that simulates the 

transmission line system, as well as, designing the signal’s collector for 

test in the laboratory with a  transmission line that uses in the 

distribution system. To conclude, single-ended reflectance can be used 

in the distribution system of the Provincial Electricity Authority and is 

more accurate than the impedance method. 

Keywords:  Traveling Wave Single-End, Fault Location 

1. บทนํา 

ระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต M ภาคใต้ ในปัจจุบนั

ออกแบบให้คู่ขนานไปกับถนนทางหลวงสายหลกัไปจนถึงทางหลวง

ชนบท ทาํให้เกิดวงจรไฟฟ้าที�หลากหลายและเชื�อมโยงเป็นโครงข่าย มี

ลกัษณะคลา้ยก้างปลา เนื�องจากสภาพแวดลอ้มของพื�นที�เป็นภูเขาสลับ

ทะเล ซึ� งมีความแตกต่างจากภูมิภาคอื�น โดยปัญหาที� เกิดขึ� นในระบบ

ไฟฟ้าส่วนใหญ่ คือ การลดัวงจรที�เกิดจากกายภาพ สภาพแวดลอ้ม และ

สัตว์ รองลงมา คือ อุปกรณ์ชาํรุด และการลดัวงจรแบบไม่ทราบสาเหตุ 

ซึ� งการลัดวงจรโดยสาเหตุสองอย่างหลงั จะเสียเวลาในการแก้ไขและ

ตรวจสอบ ทั�งนี�การตรวจจบัสัญญาณในปัจจุบนัยงัคงใชก้ารคาํนวนระยะ

ทางผา่นอิมพีแดนซ์ (Impedance based method) โดยใชก้ระแสโหลดและ

กระแสลัดวงจรในการคาํนวน ซึ� งการคาํนวณประเภทนี� ยงัมีข้อที�ต้อง

ปรับปรุงหลายประการ เนื�องจากอิมพีแดนซ์ในระบบหน่ายไม่คงที� และ

ให้ผลที�มีความคลาดเคลื�อนสูง จากที�กล่าวมาขา้งตน้ งานระบุตาํแหน่ง

ของความผิดพร่องในระบบ จึงจาํเป็นต้องนําทฤษฎีการคาํนวนคลื�น

สะท้อนแบบปลายเดียว (Traveling wave) ซึ� งมีความแม่นยาํกว่า มา

ประยุกต์ใช้ในระบบจําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยใช้

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที�มีอยูใ่นระบบปัจจุบนัให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. ทฤษฎีที,เกี,ยวข้อง 

2.1 วรรณกรรมที,เกี,ยวข้อง 

2.1.1 ค วาม ผิ ด พ ร่อ ง ใน ระบ บ ไฟ ฟ้ าโด ยใช้ ค ว าม ต้ าน ท าน

อิมพีแดนซ์ (Impedance based method) [1] 

อิมพีแดนซ์เป็นการวดัความตา้นทานรวมของวงจรไฟฟ้าเมื�อมีการ

จ่ายกระแสและแรงดนัเขา้สู่วงจรโดยความตา้นทานอิมพีแดนซ์จะขึ�นอยู่

กับค่าปริมาณของค่าตัวต้านทาน ค่าตัวเหนี�ยวนํา และค่าตัวเก็บประจุ 

ปริมาณเหล่านี� จะเกิดขึ�นในสายส่งไฟฟ้าซึ� งสัญลกัษณ์ปกติจะเป็น Z ซึ� ง

พารามิเตอร์ของขอ้มูลจะถูกวดัมาจากอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า โดย

อตัราส่วนความสัมพนัธ์ระหว่างระยะทาง ค่าอิมพีแดนซ์ และค่ากระแส

ความผิดพร่อง ในระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใชก้ารคาํนวณ

โดยวิธีแบบรีแอกแทนซ์อยา่งง่ายแบบปลายดา้นเดียว 

 
รูปที� 1 แผนผงัวงจรเชิงเส้นของวงจรแบบสองแหล่งจ่าย [1] 

การคํานวณแบบการปลายเดียวระยะทางของจุดต่อร่วมถึงจุดที� เกิด

ความผิดพร่อง การคาํนวณแรงดันในวงจร (รูปที��) โดยใช้แรงดัน  

และกระแส  ที� จุดต่อร่วม     โดยมีค่าอิมพิแดนซ์  ถูกคูณอยู่กับ

ระยะทาง  ไปถึงจุดเกิดความผิดพร่อง โดยกระแสของความผิดพร่องมี
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ค่า  และมีค่าความต้านทาน  ซึงการคาํนวณ ใช้กฎของเคอร์ชอฟ 

โดยแรงดนัที�จุดต่อร่วมคาํนวณ ไดต้าม สมการดงันี�  

                            (1) 

แรงดนัและกระแสที�จุดต่อร่วมที�จบัได ้จะขึ�นอยูก่บัชนิดของความผิด

พร่อง โดยที�ความตา้นทานรวมของระบบ  ที�วดัตรงจุดต่อร่วมจะ

สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการดงันี�  

                            (2) 

2.1.1.1 วิธีคาํนวณ รีแอกแทนซ์อย่างง่าย (Simple reactance method) 

การคาํนวณรีแอกแทนซ์อย่างง่ายเป็นการใช้ขอ้ดีจากความตา้นทานที�จุด

ความผิดพร่องนั�น ซึ� งเป็นความต้านทานตามธรรมชาติ ซึ� งเราพิจารณา

ตามมุมเฟสของ กระแส   และ  ซึ� งถา้หากกระแสทั�งสอง ทาํมุมเฟส

เท่ากัน ค่าที�ได้ตามสมการจะเป็นจาํนวนจริง ซึ� งเราจะพิจารณาเฉพาะ

ส่วนที�เป็นจาํนวนจินตภาพเท่านั�น ตามสมการ 

(3) 

                                

โดยที�                 เป็นส่วนจินตภาพของความตา้นทานอิมพีแดนซ์ระหว่าง

จุดต่อรวมกบัจุดที�เกิดความผิดพร่องในวงจรไฟฟ้าและ    เป็นระยะทางที�

เกิดความผดิพร่อง 

2.1.2 การระบุตําแหน่งโดยวิธีคลื,นสะท้อน (Traveling wave) [2] 

การระบุตาํแหน่ง การเกิดความผิดพร่องในระบบ โดยใช้วิธีคลื�น

สะท้อน เป็นวิธีระบุตําแหน่งในรูปแบบหนึ� ง โดยใช้การจับสัญญาณ

แรงดันและกระแส  ในอัตราตัวอย่างที� สูงมาก  ซึ� งจะเห็นค่าความ

เปลี�ยนแปลงของรูปคลื�น เมื�อเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า  

2.1.2.1 การระบุตําแหน่งความผิดพร่องโดยใช้สัญญาณความถี,สูงใน

สภาวะชั,วครู่ของแรงดัน (Hight Frequency Transient Voltage) โดย

สัญญาณจะถูกสร้างขึ�นจากการลดัวงจรลงดินในสายส่งวิธีการนี�จะทาํการ

วดัแบบปลายดา้นเดียว การระบุตาํแหน่งจะเกิดจากการคาํนวณเวลาของ

คลื�นลูกแรกที�มาถึงจุดต่อร่วม  

 

 

 

รูปที� 2 แผนภาพเชิงเส้นของสายส่ง  

โดยการคาํนวณจะพิจารณาจากความยาวของสายส่ง L และระบบ

การวดัตั�งอยูที่�จุดต่อร่วม A กระแสผิดพร่องเกิดขึ�นที�ตาํแหน่ง F ระยะห่าง

จากจุดตอ่ร่วม A มีค่า d เพื�อนาํวิธีคลื�นสะทอ้นไปใชใ้นระบบสามเฟส 

แรงดันจะถูกแปลงแรงดันเป็น โดยใช้ทฤษฎีและหลักการ Clark 

Transformation 

                                                       

(4) 

การระบุตาํแหน่งความผิดพร่องโดยใช้ สัญญาณความถี�สูงในสภาวะชั�ว

ครู่ของแรงดนั โดยการใชก้ารเก็บค่าพิกดัแรงดนั                  ในระบบสาม

เฟส ทาํมุม �XY องศา โดยทาํการแปลงแกนให้อยูใ่นรูปแบบดิน       และ

รูปแบบอากาศ             โดยที�        เป็นเวลาที�เกิดหนา้คลื�นในโหมดอากาศ 

และ      เป็นเวลาที�เกิดหนา้คลื�นในโหมดดิน โดยสมการหาระยะทางของ

ความผิดพร่อง      จะมีค่าดงันี�     

                              (5) 

2.1.2.2 การระบุตําแหน่งความผิดพร่องโดยใช้พื=นฐานของคลื,นสะท้อน

บนปลายด้านเดียวโดยใช้กระแส(Traveling Wave-Based Transmission 

Line Using Single Ended Data) ก าร ร ะ บุ ตําแ ห น่ ง โ ด ย วิ ธี นี�  จ ะ มี

ประสิทธิภาพ ขึ�นอยู่กบัความแม่นยาํของการจบัเวลา ของคลื�นสะทอ้น ที�

ตาํแหน่งต่างๆ โดยคลื�นสะทอ้นจะถูกแยกออกโดยกระแสเฟส 

เป็นกระแสในรูปแบบพื�นดิน และกระแสในรูปแบบอากาศ            

ซึ�งใชห้ลกัการและทฤษฎีของ Clark Transformation 

(6) 
 

โดยความเร็วเฟส V ที�ใช้ในการการคาํนวณจะมาจากอตัราส่วนของตัว

เหนี�ยวนาํต่อกิโลเมตร L และค่าตวัเก็บประจุต่อกิโลเมตร C ที�เกิดขึ�นใน

สายส่งโดยคาํนวณไดจ้าก 

(7) 
การพิจารณาสายส่งที�มีการเชื�อมต่อสองจุดต่อร่วม (bus) A และ B 

(รูปที� X)โดยความผิดพร่องระบุไวร้ะหว่างจุดต่อร่วมทั�งสอง โดยพิจารณา

จากสัญญ าณ ที�ผ่าน  การ CWT (Continue Wavelet Transform) เป็น  X 

ประเภทดงันี�  

- ความผิดพร่องในช่วงครึ� งแรก (ไม่เกินช่วงกึ�งกลาง) 

 

 

 

 

รูปที� 3 แผนผงัจุดผดิพร่องในช่วงครึ� งแรก  

การแกส้มการความผิดพร่องขา้งตน้ จะไดค้วามสัมพนัธ์ ของสองคลื�น ดงั

สมการนี�  

(8)                      

- ความผิดพร่องในช่วงครึ� งหลงั (เกิน/หลงัจุดกึ�งกลาง) 

การพิจารณาความผิดพร่องในช่วงครึ� งหลงัของสายตามแผนผงัแสดง

ในภาพที� q จากภาพเราสามารถสังเกตไดว่้าหน้าคลื�นสะทอ้นที�ถูกบนัทึก

ไวจ้ะเดินทางมามาจากจุดผิดพร่อง ถึงจุดต่อร่วม B ก่อน จุดต่อร่วม A 

 

 

 

 

รูปที� 4 แผนผงัจุดผิดพร่องในช่วงครึ� งหลงั  

จะไดค้วามสัมพนัธ์ ของสองคลื�น ดงัสมการนี�                               
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(9) 

โดยเวลา          เป็นเวลาที�หนา้คลื�นลูกที� �  มาถึงจุดต่อร่วม A  และ                           

เป็นเวลาที�หน้าคลื�นลูกที� X มาถึงจุดต่อร่วม A และระยะทางความผิด

พร่อง   และ  ถูกคํานวนโดยใช้สมการข้างต้นโดยสมมติให้

ความผิดพร่องอยู่ในครึ� งแรกและครึ� งหลงัตามลาํดับ เพื�อการตรวจสอบ

ตาํแหน่งความผิดพร่องที�ถูกตอ้ง จาํเป็นจะตอ้งระบุส่วน (ครึ� งหน้า ครึ� ง

หลงั) ให้ถูกตอ้งดว้ย 

3. วิธีการดําเนินการ 

3.1 การค้นหาตําแหน่งจุดผิดพร่องในระบบไฟฟ้า โดยจําลองผ่าน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (MATLAB Simulink) 

 3.1.1 การสร้างแบบจําลองเพื,อคํานวณผลลัพธ์ที,จะนําไปใช้ 

การสร้างเป็นแบบจาํลองการทาํงานที�ใชใ้นงานวิจยัเพื�อทดสอบสมการ

และคาํนวณระยะทางโดยโครงสร้างของแบบจาํลองที�ทาํการจาํลองโดย

โปรแกรม MATLAB Simulink ไดด้งันี�  

 

 

 

 

รูปที� 5 แบบจาํลองในโปรแกรม MATLAB Simulink 

อุปกรณ์ที�นํามาต่อในวงจรที�นํามาการจาํลองระบบไฟฟ้าเป็นการทาํงาน

ของแหล่งจ่าย 192 MVA ต่อผ่านหมอ้แปลง ��} kv ผ่านระบบสายส่ง R 

= 0.214410 ohm/km L = 1.295mH/km C = 8.9nF/km ซึ� งมีก ารติดตั� ง

เครื�องวดัไว ้M บสั โดยมีโหลดขนาด 1000 W ต่ออยู่กับระบบ สัญญาณ

ลกัษณะนี�จะทาํการวดัจะมี sampling rate ที� 1 MHz   

3.1.2 การคํานวณระยะทางจากแบบจําลองคอมพิวเตอร์ 

                   3.1.2.1 วิธีการคํานวณอิมพิแดนซ์  

การคาํนวณระยะทางของการเกิดความผิดพร่อง โดยใช้วิธีคาํนวณแบบ

อิมพีแดนซ์ในหลกัการนี� เป็นการเป็นหลกัการที�ใชก้ารคาํนวณไม่ซบัซอ้น 

ตามสมการที�  (3) โดยรวบรวมข้อมูลของพารามิ เตอร์ที� เก็บได้จาก

เซนเซอร์ที�ติดตั�งตามบสั และคาํนวณแบบปลายเดียว  โดยการคาํนวณ

ค่าพารามิเตอร์ ในทุกช่วงที�เกิดสัญญาณไม่คงตวั (transient)  

 

 

 

 

 

รูปที� � ระยะทางที�คาํนวณไดจ้ากวิธีการคาํนวณอย่างง่าย 

         3.1.2.2 วิธีการคํานวณโดยใช้คลื,นสะท้อน [3] 

ใชแ้บบจาํลองทดลองจบัเวลาของคลื�นเพื�อสังเกตความเปลี�ยนแปลงโดย

ปัจจัยที�ต้องคาํนึงคือระยะเวลาที�เกิดคลื�นสะท้อนในหนึ� งลูกคลื�นและ

ความเร็วของการเกิดคลื�นสะท้อน จากนั� นทําการแปลเวฟเล็ทเพื�อ

วิเคราะห์ช่วงระยะในการเกิดความผิดพร่อง ในปัจจุบนัการเก็บขอ้มูลของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัไม่มีการรองรับสัญญาณเหล่านี�  

  
 
 
 

 

 

รูปที� �  การนาํสัญญาณมาแปลงเวฟเลท็ เพื�อดูค่าความถี�และเวลา 

G.J การออกแบบเครื,องมือจัดเก็บข้อมูลกระแสและทดสอบใน

ห้องทดลองด้วยวงจรจําลองสายส่ง 

จากการศึกษาระบบการวดัแรงดันในสถานีไฟฟ้า ที�ติดตั�งในเขต

ภาคใต้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั�น การติดตั�งเครื�องมือวดัไว ้M ชนิด  

คือ วดัแรงดนั วดักระแส และอุณหภมูิ   
  

  

 

 

 
 

รูปที� �  แสดงสัญญาณขาออกของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า 

ผลการจากการคาํนวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํลองขอ้มูล เพื�อ

ศึกษาแนวทางของสัญญาณและสมการของการคาํนวณระยะทางของ

ความผิดพร่อง จากการเก็บขอ้มูลระยะทางที�ตาํแหน่งต่างๆ โดยผลสรุปนี�  

นาํไปออกแบบชุดรับสัญญาณเพื�อนาํมาวิเคราะห์ระยะทางจริงที�เกิดขึ�น 

โดยแบ่งเป็นภาคการนาํเขา้ขอ้มูล และภาคประมวลผล  

 

 

 

 
 

รูปที� � แสดงภาพรวมส่วนการทาํงานของเครื�องมือ  

M.X.� การนําขอ้มูลที�ได้จากการวดัในสถานีไฟฟ้า ด้วยเครื�องมือจดัเก็บ

ขอ้มูล ในปัจจุบันการเก็บข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยงัไม่มีการ

รองรับสัญญาณเหล่านี�  จาํเป็นจะตอ้งออกแบบวงจรและส่วนนาํเขา้ขอ้มูล 

เพื�อนาํสัญญาณไปวิเคราะห์ต่อไป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที� � การนาํเขา้ขอ้มูลจากอุปกรณ์ ส่วนที� X การนาํขอ้มูลไปประมวลผล 

สัญญาณกระแส จาก CT ในสถานีไฟฟ้า ( I+,I-,100A/1A)   

โพรบกระแสแปลงสัญญาณกระแสเป็นแรงดนั (10A/0.1V/A) 2.5 MHz 

วงจรขยายและวงจรยกระดบัแรงดนับวก Y-} V (op amp , Zero and span) 

 วงจรขาเขา้ analog  bord My rio 1900 500k sample/s (DMA Fifo)  

ทาํการบนัทึกขอ้มูลกระแสทั�ง M เฟส โดยใชร้ะบบ TDMS ลงเวลา 

แรงดนัเกินค่าที�ตั�งไว ้
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รูปที� �Y ผงัการทาํงานของเครื�องจดัเก็บขอ้มูล 

M.X.X การนําข้อมูลที�ได้จากเครื�องมือจดัเก็บข้อมูล ไปประมวลผลใน

โปรแกรม MATLAB โดยสัญญาณผ่านการ Modal Transform และแปลง

เวฟเล็ทแบบแบบต่อเนื�อง ที�สเกล � และ X เพื�อตรวจสอบช่วงการเกิด 

จากนั�นคาํนวณระยะทางตามสมการที� (8) และ (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 11 อลักอริทึมที�ใชใ้นการตรวจสอบระยะทางของความผิดพร่อง 

M.X.M การจาํลองสายส่งที�มีค่าพารามิเตอร์ที�ใกลเ้คียงกบัสายส่งจริง  

จากการศึกษาขอ้มูลสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครูปแบบของวงจรจะ

ประกอบไปด้วยตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี�ยวนํา และมีตัวเก็บ

ประจุต่อขนาน เพื�อตรวจสอบการทาํงานของเครื�องจดัเก็บขอ้มูลความผิด

พร่อง โดยนาํเขา้ขอ้มูลกระแสที�จุ CT โดยทดสอบที�แรงดนั q} V 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

รูปที� 12 วงจรจาํลองสายส่ง (transmission line) 

โดยกระแสที�สภาวะไม่คงตวัที�บนัทึกได ้มีค่าสุ่มตวัอยา่งที� }YYk sample/s 

ที� �YYY ตัวอย่าง โดยกําหนดตัวตรวจสอบสัญญาณเกินค่าปรับตั�ง ซึ� ง

สามารถนาํไปแปลงเวฟเลท็ และหาระยะทางต่อไป 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

รูปที� 13 ตวัอยา่งขอ้มูลที�เครื�องจดัเก็บขอ้มูลบนัทึกไดโ้ดยผา่นการ

แปลง 

4. ผลการทดลอง 

q.� ผลการจาํลองวงจรผ่านและบนัทึกสัญญาณผ่านโปรแกรม MATLAB 

จากการคํานวณระยะทางระหว่าง X วิธีดังที�กล่าวมาสามารถคาํนวณหา

ระยะทางและเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคลื�อนได ้

 

ตารางที� � แสดงการเปรียบเทียบผลจากการจาํลองความผิดพร่องดว้ย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Line 
distance 

(km) 

Fault 
distance 

(km) 

Estimate 
distance 
(Simple) 

(km) 

Distance 
error (%) 

Estimate 
distance 

(Traveling 
wave)  
(km) 

Distance 
error (%) 

15 10 8.62 13.80 10.25 2.50 

20 15 12.15 19.00 14.06 6.26 

25 20 17.35 13.25 19.32 3.40 

30 25 23.62 5.52 24.29 2.84 

35 30 28.32 5.60 31.54 5.13 

40 35 36.92 5.48 36.25 3.57 

45 40 43.60 9.00 41.24 3.10 
 

q.X ผลการจาํลองวงจรตามแบบจาํลองและบนัทึกสัญญาณในห้องทดลอง 

การทดสอบจากการเก็บกระแสที�สภาวะไม่คงตวัเปรียบเทียบการคาํนวณ

ที�กล่าวมาขา้งตน้ 
 

ตารางที� 2 แสดงการเปรียบเทียบผลจากการจาํลองความผิดพร่องดว้ยการ

จาํลองสายส่งในห้องทดลอง 

Line 
distance 

(m) 

Fault 
distance 

(m) 

Estimate 
distance (m) 

(Simple) 

Distance 
error 
(%) 

Estimate 
distance 

(m) 
 

Distance 
error (%) 

100 50 61.2 22.4 59.9 19.8 

100 100 115.5 15.5 107.4 7.4 

5. สรุปผล 

การทดลองเก็บผลของระยะทางของทั�งสองวิธีการคาํนวณด้วยวิธีคลื�น

สะทอ้นให้ผลที�แม่นยาํกว่าแบบอิมพีแดนซ์ทั�งในการคาํนวณดว้ยระบบ

คอมพิวเตอร์และห้องทดลอง เนื�องจากใชต้วัแปรที�น้อยกว่าและไม่มีผล

การเปลี�ยนแปลงของตวัแปรตามแกนเวลาซึ� งในเทคโนโลยีในปัจจุบัน

การใช้หลกัการของคลื�นสะทอ้นสามารถประยุกต์ใช้ในระบบจาํหน่าย

ของการไฟฟ้าฟ้าส่วนภูมิภาคได้โดยการใช้เครื�องมือนําเขา้สัญญาณแอ

นะลอ็กจากตวัเซนเซอร์ที�มีอยูใ่นสถานีไฟฟ้า เพื�อการคน้หาจุดผิดพร่องที�

แม่นยาํและลดขั�นตอนในการตรวจสอบระบบจาํหน่าย 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Impedance-Based Fault Location in Transmission Networks: Theory and 

Application SWAGATA DAS1,(Student Member, IEEE), SURYA 

SANTOSO1, (Senior Member, IEEE), ANISH GAIKWAD2, (Member, IEEE), 

AND MAHENDRA PATEL2, (Senior Member, IEEE)  

[2] Traveling Wave Fault Location for Power Cables Based on Wavelet Transform, 

Jiantao Sun ,Wuhan University, and Xishan Wen Xinlao Wei, Qingguo Chen 

and Yonghong Wang arbin University of Science and Technolog 

[3] Fault Location Using Wavelets, Fernando H. Magnago and Ali 

Abur,Department of Electrical Engineering,Texas A&M University,College 

Station, TX 77843, U.S.A. 

สัญญาณแรงดนัที�เกินค่าที�ตั�งไว ้ผ่านการบนัทึกจากเครื�องจดัเก็บขอ้มูล  

ทาํการแปลงค่าผ่านสมการ (modal transform) I zero, I alpha, I beta 

วิเคราะห์สัญญาณผ่านการแปลงเวฟเล็ท (Wavelet analysis) CWT 

CWT  scale 2 

< 0 

CWT  scale 1 

< 0 

ความผิดพร่องแบบ

ไม่ลงดิน 

ความผิดพร่องแบบ

ไม่เกินครึ� งสาย 

ความผิดพร่องแบบ

ลงดินเกินครึ� งสาย 

yes 
yes 

no 

no 
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การวเิคราะห์ความเหมาะสมในการจัดการพลงังานด้วยโซล่าเซลล์ 

Analysis of suitability for energy management with solar cells 
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บทคดัย่อ 

         บทความนี�นาํเสนอกรณีศึกษาการเปรียบเทียบโดยอา้งอิงจากขนาด

กําลังการติดตั� งของระบบโซล่าเซลล์ที� มีความนิยม ในประเทศไทย

ทั�งหมด 0 กรณีคือ 0 กิโลวตัต์ ? กิโลวตัต์ และ �B กิโลวตัต์ แล้วนํามา

เปรียบเทียบกบัอตัราความตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าที�อา้งอิงจากกาํลงัการ

ติดตั�งของโซล่าเซลลท์ั�ง 3 กรณีขา้งตน้ จะไดผ้ลสรุปจากการเปรียบเทียบ

ทั�งสิ�น 9 กรณี โดยการคาํนวณและจาํลองการออกแบบจะใช้โปรแกรม 

PVSyst 7.0 จากนั�นจะทาํการนําผลลพัธ์จากการจาํลองมาวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบ เพื�อพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน จากการจาํลองและ

วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าผลสรุปได้ว่า ความตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าแต่ละ

กรณีจะไดผ้ลตอบแทนสูงสุดเมื�อเลือกขนาดกาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล์

ที�มีสดัส่วนใกลเ้คียงกนักบัความตอ้งการไฟฟ้า  

คําสํ าคัญ : พ ลังงาน ทดแทน ป ระเภท ห มุน เวียน , ค่ ารังสีอาทิ ตย์,                   

โซล่าเซลล,์ โปรแกรม PVSyst 7.0 

Abstract 

         This paper presents case studies based on three popular 

installation sizes of solar cell systems for Thailand residential building, 

namely 3kW, 5kW and 10kW, comparing them with three rated electric 

demand 3 kW, 5 kW and 10 kW reference by the previous installation 

sizes. Then, the combinations of the studies will be summed up to 9 

cases. The design is calculated and simulated using PVsyst 7.0. The 

simulation results are then analyzed and compared.  It was concluded 

that the demand for electricity in each case is maximized when 

choosing a solar cell's capacity size that is similar in proportion to the 

demand for electricity. 

Keywords:  Renewable energy, Solar radiation, Solar cell, PVsyst 7.0 

program 

1. บทนํา 

         ในปัจจุบนั มีการประสบปัญหาด้านการใช้พลงังานไฟฟ้ามากขึ�น  

ในทุก ๆ ปี เนื�องด้วยจาํนวนประชากรที�เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง และความ

ต้องการในการใช้งานที�มากขึ� น โดยเฉพาะในวิกฤตการณ์โควิด- 19          

ที� เกิดขึ� นในตอนนี� ทาํให้ประชากรส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตที�แตกต่าง

ออกไปจากในอดีต ผูค้นส่วนมากจาํเป็นตอ้งใช้ชีวิตอยูใ่นบา้นเรือนของ

ตนเอง จึงเลี�ยงไม่ไดที้�จะมีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที�มากขึ�น จึงส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายในดา้นค่าไฟฟ้ามีปริมาณที�สูงขึ�น ซึ� งเป็นปัญหาที�ควรไดรั้บการ

จดัการอยา่งเหมาะสม 

         ในกรณีที�ใช้ในการศึกษาในบทความนี�  คือตอ้งการใช้โซล่าเซลล์

เพื�อเปลี�ยนพลงังานแสงอาทิตยม์าเป็นพลงังานทดแทนให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า

เพื�อลดค่าใช่จ่ายในการใช้ไฟฟ้า [1] [2] [3] โดยคาํนวณจากการอา้งอิงว่า

การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาจะไม่มีการใช้ไฟฟ้าเกินกว่ากาํลงัการผลิต

ไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ และ ผูที้�ตอ้งการใช้งานจะมีการจ่ายค่าไฟฟ้าแบบ 

TOU : Time of  Use Rate ซึ� งจะมีเวลาช่วง On Peak อยู่ในช่วง 9.00 - 

22.00 น. และมีช่วงเวลา Off Peak อยู่ในช่วง 22.00 - 9.00 น. โดยจะมี

อตัราค่าไฟที�สูงในช่วง On Peak และมีอตัราค่าไฟที�ต ํ�าในช่วง Off Peak 

และเมื�อทาํการติดโซล่าเซลล์จะช่วยจดัการพลงังานที�ตอ้งใช้ในช่วง On 

Peak ให้ลดลงไปได ้จึงเป็นการจดัการพลงังานที�น่าสนใจในการติดตั�ง 

         บทความนี� จึงขอนาํเสนอทางเลือกในการตดัสินใจให้กบัผูใ้ช้ไฟฟ้า

ที�ต้องการติดโซล่าเซลล์ โดยจะมีการเปรียบเทียบความแตกต่างทั� ง

ทางด้านความต้องการในการใช้ไฟฟ้า และความสามารถในการผลิต

กาํลงัไฟฟ้าของโซล่าเซลลเ์พื�อหาความคุม้ค่าในการพิจารณาในการลงทุน

ของผูบ้ริโภค 

 

2. การวเิคราะห์การใช้โปรแกรม PVsyst 7.0 ในการออกแบบ 

         ในการออกแบบจาํลองความเหมาะสมระบบโซล่าเซลลข์องสถานที�

ตวัอยา่งเพื�อออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที�เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้

ไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในสถานที�ตวัอย่างเมื�อทาํการระบุตาํแหน่งพิกดัของ
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สถานที�ตวัอยา่งจาก Google Map จากนั�นนาํพิกดัมาระบุลงในโปรแกรม 

PVsyst 7.0 [4] จากนั� นจะทําการปรับตั� งมุมให้มีขนาด 15 องศาและ

ทิศทางของแผงโซล่าเซลล์ให้หันไปทางทิศใต้ของการออกแบบที�  1      

ดงัรูปที� 1 และหันไปทางทิศตะวนัออกของการออกแบบที� 2 จากนั�นจะ

ทาํการเลือกยี�ห้อ และขนาดกาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล์ และขนาดของ

อินเวอร์เตอร์ จาก data base โดยจะใชแ้ผงโซล่าเซลล์ 445 Wp ทั�งหมด 6 

แผงต่ออนุกรมเข้าด้วยกันซึ� งจะได้ก ําลังการผลิต 2.67 kW ติดตั� งบน

หลงัคาทางดา้นทิศใต ้และใช้แผงโซล่าเซลล์ 445 Wp ทั�งหมด 5 แผง ต่อ

อนุกรมเข้าด้วยกัน ซึ� งจะได้กาํลังการผลิต 2.225 kW ติดตั�งบนหลังคา

ทางด้านทิศตะวนัออก โดยโซล่าเซลล์ทั�งหมดจะใช้อินเวอร์เตอร์ขนาด 

5.0 kW ร่วมกนั ซึ� งเพียงกาํลงัการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั�นเพียงพอ

ต่อความตอ้งการไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในสถานที�ตวัอยา่ง 

 

รูปที� 1 หนา้ต่างในส่วนของการปรับตั�งทิศทางและมุมของแผงโซล่าเซลล ์

 

3. การคาํนวณหาจุดคุ้มทุนในการตดิตั6งโซล่าเซลล์ 

         ทาํการใส่ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคในระยะเวลาที�ใช้

ไฟฟ้าแบบปกติ จากนั�นใส่กระบวนการคาํนวณในโปรแกรม Excel เพื�อ

หากาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล ์เนื�องจากระยะเวลาในการผลิตไฟฟ้าของ

โซล่าเซลล์คือ 4 ชั�วโมง จึงนําไปเปรียบเทียบกับเวลาใน 1 ว ัน  คือ            

24 ชั�วโมง จะได้อัตราการผลิตที�  16.67% ของการใช้ไฟฟ้า 1 วนั แต่

เนื�องจากไดมี้การกาํหนดไวว้่า ผูที้�ติดตั�งโซล่าเซลล์มกัจะมีการใช้ไฟฟ้า

ในช่วงเวลากลางวนัที�มากกว่า เลยกาํหนดอตัราคิดประหยดัค่าไฟฟ้า

เพิ�มขึ�นจาก 16.67% เป็น 20% ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั�งหมดดงัตารางที� 

1 และในส่วนสุดทา้ย ทาํการคาํนวณความคุ้มค่าจากการผลิตไฟฟ้าของ

โซล่าเซลล์โดยคิดจากปัจจยัการเสื�อมสภาพเป็นระยะเวลา 15 ปี และหา

จุดคุม้ทนุดงัตารางที� 2 

        จากการคาํนวณหากประหยดัค่าไฟฟ้าไปได ้20% จะทาํให้ลดหน่วย

การใช้ไฟฟ้าไปได้ 6,048 kWh จาก ทั�งหมด 30,240 kWh ในปี 2020 ซึ� ง

โซล่าเซลล์สามารถผลิตกาํลังไฟฟ้าได้ (DC) 5.18 kWDC ซึ� งเมื�อแปลง

พลงังานออกมาจากอินเวอร์เตอร์ (AC) โดยค่า Power factor คือ 0.8 จะมี

ค่าเท่ากบั 4.14 kWh ภายในระยะเวลา 4 ชั�วโมง/วนั ใน 1 ปี ซึ� งเมื�อหาก

ลดหน่วยการใช้ไฟฟ้าไปได ้6,048 kWh ภายในปีแรก จะทาํให้ประหยดั

ค่าใช้ไฟฟ้าไปได้ 26,742.44 บาท จากการลงทุนในราคา 220,000 บาท

โดยใชร้ะยะเวลาในการคืนทุน 8 ปี 3 เดือน ซึ� งจะไดผ้ลดงัตารางที� 3  

 

ตารางที� 1 ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของผูบ้ริโภคเพื�อหากาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล ์

เดือน On peak 

(Unit) 

Off peak 

(Unit) 

Total 

(Unit) 

ค่าไฟฟ้า 

TOU 

ค่าไฟฟ้าเฉลี�ย 

(บาท/kWh) 

1 360 1046 1406 4448.23 4846 

2 565 994 1559 5124.75 5897 

3 999 1718 2717 10245.08 10323 

4 785 1606 2391 8803.60 8786 

5 966 2128 3094 11912.06 11212 

6 595 1884 2479 9192.71 8418 

7 487 1258 1745 5947.19 6141 

8 889 1745 2634 9878.08 9756 

9 969 2160 3129 12066.82 11314 

10 1277 1793 3070 11805.94 12132 

11 1115 2054 3169 12243.69 11881 

12 978 1869 2847 10819.90 10599 

Total 9,985 1,869 30,240 112,488  
ประหยดัพลงังาน 20% 6,048.00 kWh 

 

 

ตารางที� 2 การคาํนวณปัจจยัการเสื�อมสภาพของโซล่าเซลล ์

ปี Solar Degradation 

(%) 

ประสิทธิภาพลดลง

คงเหลือ (kWh) 

ค่าไฟฟ้าที�ลดได ้

 (บาท) 

1 2.6 5890.75 26,047.14 

2 0.7 5849.52 25,864.81 

3 0.7 5,808.57 25,683.75 

4 0.7 5,767.91 25,503.97 

5 0.7 5,727.53 25,325.44 

6 0.7 5,687.44 25,148.16 

7 0.7 5,647.63 24,972.13 

8 0.7 5,608.10 24,797.32 

9 0.7 5,568.84 24,623.74 

10 0.7 5,529.86 24,451.37 

11 0.7 5,491.15 24,280.21 

12 0.7 5,452.71 24,110.25 

13 0.7 5,414.54 23,941.48 

14 0.7 5,376.64 23,773.89 

15 0.7 5,339.00 23,607.47 

Total  84,160.20 372,131.14 
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ตารางที� 3 ผลการประหยดัจากการคาํนวณ 

ประหยดัพลงังาน 20% 6,048 kWh 

AC 4.14 kWh 

DC 5.18 kWh 

ดงันั�น จะประหยดัในปีแรก 6,048 kWh 

จะประหยดัในปีแรกเป็นเงิน 26,742.44 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 3 เดือน 
 

 

ตารางที� 4 ผลการประหยดัจากการคาํนวณหลงัวเิคราะห์ปัจจยัเรื�องการเสื�อมสภาพ 

 

 ปี 

Solar 

Degradation 

(%) 

หน่วยการใช้

ไฟฟ้าที�ประหยดั

ไปได ้

 (kWh) 

ค่าไฟฟ้าที�

ลดลงได ้

(บาท) 

ค่าไฟฟ้าที�ลดลง

ไดส้ะสม  

(บาท) 

1 2.6 5,890.75 26,047.14 26,047.14 

2 0.7 5,849.52 25,864.81 51,911.95 

3 0.7 5,808.57 25,683.75 77,595.7 

4 0.7 5,767.91 25,503.97 103,099.67 

5 0.7 5,727.53 25,325.44 128,425.11 

6 0.7 5,687.44 25,148.16 153,573.27 

7 0.7 5,647.63 24,972.13 178,545.4 

8 0.7 5,608.10 24,797.32 203,342.72 

9 0.7 5,568.84 24,623.74 227,966.46 

10 0.7 5,529.86 24,451.37 252,417.83 

11 0.7 5,491.15 24,280.21 276,698.04 

12 0.7  5,452.71 24,110.25 300,808.29 

13 0.7 5,414.54 23,941.48 324,749.77 

14 0.7 5,376.64 23,773.89 348,523.66 

15 0.7 5,339.00 23,607.47 372,131.13 

ค่าไฟฟ้าลดลงไดเ้ฉลี�ย (บาท)/ปี 24,808.74  

ตน้ทุน 220,000 บาท 

NPV 152,131.14 บาท 

IRR 8% 

 

               เนื�องจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ที�ทาํการติดตั�งบน

หลังคานั� นจะมีหน่วยการผลิตที�แตกต่างกันไปตามสภาพพื�นที�และ

ลกัษณะการติดตั�ง ดงันั�นเพื�อประมาณการผลิตพลงังานตลอดระยะเวลา

โครงการได้อย่างแม่นยาํจึงทําการพิจารณาค่าประสิทธิภาพที�ลดลง 

(Degradation) ตามระยะเวลาการใช้งานอา้งอิงจากโซล่าเซลล์ โดยตลอด

ระยะเวลาโครงการ (15 ปี) จะตอ้งมีประสิทธิภาพลดลงไม่มากกว่า 20%  

ที�สมมติฐานค่าความเสื�อมสภาพของแผงปีที� 1 = 2.6% และสาํหรับปีที� 2 

ไปจนถึงปีที� 15 = 0.70% และจากปีแรกสามารถประหยดัหน่วยการไฟฟ้า

ไปได้ 6,048 kWh และทาํการวิเคราะห์เรื�องปัจจยัเรื�องการเสื�อมสภาพจะ

ไดผ้ลดงัตารางที� 4 

 

เมื�อทาํการลงทุนโครงการระบบโซล่าเซลล์ด้วยต้นทุน 220,000 

บาท เมื� อครบระยะเวล า 15 ปี  จะสามารถล ดค่าไฟฟ้าได้ทั� งห มด 

372,131.13 บาท เฉลี�ยเป็นเงิน 24,808.74 บาท/ปี และเมื�อครบระยะเวลา

โครงการจะมีรายไดสุ้ทธิของโครงการนี�  (NPV) เป็นเงิน 152,131.14 บาท 

ซึ� งคิดเป็นผลตอบแทน (IRR) เท่ากบั 8% 

4. ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบจุดคุ้มทุน 

         โดยจะทาํการแบ่งตัวอย่างกรณีศึกษาออกเป็น 0 กรณีใหญ่ตาม

ขนาดความต้องการใช้ไฟฟ้า คือ กรณีผูล้งทุนมีความต้องการใช้ไฟฟ้า

ขนาด 0 kWh 5 kWh และ �B kWh และตอ้งการติดตั�งโซล่าเซลล์ขนาด         

3 kW 5 kW และ �B kW ตามลาํดบั ทาํให้สามารถแบ่งกรณียอ่ยออกมาได้

อีกเป็นทั�งหมด � กรณี ตามขนาดความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของผูล้งทุนและ

ขนาดกาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล์ ทาํการเลือกพิกดับริเวณใกลเ้คียงกบั

สถานที�ตัวอย่างเพื�อต้องการให้ข้อมูลปัจจยัภายนอก เช่น อุณหภูมิใน

บริเวณนั�นใกลเ้คียงกบัสถานที�ตวัอยา่งมากที�สุด และทาํการเลือกพื�นที�ที�มี

ลกัษณะเป็นพื�นที�ราบเรียบเสมือนกบัการทาํการติดตั�งระบบโซล่าเซลล์

ลงบนพื�นที�ที�มีลกัษณะเป็นดาดฟ้าเพื�อที�จะตอ้งการให้โซล่าเซลล์นั�นรับ

แสงแดดได้เต็มที� จากนั� นทําการเลือกขนาดกําลัง และจํานวนแผง            

โซล่าเซลลโ์ดยขนาดกาํลงัของโซล่าเซลลน์ั�นจะอา้งอิงเป็นขนาดเดียวกนั

และยี�ห้อเดียวกนักบัสถานที�ตวัอยา่ง และทาํการเลือกอินเวอร์เตอร์ขนาด       

3 kW 5 kW และ �B kW โดยทั�งหมดเป็นยี�ห้อเดียวกนักบัสถานที�ตวัอยา่ง 

โดยในกรณีไหนที�ขนาดกาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล์นั�นมากกว่าขนาด

ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าจะมีการคาํนวณในส่วนของการขายหน่วยไฟฟ้า

ส่วนเกินในอตัรา �.� บาท/หน่วย โดยมีระยะสัญญาการซื� อขาย �B ปี

ให้แก่การไฟฟ้า โดยกรณีที�ผู ้ลงทุนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าขนาด            

3 kWh 5 kWh และ �B kWh และมีความตอ้งการติดตั�งโซล่าเซลล์ขนาด      

3 kW 5 kW และ �B kW ตามลาํดบั  

         จากการพิจารณากรณียอ่ยทั�ง 9 กรณีโดยจะยกตวัอยา่งการคาํนวณ

กรณีศึกษาออกมาทั�งหมด 3 กรณีโดยกรณีศึกษาที� 1 คือในกรณีที�ผูล้งทุน

มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าขนาด 3 kWh และเลือกติดตั�งโซล่าเซลลข์นาด 3 

kW (ไม่มีการขายหน่วยไฟฟ้าส่วนเกิน) โดยโซล่าเซลลส์ามารถผลิต

กาํลงัไฟฟ้าได ้ (DC) 2.9 kWDC เป็นค่าที�ไดจ้ากการจาํลองการติดตั�งโซ

ล่าเซลลใ์นโปรแกรม PVsyst 7.0 ซึ� งเมื�อแปลงพลงังานจากอินเวอร์เตอร์

จะมีค่าเท่ากบั 2.32 kWh ซึ� งในระยะเวลา 4 ชั�วโมง/วนัใน 1 ปีจะสามารถ

ลดหน่วยการใชไ้ฟฟ้าไปไดจ้ะมีค่าเท่ากบั 3387.2 kWh เมื�อทาํการ

วิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัเรื�องการเสื�อมสภาพของโซล่าเซลล ์ ในทาํนอง

เดียวกนักบัตารางที� 4 ภายในปีแรกจะทาํให้ประหยดัค่าใชไ้ฟฟ้าไปได ้

14,587.78 บาท และเมื�อครบระยะเวลา 15 ปีจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้

ทั�งหมด 208,413.13 บาท เฉลี�ยเป็นเงิน 13,894.20 บาท/ปี ซึ� งจะคุม้ทุนใน

ปีที� 11 เทียบจากตน้ทุน 155,000 บาท กรณีศึกษาที� 2 คือในกรณีที�ผูล้งทุน

มีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าขนาด 5 kWh และเลือกติดตั�งโซล่าเซลลข์นาด 5 
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kW (ไม่มีการขายหน่วยไฟฟ้าส่วนเกิน) เมื�อทาํการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยั

เรื�องการเสื�อมสภาพของโซล่าเซลล ์ ในทาํนองเดียวกนักบักรณีศึกษาที� 1 

ภายในปีแรกจะทาํให้ประหยดัค่าใชไ้ฟฟ้าไปได ้ 23,642.26 บาท และเมื�อ

ครบระยะเวลา 15 ปีจะสามารถลดค่าไฟฟ้าไดท้ั�งหมด 337,773 บาท เฉลี�ย

เป็นเงิน 22,518.20 บาท/ปี ซึ� งจะคุม้ทุนในปีที� 10 เทียบจากตน้ทุน

220,000 บาท และในกรณีศึกษาที� 3 คือในกรณีที�ผูล้งทุนมีความตอ้งการ

ใชไ้ฟฟ้าขนาด 10 kWh และเลือกติดตั�งโซล่าเซลลข์นาด 10 kW (ไม่มี

การขายหน่วยไฟฟ้าส่วนเกิน) เมื�อทาํการวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัเรื�องการ

เสื�อมสภาพของโซล่าเซลลใ์นทาํนองเดียวกนักบักรณีศึกษาที� 1 เช่นเดียว 

กนั ภายในปีแรกจะทาํให้ประหยดัค่าใชไ้ฟฟ้าไปได ้51,811.75 บาท และ

เมื�อครบระยะเวลา 15 ปีจะสามารถลดค่าไฟฟ้าไดท้ั�งหมด 740,225.93 

บาท เฉลี�ยเป็นเงิน 49,348.40 บาท/ปี ซึ� งจะคุม้ทุนใน 6 ปี 10 เดือน เทียบ

จากตน้ทุน 345,000 บาทโดยทั�ง 3 กรณีศึกษาที�กล่าวมาขา้งตน้นี� เป็นกรณี

ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงที�สุดจากการลงทุน โดยทาํการพิจารณาจาก 

NPV, IRR เมื�อสิ�นสุดโครงการ 15 ปี และ ระยะเวลาคืนทุนที�เร็วที�สุด ที�

จะเป็นอีกหนึ�งปัจจยัในการช่วยผูล้งทุนตดัสินใจในการเลือกลงทุน โดย

จะสรุปการคาํนวณทั�ง 9 กรณีที�ไดก้ล่าวไปในตอนตน้ ลงในตารางที� 5  

 

ตารางที� 5 ผลการวเิคราะห์ � กรณี 

  ขนาดกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของโซล่าเซลล ์

  3 kW 5 kW 10 kW 

โหลด 

3 kWh 

ตน้ทุน 155,000 บาท 220,000 บาท 345,000 บาท 

NPV 53,413.13 บาท 36,831.69 บาท 25,222.92 บาท 

IRR 4% 2% 1% 

คืนทุน 11 ปี 12 ปี 4 เดือน 12 ปี 7 เดือน 

โหลด 

5 kWh 

ตน้ทุน 155,000 บาท 220,000 บาท 345,000 บาท 
NPV 53,413.13 บาท 117,773 บาท 144,305.30 บาท 

IRR 4% 6% 5% 

คืนทุน 11 ปี 10 ปี 9 ปี 7 เดือน 

โหลด 

10 kWh 

ตน้ทุน 155,000 บาท 220,000 บาท 345,000 บาท 

NPV 53,413.13 บาท 117,773 บาท 395,225.94 บาท 

IRR 4% 6% 12% 
คืนทุน 11 ปี 10 ปี 6 ปี 10 เดือน 

 

สรุป 

         จากกรณีศึกษาทั�งหมดสามารถนาํมาสรุปสัดส่วนผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน (%) เพื�อเปรียบเทียบความคุ้มค่าได้ดังตารางที�  6 จากตารางจะ

แสดงไดว้่าในกรณีที�ทาํการศึกษาทั�งหมดเมื�อทาํการเปรียบเทียบสัดส่วน

ผลตอบแทนต่อตน้ทุนจะไดผ้ลว่าในความตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าแต่ละ

กรณีจะไดผ้ลตอบแทนสูงสุดเมื�อเลือกขนาดกาํลงัการผลิตของโซล่าเซลล์

ที�มีสดัส่วนใกลเ้คียงกนักบัความตอ้งการในการใชไ้ฟฟ้า เช่น หากมีความ

ตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าขนาด 3 kWh ก็ควรติดโซล่าเซลล์ขนาด 3 kW 

เพื�อให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงที�สุดและเมื�อเปรียบเทียบในแต่ละกรณีของ

ความตอ้งการในการใช้ไฟฟ้าพบว่าจะไดผ้ลตอบแทนสูงขึ�น เมื�อมีความ

ตอ้งการในการใช้ไฟฟ้ามากขึ�น  และในตอนท้ายสุดสามารถสรุปการ

เปรียบเทียบโดยการนาํกรณีศึกษาทั�งหมดมาเปรียบเทียบภายในระยะเวลา

การลงทุน 15 ปี  เท่ากนัในลกัษณะแผนภูมิแท่งไดด้งัรูปที� 2 

 

ตารางที� 6 สรุปสัดส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (%) 

สดัส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน 

(%) 

ขนาดกาํลงัในการผลิตของโซล่าเซลล ์

3 kW 5 kW 10 kW 

ความตอ้งการในการ

ใชไ้ฟฟ้า 

3 kWh 134.46 116.74 109.66 

5 kWh 134.46 153.53 141.83 

10 kWh 134.46 153.53 214.56 

 

 
รูปที� 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตผ์ลตอบแทนสุทธิและระยะเวลาดาํเนิน

โครงการ (ปี) 

เอกสารอ้างองิ 

 [�]     กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง
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บทคดัย่อ 

         เนื�องจากปัจจุบนัเกิดการระบาด COVID-19 ในประเทศไทยมีการ

ระบาดหนกัถึง 5 ระลอก มีการบงัคบัใชม้าตรการล็อกดาวน์ประเทศ โดย

รัฐบาลใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต

พื�นที� ซึ� งส่งผลกระทบต่อหลายๆดา้นรวมถึงภาคพลงังาน และจากสถาน- 

การณ์ดงักล่าว ทาํให้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าไดเ้ปลี�ยนไป ทาํให้ส่งผลต่อ

ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าอย่างมาก ผูท้าํวิจยัจึงได้จดัทาํเรื� องการพยากรณ์

ความตอ้งการไฟฟ้า ในสถานการณ์ COVID-19 โดยนาํขอ้มูลโหลดไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) มาวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละช่วงของ

สถานการณ์โควิดระลอกแรก ทาํการหาค่าสูงสุด ค่าต ํ�าสุด ค่าเฉลี�ย และ

กราฟความถี� เพื�ออธิบายพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วง จากนั�นนาํ

ขอ้มูลโหลดไฟฟ้า ไปใช้ในการพยากรณ์ ผ่านโปรแกรม MATLAB โดย

อาศยัการทาํงานของการเรียนรู้เชิงลึกแบบจาํลอง LSTM โดยแบบจาํลอง

นี� มีความสามารถช่วยในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั� นได้

แม่นยาํ 

คาํสําคญั : การพยากรณ์ค่าความตอ้งการไฟฟ้า, การเรียนรู้เชิงลึก 

Abstract 

         Since the current COVID-19 pandemic in Thailand, there have 

been 5 outbreaks. The country's lockdown has been enforced. The 

government uses the Emergency Management Act in all districts. This 

affects many areas, including the energy sector, and as a result of this 

situation, the use of electricity has changed, causing a significant impact 

on electricity demand. The researchers then produced a forecast of 

electricity demand in the COVID-19 situation by analyzing the electric 

load profile data from the Provincial Electricity Authority (PEA). In 

each phase of the first COVID-19 situation, the load profile data are 

used to obtain the highest, the lowest, and the average demands and also 

the frequency graphs in order to describe people behavior in using 

electricity.  The load profile data is then used to forecast through 

MATLAB program based on the operation of the LSTM deep learning 

model. The results from the model are accurate for short-term load 

forecast. 

Keywords : Forecasting of electricity demand, deep learning  

1.    บทนํา 

ไฟฟ้าเป็นปัจจยัพื�นฐานที�สําคญัต่อการดาํเนินชีวิต และขบัเคลื�อน

เศรษฐกิจ ทาํให้ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศไทยมีแนวโน้ม

เพิ�มสูงขึ�นทุกปี จากรายงานสถานการณ์พลงังานปีพ.ศ.2560 แต่เนื�องจาก

ช่วงปลายปี พ.ศ.2562 เกิดเหตุการณ์ระบาด COVID-19 ทาํให้เกิดวิกฤต

ทางเศรษฐกิจรวมถึงภาคพลงังานคาดวา่ทาํให้ปริมาณความตอ้งการไฟฟ้า

ในประเทศไทยนั�นมีแนวโน้มลดลง เนื�องจากการบงัคบัใช้ และปฏิบติั

ตามมาตรการ ล็อกดาวน์ (Lockdown) จากสถานการณ์ดงักล่าวการดาํเนิน

ชีวิตเปลี�ยนไป มีการเปลี�ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและ

ส่งผลถึงความต้องการไฟฟ้า [1] จึงต้องทาํการพยากรณ์ความต้องการ

ไฟฟ้าในอนาคตว่าเป็นไปในทิศทางใด การพยากรณ์เป็นการอาศยัขอ้มูล

ในอดีตเพื�อนําค่าพยากรณ์ที�ได้ มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนหรือ

ประกอบการตดัสินใจในดา้นต่างๆ หากค่าพยากรณ์ที�ไดต้ ํ�ากวา่ความเป็น

จริงจะส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการไฟฟ้า ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลกัษณ์ของประเทศ และหากค่าพยากรณ์สูง

กว่าความเป็นจริง จะทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานที�ไม่จาํเป็น 

ดงันั�นการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าจึงมีความสาํคญัมาก และตอ้งมี

การพฒันาวิธีการพยากรณ์ให้สามารถพยากรณ์ไดแ้ม่นยาํมากขึ�น 

บทความนี� ใช้โครงข่ายประสาทเทียม [2] ทาํการคาํนวณโดยใช้

โปรแกรม MATLAB และใช้ข้อมูลโหลดไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค [3] โดยแบ่งเป็นช่วงก่อนล็อกดาวน์ ช่วงเริ�มล็อกดาวน์ และช่วง

มาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ COVID-19 ละรอกแรก เพื�อนํามา

วิเคราะห์ขอ้มูลของโหลดแต่ละช่วง และนาํค่าที�พยากรณ์มาวิเคราะห์ผล

ความแม่นยาํและค่าคลาดเคลื�อน เพื�อดูแนวโน้มว่าความตอ้งการไฟฟ้า

นั�นเพิ�มขึ�นหรือลดลงมากนอ้ยเพียงใด 

 

2.     วธีิการดาํเนินการวจิยั 

การวิจยัเรื�องการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เป็น

การวิจยัโดยอาศยัอาศยัการทาํงานของ การจาํลองการเรียนรู้เชิงลึกแบบ 

LSTM (Long Short-Term Memory) [4] เพื�อพยากรณ์และวิเคราะห์

แนวโนม้ของโหลด ในช่วงล็อกดาวน์เนื�องจากเหตุการณ์การระบาดของ     

โควิด-19 ของประเทศไทย 
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2.1 รวบรวมข้อมูลในการทําวจิัย 

หวัขอ้นี� จึงกล่าวถึงช่วงเวลาในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรก ซึ� ง

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 ช่วงดงัตารางที� 1 

ตารางที� 1 สถานการณ์โควดิ-19 ระลอกแรก 

ช่วง ระยะ จาํนวน(วนั) 

ก่อนล็อกดาวน์ 11 - 25 มี.ค. 2563 15 

เริ�มล็อกดาวน์ 26 มี.ค.- 2 พ.ค. 2563 38 

ผอ่นคลายมาตรการ1 3 - 16 พ.ค. 2563 14 

ผอ่นคลายมาตรการ2 17 - 31 พ.ค. 2563 15 

ผอ่นคลายมาตรการ3 1 - 14 มิ.ย. 2563 14 

ผอ่นคลายมาตรการ4 15 - 30 มิ.ย. 2563 16 

การเปลี�ยนแปลงภาระที�เกิดขึ�นตลอดระยะเวลาล็อกดาวน์จะขึ�นอยู่

กบัระเบียบ และนโยบายที�รัฐบาลประกาศไวเ้ท่านั�น เพื�อที�จะบรรเทาการ

แพร่กระจายในขณะที�จดัการกิจกรรมทางดา้นต่างๆแนวทางและขอ้จาํกดั

ที�ก ําหนดไวส้ําหรับกิจกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจะมีการ

เปลี�ยนแปลงบ่อยครั� งสิ� งนี� ส่งผลต่อการใช้โหลดดังนั� นภาระจึงมีการ

เปลี�ยนแปลงที�ไม่แน่นอน 

2.2 การเตรียมข้อมูลในการทําวจิัย 

ในงานวิจยัฉบบันี�ไดรั้บความอนุเคราะห์ขอ้มูลโหลดความตอ้งการ

ไฟฟ้าแบบรายวนัจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ช่วงเดือนมีนาคมจน 

ถึงกรกฎาคม ปี 2563 ซึ� งมีขอ้มูลทุกๆ 15 นาที ในแต่ละวนัจึงมี 96 ขอ้มูล 

 2.3 โปรแกรมวเิคราะห์ผลการพยากรณ์โหลด 

ใชโ้ปรแกรม MATLAB พยากรณ์โดยใช ้ Deep Leaning แบบ 

LSTM [5] ซึ� งมีโครงสร้างเป็น recurrent neural network (RNN) ที�ใชผ้ล

การทาํนายล่าสุดมาใชใ้นทาํนายในเวลาถดัไป คาํนวณโดยวิธี Adam 

optimization โดยกาํหนดให้มี 200 hidden layer, ปรับสอน 200 epochs, 

gradient threshold=1, learning rate เริ�มตน้มีค่าเป็น 1 ลดลงเหลือ 0.2 

หลงัจาก 125 epochs 

3.      การดาํเนินงาน 

          ในการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อนล็อกดาวน์ ช่วง

เริ� มล็อกดาวน์และช่วงมาตรการผ่อนคลาย ในสถานการณ์โควิด-19 

ระลอกแรก ใช้ข้อมูลโหลดไฟฟ้ารวมทุกเขตของพื�นที�การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (MW) ตั�งแต่เดือนเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฏาคม ปี 2563 ดงั

แสดงในรูปที� � 

          3.1 การวิเคราะห์ ข้อมู ลความต้องการใช้ไฟฟ้ าช่วงต่างๆ ใน

สถานการณ์โควดิ-19 

รูปที� 1 แสดงค่าโหลดรวมทุกช่วง 

 

ตารางที� 2 แสดงค่าตํ�าสุด ค่าสูงสุด และค่าเฉลี�ยของแต่ละช่วง 

ช่วง ค่าตํ�าสุด(MW) ค่าสูงสุด(MW) ค่าเฉลี�ย(MW) 

ช่วงก่อนล็อกดาวน์ 12,200.73 20,065.24 16,203.57 

ช่วงเริ�มล็อกดาวน์ 12,030.04 20,290.33 15,953.80 

ผอ่นคลายมาตรการ� 12,521.60 20,614.02 16,477.09 

ผอ่นคลายมาตรการ2 12,208.46 19,962.05 16,244.61 

ผอ่นคลายมาตรการ3 12,127.47 19,842.68 15,734.49 

ผอ่นคลายมาตรการ4 12,581.36 18,662.64 15,306.19 

ในช่วงก่อนล็อกดาวน์ พฤติกรรมการใชไ้ฟในการดาํเนินชีวิตยงัอยู่

ในสถานการณ์ปกติเนื�องจากยงัไม่มีมาตรการบงัคบัใชใ้นประเทศ มีเพียง

แค่การป้องกนัตวัเองเบื�องตน้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใชโ้หลดไฟฟ้า 

ช่วงที� 2 คือช่วงเริ�มล็อกดาวน์ พบว่าค่าโหลดมีค่าคงที�และค่อยๆ

เพิ�มขึ�นสูงสุด หลงัจากนั�นโหลดคอ่ยๆลดลง อาจจะมีสาเหตุจาก

พฤติกรรมการที�ใชไ้ฟในชีวิตประจาํวนัเปลี�ยนไป เพราะเมื�อล็อกดาวน์

โดยรวมในช่วงนี�  กิจกรรมต่างๆ ทั�งอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชยถู์กปิด 

เริ�มมีการใชเ้คอร์ฟิว มีมาตรการต่างๆ และยงัเปลี�ยนรูปแบบการทาํงาน

เป็นแบบ Work from Home ซึ� งจากสาเหตุเหล่านี� จึงอาจทาํให้ค่าโหลด

ไฟฟ้ามีค่าสูงขึ�น  

ช่วงที� 3 คือเริ�มผอ่นคลายมาตรการ 1 เนื�องจากการปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด ทาํให้สถานการณ์โควิดเริ�มคลี�คลายขึ�นจึงที�การผอ่นคลายมาตร 

1 ไม่มีการเปลี�ยนแปลงนโยบายที�สาํคญัในช่วงระยะนี�  แต่ในช่วงแรกของ

การผอ่นคลายนั�น ก็ยงัมีพฤติกรรมการใชโ้หลดที�สูงขึ�น อาจเนื�องมาจาก

ทุกคนปรับตวัเปลี�ยนกิจวตัรประจาํวนัเป็นการทาํงาน work from home 

อยา่งเตม็รูปแบบแลว้ ค่าโหลดจึงยงัมีค่าสูงขึ�น 

ช่วงที� 4 คือผอ่นคลายมาตรการ 2 มีการผอ่นคลายเคอร์ฟิวจากเวลา

เดิมเป็น 23.00 - 04.00 นาฬิกา ค่าโหลดการใชไ้ฟก่อนและหลงัช่วงนี� มีค่า

ไม่ต่างกนัมาก อาจเนื�องมาจากการปรับตวัไดจึ้งทาํให้ค่าโหลด ค่อนขา้ง

คงที� เพราะถึงจะผอ่นคลายมาตรการแลว้ แต่ผูค้นอาจจะเริ�มชินกนัการ

ทาํงานรูปแบบ Work from home ดูเทียบจากค่าเฉลี�ยผอ่นคลายระยะที� 1 

กบัระยะที� 2 

 ช่วงที� 5 คือผอ่นคลายมาตรการ 3 มีการปรับเคอร์ฟิวเป็น เวลา 

23.00 - 03.00 โดยให้กิจการ และ กิจกรรมที�มีความเสี�ยงปานกลางถึงสูง 

กลบัมาเปิดให้บริการไดเ้ป็นช่วงที�เริ�มกลบัมาใชชี้วิตไดเ้กือบจะปกติ

เพราะสามารถกลบัไปทาํงานในสาํนกังานไดเ้รียนในสถานศึกษาได ้ และ 

อนุญาตให้ประชาชนเดินทางขา้มจงัหวดัไดห้ากมีความจาํเป็นในช่วงนี� จึง

คาดวา่เนื�องจากลดการออนไลน์ค่าโหลดจึงมีค่าลดลง 

 ช่วงที� 6 คือผอ่นคลายมาตรการ 4 ไดมี้การยกเลิกเคอร์ฟิว และผอ่น

คลายการดาํเนินกิจกรรมดา้นเศรฐกิจ และการดาํเนินชีวิต ดา้นการดูแล

สุขภาพหรือสนัทนาการ จะเห็นไดช้ดัเลยวา่ช่วงนี�ค่าโหลดลดลค่อนขา้ง

มากอยา่งเห็นไดช้ดั เนื�องจากพฤติกรรมการใชไ้ฟไดเ้ปลี�ยนไปเพราะ

ผูค้นเริ�มกลบัไปใชชี้วิตทาํงานไดเ้ป็นปกติและลดการออนไลน์จึงคาดวา่

เป็นสาเหตุทาํให้ค่าโหลดลดลง 
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        3.2rการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า 

ผลลพัธ์จากการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า โดยใชโ้ปรแกรม 

MATLAB โดยแบ่งการพยากรณ์เป็น 6 ช่วง คือ ช่วงก่อนล็อกดาวน์ ช่วง

เริ�มล็อกดาวน์ และช่วงมาตรการผ่อนคลาย จะไดผ้ลการพยากรณ์

ค่าโหลดในสถานการณ์โควิด-19 ดงัต่อไปนี�  

เนื�องจากแต่ละช่วงมีจาํนวนวนัไม่เท่ากนั ผลการพยากรณ์จึงมีค่า

แตกต่างกนัจึงทาํการพยากรณ์อีกครั� ง โดยกาํหนดจาํนวนวนัในแต่ละช่วง

ให้เท่ากนั คือ 14 วนั และนาํผลการพยากรณ์ และ ค่าคลาดเคลื�อนมา

วิเคราะห์ 

รูปที� 2 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงก่อนล็อกดาวน์ 14 วนั 

 
รูปที� 3 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในและค่าความคลาดเคลื�อนช่วง

ก่อนล็อกดาวน์ 14 วนั 

 
รูปที� 4 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงเริ�มล็อกดาวน์ 14 วนั 

รูปที� 5 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและค่าความคลาดเคลื�อนในช่วง

เริ�มล็อกดาวน์ 14 วนั  

รูปที� 6 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงมาตรการผอ่นคลาย 1 14 วนั 

 
รูปที� 7 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและค่าความคลาดเคลื�อนในช่วง

มาตรการผอ่นคลาย 1 14 วนั 

รูปที� 8 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงมาตรการผอ่นคลาย 2 14วนั 

รูปที� 9 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าและค่าความคลาดเคลื�อนในช่วง

มาตรการผอ่นคลาย 2 14 วนั 

รูปที� 10 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงมาตรการผอ่นคลาย 3 14วนั 

รูปที� 11 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าและค่าความคลาดเคลื�อนในช่วง

มาตรการผอ่นคลาย 3 14 วนั 
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รูปที� 12 แสดงการพยากรณ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในช่วงมาตรการผอ่นคลาย 4 14วนั 

รูปที� 13 แสดงผลการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าและค่าความคลาดเคลื�อนในช่วง

มาตรการผอ่นคลาย 4 14 วนั 

         จากรูปที� 2,4,6,8,10 และ 12 ไดท้าํการตดัขอ้มูล 10% ของขอ้มูล

ล่าสุดเพื�อนาํไปเปรียบเทียบกบัขอ้มูลที�สร้างขึ�นหรือก็คือการที�ใช ้ 14 วนั

ทาํนาย 1.4 วนัและนาํขอ้มูล 2 ชุด ชุดขอ้มูลกบัชุดที�ทาํนาย นาํมาซ้อนทบั

กนัเพื�อดูความแตงต่าง จากนั�นนาํไปปรับปรุงสถานะขอ้มูลและทาํการ

ทาํนายลาํดบัใหม่ไดด้งัรูปที� 3,5,7,9,11 และ 13 จะเห็นไดว้า่เมื�อทาํการ

อพัเดทขอ้มูลที�ไดจ้ะมีความแม่นยาํสูงขึ�น โดยใชแ้บบจาํลอง LSTM ที�

เป็น Time series ในการเรียนรู้และปรับปรุงขอ้มูลให้มีค่าความแม่นยาํที�

มากขึ�น โดย แกน X แสดงถึง จาํนวนขอ้มูล (1 วนั = 96 ขอ้มูล, 14 วนั 

1,344 ขอ้มลู), แกน Y แสดงถึง ค่าโหลด (MW) จะเห็นไดว้า่ค่า RMSE 

(root-mean-square error) จากการพยากรณ์มีค่าไม่เกิน ��� MW หรือ ไม่

เกิน �.�% เมื�อเทียบกบั ค่าเฉลี�ยของโหลด  

         3.3  อภปิรายผลการดาํเนินงาน 

         จากข้อมูลโหลดไฟฟ้าในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกแรกช่วง

เดือนมีนาคมจนถึงกรกฎาคมปี 2563 แบ่งออกเป็น 6 ช่วง เมื�อนาํขอ้มูลมา

วิเคราะห์ได้ผลดงันี�  คือในช่วงเริ� มล็อกดาวน์มีค่าโหลดสูงขึ�นจากก่อน

หน้าอาจจะมีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ไฟในชีวิตประจาํวนัเปลี�ยนไป

เพราะเมื�อล็อกดาวน์โดยรวมในช่วงนี�  กิจกรรมต่างๆทั�งอุตสาหกรรมและ

เชิงพาณิชยถู์กปิด เริ�มมีการเคอร์ฟิว มีมาตรการต่างๆ และเมื�อมีการผ่อน

คลายมาตรการในระยะที�  1-5 ค่าโหลดเริ� มกลบัมามีแนวโน้มเป็นปกติ

และค่อยๆมีค่าลดลงจากค่าโหลดก่อนเริ�มล็อกดาวน์ เนื�องจากได้มีการ

ยกเลิกเคอร์ฟิว และผ่อนคลายการดาํเนินกิจกรรมด้านเศรฐกิจและการ

ดาํเนินชีวิต ดา้นการดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ และพฤติกรรมการใช้

ไฟได้เปลี�ยนไปเพราะผูค้นเริ�มกลบัไปใช้ชีวิตทาํงานไดเ้ป็นปกติและลด

การออนไลน์จึงคาดวา่เป็นสาเหตุทาํให้ค่าโหลดลดลง 

 

 

 

4.     สรุป 

บทความนี� ศึกษาเกี�ยวกับการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน

สถานการณ์ COVID-�� ซึ� งมีการวิเคราะห์ขอ้มูลโหลดไฟฟ้าในช่วงการ

ระบาด COVID-�� ระลอกแรกในปี 2563 โดยพิจารณาแนวโน้มของ

ค่าโหลด และนําข้อมูลไปทาํการพยากรณ์และปรับปรุง โดยใช้ Deep 

Leaning  ในโปรแกรม MATLAB เพื�อนาํไปพยากรณ์ค่าโหลดไฟฟ้าใน

อนาคต การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าโดยใช้แบบ Deep Leaning   

ช่วยในการปรับปรุงผลการพยากรณ์โหลด ทาํให้ไดผ้ลลพัธ์การพยากรณ์

มีความแม่นยาํสูงขึ� น และค่าความคลาดเคลื� อนน้อย โดยมีการใช้

แบบจําลอง LSTM  ที� ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการเรียนรู้เพิ�ม

ประสิทธิภาพในการพยากรณ์โหลดระยะสั�นที�แม่นยาํยิ�งขึ�น และมีการใช้

เครือข่ายการเรียนรู้เชิงลึกสําหรับขอ้มูลที�เป็นอนุกรมเวลา ลาํดบัอินพุต

เป็นช่วงของวนัและเวลา รวมถึงขอ้มูลการใช้โหลดและขอ้มูลปฏิทินที�

สําคญัต่อการเปลี�ยนแปลง เช่นข้อมูลการใช้โหลดรวมทั�งประเทศ วิธี 

LSTM ส่งผลให้แบบจาํลองนี�  มีความเหมาะสมในการจะนาํมาพยากรณ์

ความตอ้งการไฟฟ้าในอนาคตได ้ 

ผลกระทบของ COVID-19 ยงัคงดาํเนินต่อไป และจะมีผลกระทบ

ระยะยาวต่อการดํารงชี วิตของเรา ดังนั� นจึงต้องทําความเข้าใจการ

เปลี�ยนแปลงของความตอ้งการไฟฟ้าและผลกระกระทบที�ตามมา การ

พยากรณ์โหลดจึงเป็นสิ�งสาํคญัในการนาํไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จดัการไฟฟ้า หากเกิดการระบาดของโรคอื�นๆ ที�คล้ายกันขึ� นอีกใน

อนาคต 
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การจําลองการกระจายสนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า 
ที�ใช้คุณสมบัติของวัสดุสําหรับการพมิพ์สามมิติ 

A Simulation on Electric Field Distribution and Leakage Current of 3-D Printing Material Insulator 
ภัทรบด ี ไขกัณหา 1 และ ธารินทร์  รัตนบุญทา 2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม pattarabordee.kh@npu.ac.th 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบนั  

เนื�องจากมีกระบวนการผลิตที�ง่าย แม่นยาํ อีกทั�งชิ�นงานที�ได้ยงัมีความ

แข็งแรง ส่งผลให้มีความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในงาน

ดา้นวิศวกรรมหลายแขนง รวมถึงวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ใน

ระบบจาํหน่ายไฟฟ้าที�จาํเป็นต้องเลือกใช้วสัดุฉนวนที�มีประสิทธิภาพ

และตน้ทุนไม่สูงมากนักสําหรับการผลิตลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้า อย่างไรก็ดี 

ขอ้มูลและการศึกษาเกี�ยวฉนวนไฟฟ้าที�ได้จากการพิมพ์สามมิติยงัมีอยู่

จาํกดั ส่งผลให้เทคโนโลยีนี�ยงัไม่ถูกใชใ้นทางปฏิบติั ดงันั�น งานวิจยันี� จึง

มีจุดประสงค์ที�จะศึกษาคุณสมบติับางประการของลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้า 

โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ในการจําลองและ

เปรียบเทียบการกระจายตวัของสนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของวสัดุ F 

ชนิด คือ ยางซิลิโคนที�ทําปฏิกิริยากับกํามะถันที� อุณหภูมิสูง (high 

temperature vulcanized; HTV)  เรซินทนอุณหภูมิสาํหรับเครื�องพิมพช์นิด 

stereolithography apparatus (SLA)  Polylactic acid (PLA) Acrylonitrile 

butadiene styrene (ABS) และ Polyamide 12 (PA2200) ซึ� งภายหลังการ

จาํลองพบว่า ลูกถว้ยฉนวนทุกชนิดมีลกัษณะการกระจายของสนามไฟฟ้า

ที�คลา้ยกัน อีกทั�งยงัมีความเครียดสนามไฟฟ้าเฉลี�ยใกลเ้คียงกันอีกด้วย  

นอกจากนี�  การจาํลองยงัแสดงให้เห็นว่า กระแสรั�วไหลของลูกถว้ยฉนวน

ที�ไดจ้ากการพิมพส์ามมิติทุกชนิดมีค่านอ้ยว่าลูกถว้ยฉนวนยางซิลิโคน 

คําสําคัญ: ลูกถว้ยฉนวนไฟฟ้า การกระจายสนามไฟฟ้า กระแสรั�วไหล 

ยางซิลิโคน เทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติ 

Abstract 
Nowadays, 3D printing technology is receiving a lot of attention. because 

the manufacturing process is straightforward, precise, and the finished 

product is still robust. As a result, 3D printing technology is required in 

many engineering sectors. Specifically in electrical engineering. The 

fabrication of insulators for the electrical distribution system must 

employ an efficient and cost-effective insulating material. Data and 

research on 3D-printed insulators are scarce, nevertheless. Because of 

this, this technology hasn't been put to use yet. This study intends to 

investigate some insulator properties. The electric field distribution and 

leakage current of five materials—high temperature vulcanized (HTV) 

silicone rubber, high-temperature resin for stereolithography apparatus 

(SLA), Polylactic acid (PLA), Acrylonitrile butadiene styrene (ABS), 

and Polyamide 12—were simulated and compared using the finite 

element method (PA2200). The properties of the field distribution are the 

same for all insulators. Additionally, the mean electric field stresses were 

comparable. All 3D printed insulators have lower leakage currents than 

silicone rubber insulators. 

Keywords:  Insulator, Electric field distribution, Leakage current, 

Silicone rubber, 3-D printing 

1. บทนํา 
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานที�สําคญัในการขบัเคลื�อนทุกภาคส่วน

ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคประชาคม 

อีกทั�งการขยายตวัของเมืองและเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผนวกกบั 

การเขา้มามีบทบาทที�สําคญัของของรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูง 

ยิ�งทวีความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มากขึ�นกว่าอดีต เพื�อที�จะสามารถ

ส่งผ่านพลงังานไฟฟ้าไปยงัทุกภาคส่วนไดอ้ย่างเพียงพอ ระบบไฟฟ้าจึง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและพฒันาอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่าง

ยิ�งระบบจาํหน่ายไฟฟ้าซึ� งเป็นระบบที�เชื�อมต่อกบัผูใ้ชไ้ฟโดยตรง ลูกถว้ย

ฉนวนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที�มีการติดตั�งมากที�สุดในระบบจาํหน่ายไฟฟ้า

และเป็นอีกหนึ�งอุปกรณ์ที�พบปัญหามากที�สุด  ปัญหาส่วนใหญ่ที�พบ คือ

การเสื�อมสภาพของลูกถว้ยเนื�องจากการเกิดวาบไฟตามผิว ซึ� งจะเกิดขึ�น

เมื�อลูกถ้วยฉนวนถูกใช้เป็นเวลานานจนถูกปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ� ง

ปนเปื� อนอื�นๆ ถึงแมว่้าปัจจุบนัจะมีความพยายามที�จะนําเอาฉนวนยาง

ซิลิโคนซึ�งมีความไม่ชอบนํ� าสูง มาทดแทนลูกถว้ยฉนวนแบบดงัเดิมที�ทาํ

มาจากวสัดุพอร์ซเลน  แต่กระบวนการผลิตลูกถว้ยพอลิเมอร์ดังกล่าว

จาํเป็นตอ้งใช้เครื�องจกัรที�มีเทคโนโลยีขั�นสูงและมีแบบหล่อที�ซับซ้อน

ส่งผลให้มีตน้ทุนการผลิตมากกว่าลูกถว้ยฉนวนแบบดั�งเดิม 
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หลายทศวรรษที�ผ่านมา เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติได้รับความ

นิยมและถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมหลายสาขา เช่น 

วิศวกรรมเครื� องกล วิศวกรรมชีวการแพทย ์และวิศวกรรมอากาศยาน 

อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในสาขา

วิศวกรรมไฟฟ้ายงัคงอยู่ในระยะเริ�มตน้ โดยปรากฏงานวิจยัที�ได้นําเอา

เทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติและเทคโนโลยีการปลูกถ่ายความร้อนมาใช้

ในการสร้างแผงวงจรไฟฟ้าที�มีความซับซ้อน [�]  นอกจากนี� ยงัพบว่ามี

การนําเสนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ

ร่วมกบัการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงโทโพโลยีเพื�อปรับปรุงความสามารถใน

การทนต่อความเครียดสนามไฟฟ้าของฉนวน [`]  อีกทั�งไดม้ีการศึกษาถึง

ความเป็นไปไดใ้นการนาํเอาวสัดุที�ใช้ในเทคโนโลยีการพิมพส์ามมิติมา

ใชใ้นงานเป็นฉนวนสําหรับวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง ซึ� งผลการวิจยัพบว่า

วสัดุดงักล่าวมีคุณสมบติัที�เหมาะสมต่อการเป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง โดย

พบว่ามีค่าคงที�ไดอิเล็กตริก สภาพต้านทานไฟฟ้า และความคงทนต่อ

แรงดนัไฟฟ้าเบรกดาวน์ใกลเ้คียงกบัวสัดุอีพ็อกซีซึ� งเป็นวสัดุที�นิยมนํามา

ทาํเป็นฉนวนไฟฟ้าในปัจจุบนั [j] อย่างไรก็ตาม วสัดุอีพ็อกซีไม่ได้รับ

ความนิยมในการนาํมาทาํเป็นลูกถว้ยฉนวนสําหรับระบบจาํหน่าย และยงั

ไม่มีรายงานเกี�ยวกบัการกระจายของสนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของ

ลูกถว้ยฉนวนที�ไดจ้ากการพิมพส์ามมิติ 

งานวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบการกระจาย

สนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของลูกถว้ยฉนวนที�ทาํมาจากยางซิลิโคน

ซึ� งทาํปฏิกิริยากับกาํมะถนัที�อุณหภูมิสูง (high temperature vulcanized; 

HTV) และลูกถว้ยฉนวนที�ได้จากการพิมพ์สามมิติ โดยกาํหนดให้แกน

และจุดเชื�อมต่อของลูกถว้ยฉนวนทุกชนิดมีคุณสมบติัเหมือนกนั  แต่ปีก

ของลูกถ้วยจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันตามวัสดุที�นํามาใช้  ซึ� ง วัสดุที�

นํามาใช้สําหรับเครื� องพิมพ์สามมิติประกอบด้วย เรซินทนอุณหภูมิ

สําหรับเครื� องพิมพ์ชนิด stereolithography apparatus (SLA)  Polylactic 

acid (PLA)  Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)  แล ะ  Polyamide 12 

(PA2200) 

2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ [0] 
สาํหรับปัญหาสนามไฟฟ้าสถิต ความเขม้ของสนามไฟฟ้าสามารถ

คาํนวณไดโ้ดยการหาเกรเดียนตที์�เป็นลบของความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ดงั

แสดงในสมการที� �  

 V� ��E  (1) 

 ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้า (J) สามารถคาํนวณไดโ้ดยใชก้ฎ

ของแมกซ์เวลล์-แอมแปร์ ดังแสดงในสมการที� ` โดยที�ความหนาแน่น

ของก ระแสไฟฟ้า ใ นสมก ารนี� เ ป็น ผล มา จ าก สน าม ไ ฟฟ้า  แล ะ

สนามแม่เหลก็บนผิวของวสัดุ 

 ( )� �� � � �j eJ E v B D J  (2) 

โดยปกติแลว้ปริมาณของสนามแม่เหลก็มีค่าน้อยมากเมื�อเปรียบเทียบกบั

ปริมาณของสนามไฟฟ้าจึงสามารถละเลยได้ ( 0)� �v B  และจาก

สมการ 0 r	 	�D E  จะไดว่้า 

 
0( rj� �	 	� � � eJ )E J  (3) 

เมื�อ E คือ ความเขม้สนามไฟฟ้า (V/m) 

 V คือ แรงดนัไฟฟ้า (V) 

 J คือ ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (A/m2) 

 σ  คือ สภาพนาํไฟฟ้า (S/m) 

 ω  คือ ความถี�เชิงมุม (rad/s) 

 0ε  คือ ค่าคงที�ไดอิเลก็ตริกของสุญญากาศ (F/m) 

 rε  คือ ค่าคงที�ไดอิเลก็ตริกสัมพทัธ์ 

 Je คือ ความหนาแน่นของกระแสภายนอก (A/m2) 

3. ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์สําหรับศึกษาการกระจายสนามไฟฟ้า
และกระแสรั�วไหลของลูกถ้วยฉนวน 

3.1 แบบจําลองของลูกถ้วยฉนวนพอลิเมอร์ 
ลูกถว้ยฉนวนพอลิเมอร์มีส่วนประกอบหลกัอยู่ j ส่วน ดงัแสดง

ในรูปที� � ซึ� งประกอบดว้ย แกนลูกถว้ย ปีกลูกถว้ย และจุดเชื�อมต่อ โดย

แกนลูกถว้ยซึ�งเป็นพลาสติกเสริมแรงดว้ยเส้นใย (Fiber reinforced plastic 

core; FRP core) ทําหน้าที� รับแรงทางกลอันเนื�องมาจากนํ� าหนักของ

สายไฟฟ้า ส่วนปีกลูกถ้วยทําหน้าที� เ ป็นฉนวนกั� นระหว่างตัวนํา

ไฟฟ้าแรงสูงกบัส่วนที�ต่อลงดิน และจุดเชื�อมต่อโลหะ (fittings) ซึ�งติดตั�ง

อยู่ที�ปลายของลูกถว้ยทาํหน้าที�จบัยึดตวันําไฟฟ้าแรงสูงและโครงสร้าง

ของเสาไฟฟ้า [F] 

รูปที� ` แสดงโดเมนของลูกถว้ยฉนวนที�ใช้ในการจาํลอง โดย

โดเมนถูกทาํขึ�นให้มีขนาดและลกัษณะตามโมเดล TK �� `� �F/��� ตาม

มาตรฐาน SPLN Dj.�`�-� : `��� ของผูผ้ลิต PROTEKSINDO ซึ�งโดเมน

จะถูกกาํหนดค่าคงที�ไดอิเลก็ตริกและสภาพนาํไฟฟ้าให้ตรงกบัคุณสมบติั

ของวสัดุดงัแสดงในตารางที� � ทั�งนี�  เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบค่าความ

เขม้สนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของลูกถว้ยฉนวนที�มีปีกลูกถ้วยทาํ

จ า ก วัส ดุ ต่ า ง ช นิ ด กัน  ซึ� ง ง า น วิ จัย นี� ไ ด้ใ ช้ซอ ฟ ท์แ ว ร์  COMSOL 

Multiphysics ในการจาํลอง โดยกาํหนดให้โดเมนถูกแบ่งเป็นเอเลเมนต์

รูปสามเหลี�ยมจาํนวน ����j เอเลเมนต ์ ดงัแสดงในรูปที� j 

 

รูปที� � วสัดุและโครงสร้างของลูกถว้ยฉนวนพอลิเมอร์แบบแขวน [5] 
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รูปที� ` โดเมนของลุกถว้ยฉนวนพอลิเมอร์ที�ใช้ในการจาํลอง 

 

รูปที� j รูปแบบเอเลเมนต์และการจดัวาง 

ตารางที� � คุณสมบติัของวสัดุที�ใชใ้นการจาํลอง 

ส่วนประกอบ 
ของลูกถ้วย วัสดุ 

ค่าคงที� 
ไดอิเล็กตริก  

(50 Hz) 

สภาพนําไฟฟ้า 
(S/m) 

(อุณหภูมิห้อง) 
อ้างอิง 

ปีกลูกถว้ย 

HTV 3.60 1.00x10-14 [6] 

SLA 3.50 6.29x10-15 

[3] 
PLA 3.25 2.06x10-14 

ABS 3.25 5.99x10-15 

PA2200 3.01 6.25x10-13 

แกนลูกถว้ย FRP core 5.00 1.00x10-12 [7] 

จุดเชื�อมต่อ Fittings 0.00 3.69x107 [8] 

3.2 เงื�อนไขขอบเขตของการจําลอง 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระดับแรงดนั `` กิโลโวลต์ ความถี� 

F� เฮิรตซ์ ในระบบจาํหน่าย ซี�งเป็นค่าแรงดนัระหว่างสาย หากนาํลูกถว้ย

ฉนวนไปติดตั�ง � ชุด/เฟส จะทาํให้เกิดความต่างศักย์ตกคร่อมลูกถว้ย 

�`.�� กิโลโวลต์ ดงันั�น จึงทาํการป้อนศกัยไ์ฟฟ้าขนาด �`.�� กิโลโวลต์ 

ความถี� F� เฮิรตซ์ เข้าที�จุดเชื�อมต่อตัวนําไฟฟ้าแรงสูงและต่อลงดินที�

จุดเชื�อมต่อโครงสร้างเสาไฟฟ้า เพื�อเป็นเงื�อนไขเริ�มตน้ในการทดลอง  ซึ�ง

ลูกถว้ยจะถูกจาํลองในสภาวะสุญญากาศและไม่พิจารณาถึงผลของสิ�ง

ปนเปื� อนต่างๆ เนื�อวสัดุลูกถว้ยไม่มีรูพรุน 

4. ผลการจําลองและการอภิปราย 
4.1 ผลการจําลองการกระจายสนามไฟฟ้าของลูกถ้วยฉนวน 

รูปที� � แสดงการกระจายสนามไฟฟ้าของลูกถว้ยฉนวนสําหรับ

ทุกชนิด  ซึ� งพบว่าสนามไฟฟ้ามีความเขม้มากในส่วนปลายของปีกลูก

ถ้วย ปีกและแกนลูกถ้วยซึ� งอยู่ใกล้กับอิเล็กโตรด และบริเวณรอยต่อ

ระหว่างปีกและแกนลูกถ้วยที�มีลกัษณะตั�งฉากกัน เมื�อพิจารณาที�ส่วน

ปลายของปีกลูกถว้ยจะพบว่า อากาศซึ� งมีค่าคงที�ไดอิเล็กตริกน้อยกว่า

วสัดุปีกลูกถว้ยจะส่งผลให้เกิดเส้นศกัย์ไฟฟ้าเท่าหนาแน่นกว่าบริเวณ

ใกลเ้คียง เป็นผลให้บริเวณนั�นจะมีค่าความเขม้สนามไฟฟ้ามาก และเมื�อ

พิจารณาที�ปีกและแกนลูกถว้ยซึ� งอยู่ใกลก้บัอิเล็กโตรด พบว่ามีความเขม้

สนามไฟฟ้ามากกว่าบริเวณอื�น ทาํให้มีโอกาสมากที�จะเกิดโคโรนาขึ�นใน

บริเวณนี�  ซึ� งจะนาํไปสู่การเกิดวาบไฟตามผิว [6] 

เนื�องจากการจาํลองนี�กาํหนดให้ทุกโดเมนใชแ้กนลูกถว้ยและจุด

เชื�อมต่อที�มีคุณสมบติัเหมือนกัน อีกทั�งวสัดุปีกลูกถว้ยเองก็ยงัมีค่าคงที�

ไดอิเล็กตริกที�ใกลเ้คียงกนั ส่งผลให้ลกัษณะการกระจายและค่าเฉลี�ยของ

สนามไฟฟ้าของลูกถว้ยฉนวนแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยั

ยะสาํคญั ดงัแสดงในรูปที� � โดยจะมีค่าอยูร่ะหว่าง �.```�� และ �.````� 

กิโลโวลตต์่อเซนติเมตร ดงัแสดงในรูปที� F 

 

รูปที� � การกระจายของสนามไฟฟ้าของลูกถว้ยฉนวน 

 
รูปที� F ความเขม้สนามไฟฟ้าเฉลี�ยของลูกถว้ยฉนวนแต่ละชนิด 

0.2

0.205

0.21

0.215

0.22

0.225

HTV SLA PLA ABS PA2200

E 
(k

V
/c

m
)
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4.2 ผลการจําลองกระแสรั�วไหลของลูกถ้วยฉนวน 
จากการจาํลองพบว่า กระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จะไหลผ่านเพียงแค่

สองส่วนของลูกถว้ย นั�นคือ ส่วนแกนลูกถว้ยและส่วนปีกของลูกถ้วยที�

สัมผสักบัแกนลูกถว้ย โดยความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงสุดสําหรับ

ลูกถว้ยทั�งหมดจะเกิดขึ�นที�บริเวณเดียวกนั นั�นคือ บริเวณแกนลูกถว้ย ดงั

แสดงในรูปที� � เนื�องจากแกนลูกถว้ยมีค่าความนําไฟฟ้ามากกว่าปีกลูก

ถว้ยที�สัมผสักบัแกนกลาง โดยความนาํไฟฟ้าของวสัดุแกนลูกถว้ยและปีก

ลูกถว้ยมีค่าดังแสดงในตารางที� `  นอกจากนี�  การที�ปีกลูกถว้ยมีกระแส

ไหลน้อยมาก เป็นเพราะการมีอยู่ของครีบช่วยให้ระยะการไหลของ

กระแสเพิ�มขึ�น ค่าความนาํไฟฟ้าจึงลดลง [�] 

รูปที� 7 แสดงค่ารากที�สองของกาํลงัสองเฉลี�ยของกระแสรั�วไหลที�

ไหลผ่านลูกถว้ยฉนวนแต่ละชนิด โดยลูกถว้ยฉนวนชนิด HTV SLA PLA 

ABS และ PA2200 มีกระแสรั�วไหล �`�.�� �`j.�F ��F.�� ��F.�� และ 

���.�� ไมโครแอมป์ ตามลาํดบั  ซึ�งพบว่าลูกถว้ยฉนวนที�ไดจ้ากการพิมพ์

สามมิติทุกชนิดมีค่ากระแสรั�วไหลนอ้ยกว่าลูกถว้ยฉนวนยางซิลิโคน 

 

รูปที� � การกระจายความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าของลูกถว้ยฉนวน 

 
รูปที� 7 กระแสรั�วไหลของลูกถว้ยฉนวนแต่ละชนิด 

ตารางที� ` ค่าความนาํไฟฟ้าของแกนและปีกลูกถว้ยที�สัมผสักบัแกน 

วัสดุ ความนําไฟฟ้า (S) 
FRP core 1.07x10-15 

HTV 8.82x10-18 

SLA 5.55x10-18 

PLA 1.82x10-17 

ABS 5.28x10-18 

PA2200 5.51x10-16 

*คาํนวณดว้ยสมการ /G A l��  

5. สรุป 
งานวิจยันี�มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาและเปรียบเทียบการกระจายของ

สนามไฟฟ้าและกระแสรั�วไหลของลูกถว้ยฉนวนสองกลุ่ม คือ ลูกถว้ย

ฉนวนยางซิลิโคนและลูกถ้วยฉนวนที�ได้จากการพิมพ์สามมิติ  โดย

ประยุกต์ใชร้ะเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ในการจาํลอง  ซึ� งภายหลงัการ

จําลองพบว่า ลูกถ้วยฉนวนทั� งสองกลุ่มมีลักษณะการกระจายของ

สนามไฟฟ้าเหมือนกันและมีความเข้มสนามไฟฟ้าเฉลี�ยใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี�ยงัพบว่า ลูกถว้ยฉนวนที�ไดจ้ากการพิมพส์ามมิติมีกระแสไฟฟ้า

รั�วไหลน้อยกว่าลูกถ้วยฉนวนยางซิลิโคน โดยลูกถ้วยฉนวนชนิด 

Polyamide (PA2200) มีค่ากระแสรั�วไหลนอ้ยที�สุด 
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บทคัดย่อ 

การเพิ�มขึ�นของแหล่งจ่ายพลงังานทดแทน เช่น เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

พลงัลม และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ซึ� งเชื�อมต่อระบบไฟฟ้า

กาํลงัด้วยอุปกรณ์แปลงผนัอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ระบบไฟฟ้ากาํลงัมี

ความเฉื�อยลดลง ทาํให้อตัราการเปลี�ยนแปลงของความถี�มีค่าสูงขึ�น ทาํให้

ระบบไฟฟ้ากาํลงัมีโอกาสเกิดไฟฟ้าดบัไดง้่ายขึ�น งานวิจยันี�  นาํเสนอการ

ควบคุมอินเวอร์เตอร์ของเครื�องปรับอากาศเพื�อเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนของ

ไมโครกริด ตวัควบคุมที�ใช้เป็นตวัควบคุม พีไอดี ที�หาค่าเหมาะสมที�สุด

ดว้ยอลักอริทึมหิ�งห้อย ผลการจาํลองกบัระบบไมโครกริดที�ทาํการศึกษา 

พบว่า การควบคุมเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที�ควบคุมดว้ยพีไอดีที�

เหมาะสมที�สุด สามารถเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนให้กับระบบไมโครกริดซึ�ง

ดีกว่าการควบคุมพีไอดีแบบทั�วไป  

คําสําคัญ: การควบคุมความถี�โหลด การควบคุมพีไอดีที�เหมาะสมที�สุด 

เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ ไมโครกริด อลักอริทึมหิ�งห้อย 

Abstract 
The increasing of intermittent renewable energy resources, such as 

wind power and photovoltaic generations which are connected to the 

power system by electronic power convertor, reduce the power system 

inertia and increase the rate of change of frequency. This paper 

proposes the application of inverter-air conditioner (IAC) control to 

improve the virtual inertia emulator. The controller used is a 

proportional integral derivative (PID) controller. The PID parameters 

are optimized by the firefly algorithm. Simulation results revealed that 

the IAC controlled by optimal PID is able to improve the virtual inertia 

of the studied microgrid when compared to the conventional PID 

controller. 

Keywords:  Load frequency control, optimal PID control, inverter air-

conditioner, microgrid, firefly algorithm  

1. บทนํา 
การเพิ�มขึ�นของแหล่งจ่ายพลงังานทดแทน เช่น เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

พลงัลม และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ ซึ� งเชื�อมต่อระบบไฟฟ้า

กาํลังด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง เป็นสาเหตุหนึ� งที�ทําให้ระบบ

ไฟฟ้ากาํลงัมีความเฉื�อยลดลง ซึ� งโดยปกติความเฉื�อยนี� ได้มาจากเครื�อง

กําเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส [1-2] การเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนทําได้หลายวิธี 

ยกตวัอย่างเช่นการติดตั�งอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานเพื�อเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือน

ให้กบัระบบไมโครกริด [1-2] อย่างไรก็ตามอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานเช่น

แบตเตอรี� มีขอ้เสียคือ ตอ้งใชเ้งินลงทุนในการซื�ออุปกรณ์กกัเก็บพลงังาน 

และเมื�อหมดอายุการใชง้านก็ไม่สามารถกาํจัดให้หมดไปได้ ดังนั�นการ

ประยุกต์ใชส้มาร์ทโหลดเช่น เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ�งที�น่าสนใจ  

น อ ก จาก นี�  ก าร เพิ� มขึ� น ข อ งอุ ณ ห ภู มิ ทํ าใ ห้ จําน วน ก าร ใช้

เค รื� อ ง ป รั บ อ าก า ศ มี ป ริ ม า ณ เพิ� ม ม าก ขึ� น ด้ ว ย  ซึ� ง โ ด ย ป ก ติ 

เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ถูกใชเ้พื�อควบคุมอุณหภูมิห้องให้เท่ากบัที�

ผู ้ใช้ตั� งไว้เพื�อความสบายของคนอาศัยในห้องนั� น ค่าที�แท้จริงของ

อุณหภูมิห้องเป็นสิ� งสําคัญ อย่างไรก็ตามสําหรับบางคนที�อาศยัอยู่ใน 

อพาร์ทเม้น อาจไม่ได้สําคัญว่าอุณหภูมิห้องจะเบี�ยงเบนจากค่าที�ตั�งไว้

เท่าไร ดังนั�น การควบคุมการเบี�ยงเบนของอุณหภูมิห้อง ซึ� งก็คือ การ

ควบคุมการใช้กาํลงัไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ก็สามารถ

นํามาประยุกต์ใช้เพื�อช่วยในการควบคุมความถี�ระบบไฟฟ้ากาํลงัได้ [3] 

ซึ�งสามารถนํามาใชเ้พื�อเพิ�มแรงเฉื�อนเสมือนในระบบไฟฟ้ากาํลงัได้ดว้ย

เช่นกัน ส่งผลให้อัตราการเปลี�ยนแปลงของความถี� (rate of change of 

frequency: RoCoF) เมื�อเกิดการรบกวนในระบบลดลงดว้ย  

งานวิจยันี�  นาํเสนอการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของเครื�องปรับอากาศ

เพื�อเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนของไมโครกริด ตวัควบคุมที�ใชเ้ป็นตวัควบคุม

พีไอดี ที�หาค่าเหมาะสมที�สุดด้วยอัลกอริทึมหิ�งห้อย ผลการจาํลองกับ

ระบบไมโครกริด พบว่าการควบคุมเครื� องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที�

ควบคุมด้วยพีไอดีที�เหมาะสมที�สุด สามารถเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนให้กับ

ระบบไมโครกริดไดด้ีกว่าการควบคุมพีไอดีแบบทั�วไป  

2. ระบบที�ใช้ในการศึกษา 
ระบบไมโครกริดที�ใช้ในการศึกษาแสดงดังรูปที�  � โดยระบบ

ประกอบด้วย เครื� องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ขนาด UV MW, เครื�องกําเนิด

ไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์นาด �Y MW, เครื�องกําเนิดไฟฟ้าพลงัลมขนาด 

12.5 MW, กลุ่มโหลดเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาด �Z MW, และ

โหลดทั�วไปขนาด UY MW [3] ค่าฐานของระบบคือ UY MW จํานวน
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เครื�องปรับอากาศที�ใช้ทั�งหมด จาํนวน ^,YYY ตวั โดยแต่ละตวัมีขนาด _ 

kW เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงอย่างทนัทีทนัใดของกาํลงัไฟฟ้าจากเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และเครื� องกําเนิดไฟฟ้าพลังลม และการ

เปลี�ยนแปลงของโหลด ซึ�งทาํให้เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ไม่สามารถ

ชดเชยกาํลงัไฟฟ้าได้เพียงพอเนื�องจากการตอบสนองทางไดนามิกส์ช้า 

ดังนั� น  การตอบสน องทางไดน ามิกส์ที� เร็วของเครื� องปรับอากาศ

อินเวอร์เตอร์จึงไดถู้กนํามาใชเ้พื�อชดเชยความไม่สมดุลของกาํลงัไฟฟ้า

จริงในระบบด้วยการควบคุมการใช้กาํลงัไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศ

อินเวอร์เตอร์ [^] รูปที� U แสดงแบบจาํลองเชิงเส้นของไมโครกริดที�ใชใ้น

การศึกษา 

เคร ื�องกําเนดิไฟฟา้

พลังแสงอาทติย์
เคร ื�องกําเนดิ

ไฟฟา้พลังลม

เคร ื�องปรบัอากาศ

อนิเวอรเ์ตอร์

ศนูย์ควบคมุ

ไมโครกรดิ

ตัวควบคมุ

แรงเฉื�อยเสมอืน

โหลดที�อยู่อาศัย
โรงไฟฟา้ดเีซลล์

โหลดโรงงาน

อตุสาหกรรม

 

รูปที� 6 ไมโครกริดที�มีกลุ่มเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  
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รูปที� 8 แบบจาํลองเชิงเส้นของกลุ่มเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  

 

2.1 แบบจําลองเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 
ในการประยุกต์ใชเ้ครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์เพื�อเพิ�มแรงเฉื�อย

เสมือนให้กบัไมโครกริด จะใชแ้บบจาํลองเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

สําหรับใช้เพื� อควบคุมความถี�  [3] แสดงดังรูปที�  ^โดยแบบจําลอง

เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที�ใชใ้นการจาํลองประกอบดว้ย U ส่วนคือ 

แบบจาํลองอุณหภูมิห้อง และแบบจาํลองไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศ [3] 

(1) แบบจาํลองอุณหภูมิห้อง คือแบบจาํลองซึ�งอธิบายความสัมพนัธ์

ระหว่างอุณหภูมิห้องกบัการเบี�ยงเบนทางความร้อนของห้องจากความจุ

ค ว าม เย็ น  (refrigerating capacity) ข อ ง เค รื� อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  โ ด ย

อุณหภูมิห้อง ( )indoorT  สามารถกาํหนดเป็นดงัสมการ 

g IAC
indoor

A A R

Q Q
T

C V s�
�

�     (1) 

,( )( )g O A R A A R A indoor DisQ U S C V T T Q� �� � � �  (2) 

เมื�อ gQ  คือความร้อนที�เพิ�มขึ�นทั�งหมดของห้อง ที�มาจากการถ่ายเทความ

ร้อนระหว่างอากาศภายในและภายนอกอาคาร, IACQ  คือความสามารถใน

การทําความเย็นของเครื�องปรับอากาศ, DisQ  คือการแผ่รังสีความร้อน 

จากสิ�งรบกวน เช่น คน หลอดไฟ และเครื�องใช้ต่างๆ, AC  คือความจุ

ความร้อน, A�  คือความหนาแน่นของอากาศ, 
RV  คือปริมาตรของห้อง, 

RS  คือพื�นที�ผิวห้อง, s  คือตัวแปรความถี� , AT  คืออุณหภูมิแวดล้อม, 

,O AU  คือค่าสัมประสิทธิ{ การถ่ายเทความร้อน และ �  คือสัดส่วนการ

แลกเปลี�ยนอากาศระหว่างห้องกบับรรยากาศ  

(2) แบบจําลองไฟฟ้าของเครื� องปรับอากาศ จะทํางานโดยใช้

เครื� องป รับอ ากาศที� เชื� อม ต่อ อิน เวอ ร์ เตอ ร์  คอมเพ รส เซอ ร์ข อ ง

เครื�องปรับอากาศสามารถเปลี�ยนความเร็วได้อย่างต่อเนื�องโดยการปรับ

ความถี� ใน ก ารทํางาน  กําลังไฟ ฟ้ าที� เค รื� องปรับอากาศใช้ไป แล ะ

ความสามารถในการทาํความเย็นของเครื�องปรับอากาศถูกควบคุมด้วย

ความถี�ในการทาํงานและสามารถแสดงดงัสมการ 

1
P

IAC IAC P
c

KP f
T s
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�

   (3) 
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Q

IAC IAC Q
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Q f

T s
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เมื�อ IACP�  คือ การเบี�ยงเบนของกาํลงัไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศจาก 

กาํลงัไฟฟ้าอ้างอิงของเครื� องปรับอากาศ, IACQ�  คือ การเบี�ยงเบนของ

ความจุการทาํความเยน็ของเครื�องปรับอากาศจากค่าอา้งอิง, � IACf  คือการ

เบี�ยงเบนของความถี�ในการทํางานของเครื� องปรับอากาศจากความถี�

อ้างอิง, PK , QK , P�  และ Q�  คือค่าสัมประสิทธิ{ คงที� และ cT  คือค่า

คงตวัเวลาของคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกําลงัไฟฟ้าที�เครื� องปรับอากาศ IACP  และ

ความสามารถในการทาํความเยน็ IACQ  สามารถแสดงไดด้งัสมการ 

Q P Q Q P
IAC IAC

P P

K K K
Q P

K K
� ��

� �    (5) 

การเบี�ยงเบนความถี�ของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นั�นขึ�นอยู่

กับช่องว่างระหว่างค่าของอุณหภูมิที�ตั�งไวก้ับอุณหภูมิห้องปัจจุบันเป็น

หลกั และสามารถแสดงไดด้งัสมการ 

1IAC indoorf K T� � �     (6) 

เมื�อ 1K  คือตวัควบคุมอุณหภูมิของเครื�องปรับอากาศ, indoorT�  คือการ

เบี�ยงเบนระหว่างอุณหภูมิในห้องและอุณหภูมิที�ตั�งไว ้

ถา้ใชเ้ครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นี�  สําหรับช่วยควบคุมความถี� 

จะทําให้ในการทํางานของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  ก็จะได้รับ

อิทธิพลจากความถี�ของระบบดว้ย ซึ�งสามารถอธิบายไดด้งัสมการ 

1 2IAC indoorf K T K f� � � � �    (7) 
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เมื�อ 2K  คือตวัควบคุมของเครื�องปรับอากาศสําหรับควบคุมความถี� 

3. ตัวควบคุมที�นําเสนอ 
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รูปที� ; แบบจาํลองเชิงเส้นของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที�เชื�อมต่อกบัไมโครกริด

สําหรับการควบคุมแรงเฉื�อยเสมือน  

 

ดังแสดงในรูปที� } ตัวควบคุมเครื�องปรับอากาศจํานวน ^ ตัวคือ 

, ,, ,IAC VI IAC FK K  และ ,IAC TK  ได้ถูกใช้เพื�อควบคุมแรงเฉื�อนเสมือน การ

เบี�ยงเบนความถี� และอุณหภูมิห้อง ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก

สัญญาณการเบี�ยงเบนความถี�เป็นอินพุตของ ,IAC VIK  และ ,IAC FK  ดงันั�น 

งานวิจยันี�จะใชต้วัควบคุมพีไอดีจาํนวน U ตวั ตามอินพุตที�มี U ตวั คือ การ

เบี�ยงเบนของความถี�และการเบี�ยงเบนของอุณหภูมิ นั�นคือตวัควบคุมพีไอ

ดีที�ใชจึ้งสามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัต่อไปนี�   

2
, 2 2

I
IAC F P D

Ku K K f
s

	 
� � � �� �
 �

   (8) 

3
, 3 3

I
IAC T P D indoor

Ku K K T
s

	 
� � � �� �
 �

  (9) 

, ,IAC IAC F IAC Tu u u� �     (10) 

งานวิจัยนี� จะใช้อลักอริทึมหิ�งห้อย (firefly algorithm: FA) [4] ทํา

การหาค่าพ ารามิเตอร์ของตัวควบคุมพี ไอดีที� เหมาะสมที� สุด  โดย

วตัถุประสงค์ของการควบคุมคือ การหาค่าน้อยสุดของการเบี�ยงเบน

ความถี� ( )f�  และค่าน้อยสุดของการเบี�ยงเบนของอตัราการเปลี�ยนแปลง

ความถี� ( )RoCoF�  พร้อมทั�งรักษาการเบี�ยงเบนของอุณหภูมิห้องให้

เปลี�ยนแปลงในช่วงที�ยอมรับได้ ปัญหาการหาค่าเหมาะสมสามารถตั�ง

สมการไดเ้ป็น  

� �1 1 2Minimize ( ) ( )final

init

t

t
J w f t w RoCoF t dt� � � ��        (11) 

Subject to  min max( ) ,indoor indoor indoorT T t T� � � � �  
min max

, , , ,P n P n P nK K K� � min max
, , , ,I n I n I nK K K� �  

min max
, , , , 1,2D n D n D nK K K n� � �  

เมื�อ 1w  และ 2w  คือ เวกเตอร์นํ�าหนกั, t  คือเวลาในการจาํลอง, initt  และ 

finalt  คือเวลาเริ�มต้นและเวลาสิ�นสุดของการจาํลอง ตามลาํดับ, min
indoorT�

และ max
indoorT�  คือค่าการเบี�ยงเบนอุณหภู มิตํ�าสุดและสูงสุดของการ

เบี�ยงเบนอุณภูมิห้อง ( )indoorT� , min
,P nK  และ max

,P nK  คือพารามิเตอร์ตํ�าสุด

และสูงสุดของการค้นหาของ ,P nK , min
,I nK  และ max

,I nK  คือพารามิเตอร์

ตํ� า สุด แ ล ะสู งสุ ด ข อ ง ก ารค้น ห าข อ ง  ,I nK , min
,D nK  แ ล ะ max

,D nK  คื อ

พารามิเตอร์ตํ�าสุดและสูงสุดของการคน้หาของ ,D nK  ตามลาํดบั 

ขั�นตอนการทาํงานของอลักอริทึมหิ�งห้อยแสดงดงัรูปที� 5 สังเกตว่า 

�  คือพารามิเตอร์ที�ได้จากการสุ่ม, 0�  คือความน่าดึงดูดในการวนซํ� า

รอบที�  0, และ �  คือค่าสัมประสิทธิ{ การดูดกลืนแสงของอัลกอริทึม

หิ�งห้อย [4] 

1. กําหนดคา่เร ิ�มต้นของพารามเิตอรก์ารค้นหา ได้แก่

เร ิ�มต้น

ไมใ่ช่

ใช่

พารามเิตอรพ์ีไอดทีี�เหมาะที�สดุ

จํานวนรอบปจัจบัุน = จํานวนรอบสงูสดุหรอืไม่

จําลองระบบไมโครกรดิและคํานวณคา่ฟงัก์ชัน

วัตถปุระสงค์ตามสมการ  (19)

1. จัดอันดับหิ�งห้อย จากคา่ความเข้มของแสงซึ �งดไูด้จากคา่ของฟงัก์ชันวัตถปุระสงค์ (19)

2. คํานวณระยะหา่งระหว่างหิ�งห้อยแตล่ะตัว

3.  เคลื�อนที�หิ�งห้อยไปหาที�สว่างกว่าในตําแหนง่ใหม่

, , ,, , , 1, 2P n I n D nK K K n �

ด้วยการสรา้งคา่ประชากรเร ิ�มต้นของแตล่ะหิ�งห้อยด้วยการสุม่ตําแหนง่และความเข้มแสงของหิ�งห้อย

1. กําหนดพารามเิตอรข์องอัลกอรทิมึหิ�งห้อยได้แก ่จํานวนหิ�งห้อย, จํานวนการวนรอบสงูสดุ, 0,� � และ ,�

, , ,, , , 1, 2,P n I n D nK K K n �

2. กําหนดชว่งการค้นหาพารามเิตอรข์องพีไอดี

จํานวนรอบปจัจบัุน = จํานวนรอบปจัจบัุน + 1

2. กําหนด จํานวนรอบปจัจบัุน = 0

 
รูปที� 5 ขั�นตอนการหาพารามิเตอร์ที�เหมาะสมของอลักอริทึมหิ�งห้อย 

 

4. ผลการจําลอง 
ระบบไมโครกริดดังรูปที� �-^ ถูกใช้เพื�อทดสอบวิธีที�นําเสนอ ด้วย

โป รแ ก รม  MATLAB/Simulink โดย พ าร ามิ เตอ ร์ข อ งแ บ บจําล อ ง

เครื�องปรับอากาศ [3] มีดังนี� : o1.005 kJ/kg/ CaC � , 31.205 kJ/ma� � , 
3250mRV � , 2100mRS � , o35CAT � , 3 o

, 3.6 W/m / CO AU � , 
-10.5 h� �  การหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์ของตัวควบคุมพีไอดี 

ช่วงของการเบี�ยงเบนของอุณหภูมิห้องตั�งค่าไวท้ี� 1 C� C  

พารามิเตอร์ของอลักอริทึมหิ�งห้อยและพารามิเตอร์การคน้หา คือ

จํานวน หิ� งห้อย  = 20, จํานวนรอบการวนซํ� าสูงสุด = 100, 0.5� � , 

0 0.1� � , และ 1� �  เส้นโคง้การลู่เขา้ของอลักอริทึมหิ�งห้อยแสดงดงัรูป

ที� Z พารามิเตอร์พีไอดีที�ไดค้ือ  

,1 ,1 ,1

,2 ,2 ,2

443.719, 45.202, 4.008,
0.512, 0.107, 0.036

P I D

P I D

K K K

K K K

� � �

� � �
 

โดยในการจาํลองจะสมมุติให้ (1) ทาํการปลดเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

พลงัลมที�เวลา �,YYY s ในกรณีนี�แหล่งจ่ายลดลง ดงันั�นเครื�องปรับอากาศ

จะตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้าลดลง ส่งผลให้อุณหภูมิห้องสูงกว่าค่าที�ตั�งไว ้(2) ทาํ

การเชื�อมต่อเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัลมที�เวลา U,YYY s ในกรณีนี�แหล่งจ่าย

เพิ� มขึ� น  ดังนั� น เค รื� องปรับ อ ากาศจะต้องใช้กําลังไฟ ฟ้ าส่งผลให้

อุณหภูมิห้องตํ�ากว่าค่าที�ตั�งไว ้

ผลการจาํลองเปรียบเทียบระหว่างการไม่ใชก้ลุ่มเครื�องปรับอากาศ

มาช่วยในการรักษาความถี� (No-PFR), ตวัควบคุมพีไอดีทั�วไป (C-PID) 

และตวัควบคุมพีไอดีที�หาค่าเหมาะสมด้วยอลักอริทึมหิ�งห้อย (FA-PID) 
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แสดงดงัรูปที� 7 โดยพารามิเตอร์ของการควบคุมดว้ย C-PID แบบทั�วไป

จะใช้คาํสั�ง Tune ใน บล็อก PID ของโปรแกรม MATLAB/Simulink ซึ� ง

ไม่ไดมี้การนาํค่า RoCoF ป้อนกลบัในระบบมาใช ้พารามิเตอร์ที�ได ้คือ 

,1 ,1 ,1

,2 ,2 ,2

195.312, 39.481, 3.210,
0.981, 0.493, 0.072

P I D

P I D

K K K

K K K

� � �

� � �
 

จากรูปที� � จะเห็นว่า การควบคุมเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ที�

ควบคุ มด้วย  FA-PID ให้ ก าร เบี� ยง เบ น ขอ งค วามถี� แล ะอัตร าก าร

เปลี�ยนแปลงของความถี� (RoCoF) ตํ�ากว่า No-PFR และ C-PID ซึ�งแสดง

ให้เห็นว่ากลุ่มของเครื�องปรับอากาศสามารถเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนให้กับ

ระบบไมโครกริดได ้

นอกจากนี�  จากรูปที�  � กําลังไฟฟ้าของเครื� อปรับอากาศ (IAC 

power) และอุณหภูมิห้องในกรณี C-PID และ FA-PID ไม่แตกต่างกัน

มากนักนั�นคือใชก้าํลงัไฟฟ้า 0.01pu�  และอุณหภูมิมีการเปลี�ยนแปลงที� 

1 C� C  ในช่วงมีการปลด/ต่อกลบั เครื�องกาํนิดไฟฟ้าพลงัลมขนาดกาํลงั 

ไฟฟ้า Y.�Y pu 

รู ป ที�  8 แ ส ด ง ผ ล ก า ร จํ า ล อ ง เมื� อ เป ลี� ย น แ ป ล ง จํ า น ว น

เครื�องปรับอากาศ ซึ� งจะเห็นว่าเมื�อจาํนวนเครื�องปรับอากาศมากขึ�นจะ

สามารถลดการแกว่งของความถี� และลดอตัราการเปลี�ยนแปลงความถี�ได ้

รูปที� 9 แสดงผลการจําลองเมื�อมีการตั�งค่าอุณหภูมิห้องต่างๆ ซึ� ง

สามารถสรุปได้ว่า เมื�อจาํนวนเครื�องปรับอากาศมากขึ�นจะทาํให้สามารถ

ลดการแกว่งของความถี� และลดอตัราการเปลี�ยนแปลงความถี�ได้ดีกว่า

จาํนวนเครื�องปรับอากาศน้อยกว่า 

 
รูปที� ? เส้นโคง้การลู่เขา้ของอลักอริทึมหิ�งห้อย 

 

 

 

 
รูปที� 7 ผลการจาํลองเปรียบเทียบระหว่าง No-PFR, C-PID และ FA-PID 

Time (s) 

Time (s) 
รูปที� B ผลการจาํลองเมื�อเปลี�ยนแปลงจาํนวนเครื�องปรับอากาศ 

Time (s) 

Time (s) 
รูปที� 9 ผลการจาํลองเมื�อมีการตั�งค่าอุณหภูมิห้องต่างๆ  

5. สรุป 
งานวิจยันี�  นาํเสนอการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของเครื�องปรับอากาศ

เพื�อเพิ�มแรงเฉื�อยเสมือนของไมโครกริด ตวัควบคุมที�ใชเ้ป็นตวัควบคุม 

พีไอดี ที�หาค่าเหมาะสมที�สุดด้วยอัลกอริทึมหิ�งห้อย ผลการจาํลองกับ

ระบบไมโครกริด ซึ� งประกอบด้วย เครื� องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ เครื� อง

กาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัลม โหลด และกลุ่ม

เครื� องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ พบว่า การควบคุมเครื�องปรับอากาศ

อินเวอร์เตอร์ที�ควบคุมด้วยพีไอดีที�เหมาะสมที�สุด สามารถเพิ�มแรงเฉื�อย

เสมือนให้กับระบบไมโครกริดซึ� งดีกว่าการควบคุม พีไอดีแบบทั�วไป 

และการไม่มีการควบคุม 
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บทคัดย่อ 

งาน วิจัย นี� นํ าเสน อการควบคุมประสาน กันของ HVDC และ

เครื�องปรับอากาศเพื�อทาํเสถียรภาพความถี�ของระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยง

หลายพื�นที� ด้วยตัวควบคุม PID ซึ� งหาค่าพารามิเตอร์ที�เหมาะสมที�สุด

พร้อมๆ กันด้วยอลักอริทึมหิ�งห้อย ผลการจาํลองกับระบบไฟฟ้ากาํลัง

เชื�อมโยงสองพื�นที� พบว่า การควบคุมเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์

ร่วมกบัการควบคุมกาํลงัไฟฟ้า HVDC สามารถลดการแกว่งของความถี�

ไดด้ีกว่า การควบคุมเฉพาะเครื�องปรับอากาศหรือ HVDC เพียงอย่างเดียว 

คําสําคัญ: HVDC, เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์, การควบคุมความถี�

โหลด, การควบคุม PID, อลักอริทึมหิ�งห้อย 

Abstract 
This paper proposes coordinated control of high voltage direct 

current (HVDC) and inverter-air conditioner (IAC) for frequency 

stabilization of the multi-area interconnected power systems by 

proportional integral derivative (PID) controllers. The PID parameters 

of the HVDC and IACs controller are optimized by the firefly algorithm 

simultaneously. Simulation results on the two-area interconnected 

power system demonstrate that the proposed coordinated control of 

HVDC and IAC is able to stabilize the frequency of the studied system 

better than controlling of HVDC or IAC. 

Keywords: HVDC, inverter air-conditioner, load frequency control, 

PID control, firefly algorithm  

1. บทนํา 
การควบคุมความถี�ของระบบไฟฟ้ากาํลงัมีความสําคญัเพิ�มมากขึ�น

เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงโหลดและการเพิ�มขึ�นของแหล่งจ่ายพลงังาน

ทดแทน (renewable energy sources: RES) เช่น เครื�องกําเนิดไฟฟ้าพลัง

ลม และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์[1-2] การแกปั้ญการเบี�ยงเบน

ความถี� จาก ความถี� พื� น ฐ าน  โดยปก ติจะทําโดยตัวปรับความ เร็ว 

(Governor) ของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส แต่เนื�องจากการเบี�ยงเบน

ความถี�ที� รุนแรงมากขึ� น จึงมีการควบคุมเสริมเพิ�มเข้ามา เช่น การใช้

อุปกรณ์กักเก็บพลงังานประเภทต่างๆ เช่น แบตเตอรี�  ยานยนต์ไฟฟ้า [2] 

หรือเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ (Inverter-air-conditioners: IAC) [3] 

นอกจากนี�  การส่งผ่านกาํลังไฟฟ้าด้วยสายส่งเชื�อมโยง HVDC ก็

ได้รับความนิยมมากขึ� นในปัจจุบัน เนื�องจากมีข้อดีคือ มีการสูญเสีย

กาํลงัไฟฟ้าตํ�ากวา่สายส่งเชื�อมโยง AC และมีความสามารถที�ดีกว่าในการ

ถ่ายโอนพลงังานจาํนวนมากในระยะทางไกลๆ [1-2] HVDC เชื�อมต่อ

ระบบไฟฟ้ากําลังด้วยตัวแปลงผนัอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งสามารถควบคุม

กาํลงัไฟฟ้าในการเชื�อมโยงเพื�อควบคุมความถี�ของระบบไฟฟ้ากาํลงัได ้

[1-2]  

งานวิจัยนี�  นําเสนอการควบคุมประสาน กันของ HVDC และ

เครื�องปรับอากาศเพื�อทาํเสถียรภาพความถี�ของระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยง 

ด้วยตัวควบคุม PID โดยหาค่าพารามิเตอร์ PID ที�เหมาะสมที�สุดด้วย

อลักอริทึมหิ�งห้อย (firefly algorithm) วิธีการควบคุมที�นาํเสนอนี�สามารถ

ลดการแกว่งของความถี�ในระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยงสองพื�นที�ได ้

2. ระบบไฟฟ้ากําลังที�ใช้ในการศึกษา 

HVDC link
พื�นที� 1

ตัวควบคมุหลัก

IAC คอื เคร ื�องปรบัอากาศอนิเวอรเ์ตอรท์ี�ใช้เพื�อควบคมุความถี�ได้

RES คอื แหลง่จา่ยพลังงานทดแทน เชน่ พลังลมและพลังแสงอาทติย์

3) IAC น้อย

1) RES มาก

2) มปีญัหาการแกว่งของ

     ความถี�เนื�องจาก RES

พื�นที� 2

3) IAC มาก

1) RES มาก

2) มปีญัหาการแกว่งของ

    ความถี�เนื�องจาก RES

 

รูปที� 1 ระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยงสองพื�นที�ดว้ยสายส่งเชื�อมโยง HVDC  

 

ระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยงสองพื�นที�ดว้ยสายส่งเชื�อมโยง HVDC ที�

ใช้ในการศึกษาแสดงดังรูปที�  1 ซึ� งจะเห็นว่า ในพื�นที�  1 มีแหล่งจ่าย

พลังงานท ดแทน (RES) เช่นเครื� องกําเนิ ดไฟ ฟ้ าพลังลมและพลัง

แสงอาทิตย ์ในที�นี�  สมมุตว่ิามีปัญหาการแกว่งของความถี�เนื�องจากเครื�อง
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กาํเนิดไฟฟ้าพลงัลมและพลงัแสงอาทิตย ์ซึ�งสามารถแกปั้ญหาโดยใชก้าร

ควบคุมอินเวอร์เตอร์ของเครื�องปรับอากาศที�มีอยู่เพื�อลดการแกว่งของ

ความถี�ได้ ดังได้นําเสนอใน [3] อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาโดยใช้

เครื�องปรับอากาศเพื�อลดการแกว่งของความถี� นี� อาจไม่สามารถทาํได้ดี

เพียงพอ เนื�องจากจาํนวนเครื�องปรับอากาศมีน้อย  

ในอีกด้านหนึ� ง ระบบไฟฟ้ากําลังพื�นที�  2 มีแหล่งจ่ายพลังงาน

ทดแทนซึ�งทาํให้เกิดปัญหาการแกว่งของความถี� ในพื�นที� 2 ซึ� งสามารถ

แกปั้ญหาโดยใชก้ารควบคุมอินเวอร์เตอร์เครื�องปรับอากาศที�มีอยู่เพื�อลด

การแกว่งของความถี�ไดอ้ย่างดี เนื�องจากจาํนวนเครื�องปรับอากาศมีมาก  

จากปัญหาข้างต้น จะเห็นว่า หากสามารถควบคุมกําลังไฟฟ้าที�

ส่งผ่านสายส่งแรงสูงกระแสตรง (HVDC) ก็จะทําให้สามารถลดการ

แกว่งของความถี�ในพื�นที� 1 ได้ ซึ� งการควบคุม HVDC ทําได้โดยการ

ควบคุมกําลังไฟฟ้าจากตวัแปลงผนัอิเล็กทรอนิกส์กําลัง ทาํให้สามารถ

ควบคุมกาํลงัไฟฟ้าที�ไหลระหว่างพื�นที� เพื�อช่วยรักษาความถี�ในพื�นที� 1 

และพื�นที� 2 ใหอ้ยู่ในช่วงที�ยอมรับได ้[1-2]  

รูปที� X แสดงแบบจาํลองเชิงเส้นของระบบที�ใช้ในการศึกษา [1-3] 

ซึ� งจะเห็นว่า การควบคุมประสานกันของอินเวอร์เตอร์ HVDC และ

เครื�องปรับอากาศในสองพื�นที� จะใชต้วัควบคุม PID ทั�งหมดจาํนวน Y ตวั 

ซึ� งในงานวิจัยนี� จะหาค่าพารามิเตอร์ของ PID ที� เหมาะสมที�สุดด้วย

อลักอริทึมหิ�งห้อย  

2.1 แบบจําลองเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  
แบบจาํลองเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์สําหรับใช้เพื�อควบคุม

ความถี� [3] แสดงดังรูปที�  3โดยแบบจําลองประกอบด้วย X ส่วนคือ 

แบบจาํลองอุณหภูมิห้อง และแบบจาํลองไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศ [3] 

แบบจาํลองอุณหภูมิห้อง คือแบบจาํลองซึ� งอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างอุณหภูมิห้องกบัการเบี�ยงเบนทางความร้อนของห้องจากความจุ

ความเย็นของเครื� องปรับอากาศ โดยอุณหภูมิห้อง ( )indoorT  สามารถ

กาํหนดไดด้งัสมการ 

g IAC
indoor

A A R

Q Q
T

C V s�
�

�     (1) 

,( )( )g O A R A A R A indoor DisQ U S C V T T Q� �� � � �  (2) 

เมื�อ gQ  คือความร้อนที�เพิ�มขึ�นทั�งหมดของห้องที�มาจากการถ่ายเทความ

ร้อนระหว่างอากาศภายในและภายนอกอาคาร, IACQ  คือความสามารถใน

การทําความเย็นของเครื�องปรับอากาศ, DisQ  คือการแผ่รังสีความร้อน 

จากสิ�งรบกวน เช่น คน หลอดไฟ และเครื�องใช้ต่างๆ, AC  คือความจุ

ความร้อน, A�  คือความหนาแน่นของอากาศ, RV  คือปริมาตรของห้อง, 

RS  คือพื�นที�ผิวห้อง, AT  คืออุณหภูมิแวดลอ้ม, ,O AU  คือค่าสัมประสิทธิZ

การถ่ายเทความร้อน และ �  คือสัดส่วนการแลกเปลี�ยนอากาศระหว่าง

ห้องกบับรรยากาศ 

แบบ จําล องไฟ ฟ้ าข อ งเค รื� อ งปรับอ าก าศ  จะทํางาน โดยใช้

เครื�องปรับอากาศที�เชื�อมต่ออินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์ของเครื�องปรับ 
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รูปที� ; แบบจาํลองเชิงเส้นของระบบไฟฟ้ากาํลงัที�ใชใ้นการศึกษา  
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รูปที� < แบบจาํลองเชิงเส้นของกลุ่มเครื�องปรับอากาศอนิเวอร์เตอร์  

 

อากาศ สามารถเปลี�ยนความเร็วได้อย่างต่อเนื�องโดยการปรับความถี�ใน

การทาํงาน กาํลงัไฟฟ้าที�เครื�องปรับอากาศใชไ้ปและความสามารถในการ

ทาํความเย็นของเครื�องปรับอากาศถูกควบคุมด้วยความถี�ในการทาํงาน

และสามารถแสดงดงัสมการ 
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เมื�อ IACP�  คือ การเบี�ยงเบนของกาํลงัไฟฟ้าของเครื�องปรับอากาศจาก 

กาํลงัไฟฟ้าอ้างอิงของเครื� องปรับอากาศ, IACQ�  คือ การเบี�ยงเบนของ

ความจุการทาํความเยน็ของเครื�องปรับอากาศจากค่าอา้งอิง, � IACf  คือการ

เบี�ยงเบนของความถี�ในการทํางานของเครื� องปรับอากาศจากความถี�

อ้างอิง, PK , QK , P�  และ Q�  คือค่าสัมประสิทธิZ คงที� และ cT  คือค่า

คงตวัเวลาของคอมเพรสเซอร์เครื�องปรับอากาศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างกําลงัไฟฟ้าที�เครื� องปรับอากาศ IACP  และ

ความสามารถในการทาํความเยน็ IACQ  สามารถแสดงไดด้งัสมการ 
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การเบี�ยงเบนความถี�ของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นั�นขึ�นอยู่

กับช่องว่างระหว่างค่าของอุณหภูมิที�ตั�งไวก้ับอุณหภูมิห้องปัจจุบันเป็น

หลกั และสามารถแสดงไดด้งัสมการ 

1IAC indoorf K T� � �     (6) 

เมื�อ 1K  คือตวัควบคุมอุณหภูมิของเครื�องปรับอากาศ, indoorT�  คือการ

เบี�ยงเบนระหว่างอุณหภูมใินห้องและอุณหภูมิที�ตั�งไว ้

ถา้ใชเ้ครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นี�  สําหรับช่วยควบคุมความถี� 

จะทําให้ในการทํางานของเครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์  ก็จะได้รับ

อิทธิพลจากความถี�ของระบบดว้ย ซึ�งสามารถอธิบายไดด้งัสมการ 

1 2IAC indoorf K T K f� � � � �    (7) 

เมื�อ 2K  คือตวัควบคุมของเครื�องปรับอากาศสําหรับควบคุมความถี� 

3. การหาค่าเหมาะสมของ PID ด้วยอัลกอริทึมหิ�งห้อย 
การใช้อลักอริทึมหิ�งห้อย [4] เพื�อหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม 

PID ที�เหมาะสมที�สุดในงานวิจยันี�  มีวตัถุประสงคข์องการควบคุมคือ เพื�อ

หาค่าน้อยสุดของการเบี�ยงเบนความถี�ในพื�นที� 1 1( )f�  และค่าน้อยสุด

ของการเบี�ยงเบนความถี�ในพื�นที� 2 2( )f� พร้อมทั�งรักษาการเบี�ยงเบน

ของอุณหภูมิห้องให้เปลี�ยนแปลงในช่วงที�ยอมรับได้ ปัญหาการหาค่า

เหมาะสมดว้ยอลักอริทึมหิ�งห้อย สามารถตั�งสมการไดเ้ป็น  

	 
1 1 1 2 2Minimize ( )final

init

t

t
J w f t w f dt� � � ��            (8) 

Subject to  min max( ) ,indoor indoor indoorT T t T� � � � �  
min max

, , , ,P n P n P nK K K� � min max
, , , ,I n I n I nK K K� �  

min max
, , , , 1,2D n D n D nK K K n� � �  

เมื�อ 1w  และ 2w  คือ เวกเตอร์นํ�าหนกั, t  คือเวลาในการจาํลอง, initt  และ 

finalt  คือเวลาเริ�มต้นและเวลาสิ�นสุดของการจาํลอง ตามลาํดับ min
indoorT�

และ max
indoorT�  คือค่าการเบี�ยงเบนอุณหภู มิตํ�าสุดและสูงสุดของการ

เบี�ยงเบนอุณภูมิห้อง ( )indoorT� , min
,P nK  และ max

,P nK  คือพารามิเตอร์ตํ�าสุด

และสูงสุดของการคน้หา ,P nK , min
,I nK  และ max

,I nK  คือพารามิเตอร์ตํ�าสุด

และสูงสุดของการคน้หา ,I nK , min
,D nK  และ max

,D nK  คือพารามิเตอร์ตํ�าสุด

และสูงสุดของการคน้หา ,D nK  ตามลาํดบั  

รูปที� 4 แสดงขั�นตอนการทาํงานของอลักอริทึมหิ�งห้อย เมื�อ   คือ

พารามิเตอร์ที�ได้จากการสุ่ม, 0�  คือความน่าดึงดูดในการวนซํ� ารอบที� 0 

และ �  คือค่าสัมประสิทธิZ การดูดกลืนแสงของอลักอริทึมหิ�งห้อย [4] 

4. ผลการจําลอง 
ในการจาํลองเพื�อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการนําเสนอจะใช้

ระบบไฟฟ้ากาํลงัดังรูปที� 1-3 จาํลองด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink 

พารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้ากาํลงัแสดงดังตารางที� 1 [2-3] พารามิเตอร์

ข อ ง แ บ บ จํ า ล อ ง เค รื� อ ง ป รั บ อ า ก า ศ  มี ดั ง นี�  [3]: 3250mRV � , 
o1.005 kJ/kg/ CaC � , 31.205 kJ/ma� � , 2100mRS � , o35CAT � , 

3 o
, 3.6 W/m / CO AU � , -10.5 h� �  การหาค่าเหมาะสมของพารามิเตอร์

ของตวัควบคุม PID ช่วงของการเบี�ยงเบนของอุณหภูมิห้องตั�งค่าไวท้ี� 

 

1. กําหนดคา่เร ิ�มต้นของพารามเิตอรก์ารค้นหา ได้แก่

เร ิ�มต้น

ไมใ่ช่

ใช่

พารามเิตอร ์PID ที�เหมาะที�สดุ

จํานวนรอบปจัจบัุน = จํานวนรอบสงูสดุหรอืไม่

จําลองระบบไฟฟา้กําลังและคํานวณคา่ฟงัก์ชัน

วัตถปุระสงค์ตามสมการ  (8)

1. จัดอันดับหิ�งห้อย จากคา่ความเข้มของแสงซึ �งดไูด้จากคา่ของฟงัก์ชันวัตถปุระสงค์ (8)

2. คํานวณระยะหา่งระหว่างหิ�งห้อยแตล่ะตัว

3.  เคลื�อนที�หิ�งห้อยไปหาที�สว่างกว่าในตําแหนง่ใหม่

, , ,, , , 1, 2P n I n D nK K K n �

 ด้วยการสุม่ตําแหนง่และความเข้มแสงของหิ�งห้อยของประชากรเร ิ�มต้น

1. กําหนดพารามเิตอรข์องอัลกอรทิมึหิ�งห้อยได้แก ่จํานวนหิ�งห้อย,    

    จํานวนการวนรอบสงูสดุ, 0, � และ �

, , ,, , , 1, 2P n I n D nK K K n �

2. กําหนดชว่งการค้นหาพารามเิตอร ์PID

จํานวนรอบปจัจบัุน = จํานวนรอบปจัจบัุน + 1

2. กําหนด จํานวนรอบปจัจบัุน = 0

 
รูปที� 4 ขั�นตอนการหาพารามิเตอร์ PID ดว้ยอลักอริทึมหิ�งห้อย 

ตารางที� 1 พารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้ากาํลงั 

พื�นที� H D R K Tg Tt TDCLink KDCLink 

1 0.9 0.20 0.4 0.1 0.01 5 0.1 0.0191 

2 1.0 0.42 0.4 0.1 0.01 5 

 

 
รูปที� 5 เส้นโคง้การลู่เขา้ของอลักอริทึมหิ�งห้อย 

 

1.5 C� C  พารามิเตอร์ของอลักอริทึมหิ�งห้อยและพารามิเตอร์การคน้หา 

คือจาํนวนหิ�งห้อย = 50, จํานวนรอบการวนซํ� าสูงสุด = 200, 0.5 � , 

0 0.1� � , และ 1� �  รูปที�  5 แสดงเส้นโค้งการลู่ เข้าของอัลกอริทึม

หิ�งห้อย โดยเส้นสีดําคือ เส้นโคง้การลู่ เข้าของ 1J  ในสมการ (8) และ

พารามิเตอร์ PID ที�หาค่าเหมาะสมแลว้คือ  

,1 ,1 ,1

,2 ,2 ,2

,3 ,3 ,3

436.6989, 149.9992, 5.0530
411.3885, 145.951, 3.6698
56.3091, 47.8533, 3.8322

P I D

P I D

P I D

K K K
K K K
K K K

� � �

� � �

� � �

 

ในการจาํลองเพื�อทดสอบประสิทธิภาพของวิธีนําเสนอ ในที�นี�  จะ

ทําการเปรียบเทียบ 3 วิธีด้วยกัน  ได้แก่ (1) “HVDC-IAC” คือวิธีการ

นําเสนอ (2) “IAC” คือการควบคุมเครื� องปรับอากาศทั�งสองพื�นที�เพื�อ

ควบคุมความถี�  แต่ไม่มีการควบคุมอินเวอร์เตอร์ของ HVDC และ (3) 

“HVDC” คือการควบคุมกาํลงัไฟฟ้าที�ไหลในสายส่งเชื�อมโยง HVDC แต่

ไม่มีการควบคุมเครื�องปรับอากาศ ทั�งนี� พารามิเตอร์ PID ทั�งหมดหาค่า

132



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั�งที� 45

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

เหมาะสมที�สุดดว้ยอลักอริทึมหิ�งห้อย 

รูปที� 6 แสดงกําลงัไฟฟ้าจากเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์

(A1=พื�นที� 1 และ A2=พื�นที� 2) กรณี 1 (C1) และกรณี 2 (C2), กาํลงัไฟฟ้า

จากเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงัลม โหลด และจาํนวนเครื�องปรับอากาศ ของ

กรณีศึกษา ซึ�งจะเห็นว่าพื�นที� 1 มีกาํลงัไฟฟ้าจากเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าพลงั

ลมพอๆ กบัพื�นที�สองแต่การแกว่งของกาํลงัไฟฟ้าจากเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

พลงัลมในกรณี 2 จะมากกว่ากรณี 1, โหลดและจาํนวนเครื�องปรับอากาศ

ในพื�นที� 1 น้อยกว่าพื�นที� 2 ซึ�งเป็นไปตามรูปที� 1  

รูปที� � แสดงผลการจําลองกรณี  1 ประกอบด้วย การเบี�ยงเบน

ความถี�ในพื�นที� 1 และ 2, กาํลังไฟฟ้าที� เครื�องปรับอากาศใช้ในพื�นที� 1 

และ 2, อุณหภูมิห้องในพื�นที� 1 และ 2 (ตั�งค่าไวท้ี� 25 CC ), การเบี�ยงเบน

กําลังไฟฟ้าของเครื� องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลล์ในพื�นที� 1 และ 2, และการ

เบี�ยงเบนกาํลงัไฟฟ้าในสายส่งเชื�อมโยงระหว่างพื�นที� 1 และ 2 จากรูปที� � 

จะเห็นว่า วิธี HVDC-IAC ที�นําเสนอ สามารถลดการแกว่งของความถี�ได้

ดีก ว่าวิธี  HVDC และ IAC ทั� งสองพื� น ที�  โดยในพื� น ที�  1 วิธี  HVDC 

สามารถลดการแกว่งของความถี�ไดด้ีกว่าวิธี IAC ในขณะที�ในพื�นที� 2 วิธี  

   

   

     

   

รูปที� B กรณีศึกษา 2 กรณี (C1 และ C2) 

   

   

   

   

 

รูปที� E ผลการจาํลองกรณี � 

   

   

   

   

  

รูปที� G ผลการจาํลองกรณี 2 

IAC สามารถลดการแกว่งของความถี�ได้ดีกว่าวิธี HVDC ซึ�ง เป็นผลจาก

ปริมาณเครื�องปรับอากาศในพื�นที� 1 มีจาํนวนน้อย จึงไม่สามารถลดการ

เบี�ยงเบนของความถี�ได ้รูปที� � แสดงผลการจาํลองกรณี 2 ซึ�งจะเห็นว่าผล

การจาํลองมีความสอดคล้องกับกรณี 1 นั�นคือวิธีนําเสนอ HVCD-IAC 

สามารถลดการแกว่งของความถี�ได้ดีกว่าวิธี HVDC และ IAC ทั�งสอง

พื�นที� ซึ� งแสดงให้เห็นว่าแม้การแกว่งของกาํลังไฟฟ้าจากเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้าพลงัลมและพลงัแสงอาทิตยมี์มากขึ�น วิธีการนาํเสนอก็ยงัสามารถ

ลดการแกว่งของความถี�ไดด้ีกว่าวิธีที�นาํมาเปรียบ 

5. สรุป 
งานวิจัยนี�  นําเสนอการควบคุมประสาน กันข อง HVDC และ

เครื�องปรับอากาศ เพื�อทาํเสถียรภาพความถี�ระบบไฟฟ้ากาํลงัเชื�อมโยง 

ด้วยตัวควบคุม PID ซึ� งหาค่าเหมาะสมที�สุดด้วยอัลกอริทึมหิ�งห้อย ผล

การจําลองกับระบบไฟฟ้ากําลงัเชื�อมโยงสองพื�นที� พบว่า การควบคุม

เครื�องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ร่วมกับการควบคุมกาํลังไฟฟ้า HVDC 

ส าม าร ถ ล ด ก าร แ ก ว่ งข อ งค วาม ถี� ไ ด้ดี ก ว่ า  ก าร ค วบ คุ ม เฉ พ าะ

เครื�องปรับอากาศหรือ HVDC เพียงอย่างเดียว  
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีนําเสนอเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่าง

เหมาะสมในการเลือกชนิดกบัดกัเสิร์จท่ีดีนาํไปใช้งานของระบบจาํหน่าย 

22 kV โดยวิธีการประเมินดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็น เร่ิมทาํการ

ทดสอบวดัค่า วิเคราะห์ประเมินผลและสร้างแบบจาํลองโมเดลของกบัดกั

เสิร์จโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป ATP-EMTP ไดแ้ก่ หาแรงดนัเกิน กระแส

ดิสชาร์จ ระยะช่วงคืบ กระแสร่ัวไหล  และพลงังานดูดซึมของกบัดักเสิร์จ 

เป็นตน้  เพ่ือให้ผูผ้ลิตไฟฟ้านาํขอ้มูลไปออกแบบติดตั้งเลือกชนิดกบัดกั

เสิร์จในระบบจาํหน่ายสามารถป้องกนัไฟฟ้าดบัและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิด

เสียหายจากแรงดนัเกินฟ้าผา่  งานวิจยัน้ีนาํเสนอผลการเปรียบเทียบดชันี

ความเส่ียงของการป้องกนัความล้มเหลวของกบัดกัเสิร์จในแต่ละชนิด 

ผลการวิจยัพบวา่เม่ือเลือกกบัดกัเสิร์จชนิด Q108 นาํไปแกปั้ญหาและการ

ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าดีท่ีสุด เพราะว่าระบบมีคุณภาพไฟฟ้าให้ความ

น่าเช่ือถือไดป้ระมาณ 97.4 % ของความน่าจะเป็น  การเลือกกบัดกัเสิร์จท่ี

เหมาะสมท่ีสุดจะข้ึนอยูก่บัการประเมินดชันีความเคน้ไดดี้  

คาํสําคญั: กบัดกัเสิร์จ, ความน่าจะเป็น, คุณภาพไฟฟ้า, ความเช่ือถือได ้

Abstract 

This paper presents about improvement of optimize power quality 

in selecting a good surge arrester type on 22 kV distribution system by a 

probabilistic risk index assessment method which start the measurement 

test analyze evaluate and model the surge arrester using the ATP-EMTP 

program, i.e. find the overvoltage, discharge current, creepage distance, 

leakage current and energy capability of arrester, etc. For the electricity 

supplier take the data to design, choose of surge arrester type in system. 

It can prevent outages & damage equipment from lightning overvoltage. 

This research shows to compare the risk index of failure protection for 

each type of surge arrester. The results showed that the Q108 arrester 

was selected, the best problem solving and to power quality improve. 

Because the system has reliability is about 97.4 % of the probability. 

Selection of arrester is based on a good assessment of the stress index. 

Keywords: surge arrester, probability, power quality, reliability 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีเสถียรภาพและความน่าเช่ือถือไดข้องระบบจาํหน่ายจะ

มีความสาํคญัต่อการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและความมัน่คงทางการคา้ดา้น

อุตสาหกรรมของประเทศไทย  ถา้ระบบจาํหน่ายไดรั้บการออกแบบอยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสมและเลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าในระบบท่ีถูกวิธี  กบัดกัเสิร์จ 

(Surge Arrester) เป็นอุปกรณ์ป้องกนัท่ีใช้งานในระบบจาํหน่ายของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาํหน้าท่ีป้องกนัแรงดนัเกินประเภทเสิร์จท่ีไหลเขา้สู่

อุปกรณ์ทั้งแรงดนัเกินเสิร์จฟ้าผา่และแรงดนัเกินสวิตช่ิง  แรงดนัเสิร์จจาก

ฟ้าผา่ทาํให้เกิดส่ิงรบกวนข้ึนในระบบ การเลือกกบัดกัเสิร์จท่ีดีเหมาะสม

กบัการใช้งานจึงมีความสาํคญั จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของการส่งจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าให้ดียิ่งข้ึนและช่วยการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอยา่งเหมาะสม

ในดา้นความน่าเช่ือถือไดข้องระบบไฟฟ้าจะมีคุณภาพไฟฟ้าท่ีดีดว้ย [1] 

ดงันั้นงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือผูผ้ลิตไฟฟ้าตอ้งการออกแบบ

ติดตั้งเลือกชนิดกบัดกัเสิร์จในระบบจาํหน่าย  เพ่ือป้องกนัไฟดบัขดัขอ้ง

และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายจากแรงดนัเสิร์จเน่ืองจากฟ้าผ่า   เพ่ือให้ผูใ้ช้

ไฟฟ้าจะตอ้งปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอย่างเหมาะสมในการเลือกชนิดกบั

ดกัเสิร์จท่ีดีโดยศึกษาวิธีการประเมินดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็น  

เพ่ือผูใ้ชไ้ฟฟ้ามีความน่าเช่ือถือไดข้องระบบจาํหน่าย 22 kV โดยการเลือก

ติดตั้งอุปกรณ์กบัดกัเสิร์จและช่วยลดความเส่ียงของการเกิดแรงดนัเสิร์จ

ในระบบป้องกนัฟ้าผ่า  และเพ่ือศึกษาวิธีแกปั้ญหาคุณภาพไฟฟ้าท่ีส่งผล

กระทบต่อโหลดในระบบดว้ยประเมินดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็น 

2. หลกัการ 

2.1 คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)  

คุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) หมายถึง ความเช่ือถือไดข้องระบบ

ไฟฟ้า หรือความมัน่คงในการจ่ายพลงังานไฟฟ้าของการไฟฟ้าและปัญหา

กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีการทาํงานผิดพลาด เสียหาย หยดุทาํงานจากผูใ้ช้ไฟ 

ปัญหาส่วนหน่ึงเกิดจากไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

หรือหมายถึงคุณลกัษณะกระแส แรงดนั และความถ่ีของแหล่งจ่ายไฟฟ้า

ในสภาวะปกติไม่ทาํให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทาํงานผิดพลาดหรือเกิดเสียหาย  
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ปัญหาคุณภาพไฟฟ้านั้น แหล่งกาํเนิดท่ีเป็นสาเหตุทาํให้เกิดการ

รบกวนข้ึนในระบบ [1]และทาํให้คุณภาพไฟฟ้าตํ่าลงจนส่งผลกระทบต่อ

โหลดต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดรั้บความเสียหายมีสาเหตุดงัน้ี 

1. เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ทาํให้ไฟฟ้าดบั 

2. เกิดจากฟอลต ์(Fault) ในระบบส่งกาํลงัไฟฟ้าและระบบจาํหน่าย 

ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงทาํให้เกิดเสิร์จ (Surge)  

3. เกิดการตดั-ต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าสวิตช่ิง (Switching) ในระบบ 

4. เกิดจากอุปกรณ์ท่ีมีการแปลงไฟจากกระแสสลบัเป็นกระแสตรง  

5. การต่อลงดินไม่ถูกตอ้งและไม่เหมาะสม 

2.2 คุณสมบัติการทํางานของกบัดกัเสิร์จ  

มีลกัษณะเป็นความตา้นทานท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ในสภาวะการใช้งาน

เม่ือมีกระแสเสิร์จไหลผ่านมากข้ึนทาํให้ความตา้นทานกลบัลดลง ดงันั้น

แรงดนัตกคร่อมกบัดกัเสิร์จจะเพ่ิมข้ึนไม่เป็นเชิงเส้นกบักระแสดงัรูปท่ี 1  

กบัดกัเสิร์จมีโครงสร้างจะประกอบดว้ยช่องว่างอากาศถูกต่ออนุกรมกบั

วาลว ์อีลีเมนท(์Valve Element) ซ่ึงทาํมาจากซิลิคอนคาร์ไบด์ ในสภาวะ

ปกติจะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักั้นกระแสไม่ให้ไหลผ่านกบัดกัเสิร์จลงดิน เม่ือมี

แรงดนัเกินเกิดข้ึนและมีค่ามากกว่าแรงดนัเบรกดาวน์ของช่องว่างอากาศ 

จะเกิดการสปาร์กวาบไฟตามผิว (Flashover) ข้ึน ทาํให้มีกระแสเสิร์จไหล

ลงดิน ผา่นวาลว์อีลีเมนทจ์ะเป็นสาเหตุให้เกิดแรงดนัตกคร่อมกบัดกัเสิร์จ  
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รูปท่ี 1 ลกัษณะการติดตั้งอุปกรณ์กบัดกัเสิร์จในระบบจาํหน่าย 22 kV [2]  

3. วธีิการประเมนิดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็นของสายส่ง 

ซ่ึงเป็นวิธีการประเมินดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็นจากปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่อระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าและระบบจาํหน่าย  เม่ือเกิดชีลด์

ลม้เหลว (Shielding Failure) ในระบบป้องกนัฟ้าผา่จะมีแรงดนัเสิร์จฟ้าผ่า 

วิธีน้ีเพ่ือใชวิ้เคราะห์ในการตดัสินใจ วางแผนและบาํรุงรักษา หาค่าดงัน้ี 

3.1 ความน่าจะเป็นท่ีเกดิ Flashover ในสายส่ง 

ความน่าจะเป็น
Lp ขณะเกิดวาบไฟตามผิวในสายส่งแสดงดงัรูปท่ี 2   

ทาํให้เกิดแรงดนัเสิร์จฟ้าผ่า  สมมติให้แรงดนัเปล่ียนแปลงตามความยาว

ของสายส่งท่ีขึงระหวา่งเสา พิจารณาแรงดนัท่ียอดเสา nV หาค่าไดด้งัน้ี  
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สามารถลดทอนสมการ (1) หาค่า 
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โดย  Lp คือ ความน่าจะเป็นท่ีเกิดวาบไฟตามผิวในสายส่ง    

         ½    คือ แรงกระทาํ (Strength) ต่อเสาเพียงคร่ึงหน่ึงท่ีเกิดเสิร์จ  

          nV  คือ แรงดนัเสิร์จท่ียอดเสาระยะไกลสุดของสายส่ง (kV) 

          kV  คือ แรงดนัเสิร์จเทียบเคียงค่า nV  ท่ีเสาจุด k  (kV) 

           n   คือ จาํนวนช่วงเสาติดตั้งระยะห่าง n  เสา 

3.2 ความน่าจะเป็นของความล้มเหลว (Failure Probability)   

แรงดันเสิร์จท่ีเกิดจากวาบไฟตามผิวของสายส่ง จะมีปริมาณการ

แจกแจงความน่าจะเป็นของความลม้เหลวบนสายส่งท่ีเสา หาไดด้งัน้ี 
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การแจกแจงความน่าจะเป็นของการเกิดวาบไฟตามผิวท่ีสายส่ง: 

Fp จะมีค่านอ้ยกวา่ความน่าจะเป็นท่ียอดเสา Lp ท่ีแรงดนัเสิร์จ nV      

3.3 หากระแสฟ้าผ่าวิกฤต (Critical Stroke Current)      

จาํนวนคร้ังฟ้าผ่าจะมีความรุนแรงของกระแสฟ้าผ่าไม่เท่ากนั หา

กระแสฟ้าผา่ท่ีทาํให้เกิดวาบไฟตามผิวบนลูกถว้ยไดจ้ากสมการท่ี(5) ดงัน้ี  
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minI  = otI ′′                                         (5) 

โดย      tV    คือ แรงดนัขณะเกิดวาบไฟตามผิวบนลูกถว้ยฉนวน (kV) 

                V fo คือ แรงดนัวาบไฟตามผิว (kV) 

             ot  คือ เวลาท่ีใชไ้ปขณะเกิดวาบไฟตามผิว (sec) 

             minI คือ กระแสลาํฟ้าผา่ต ํ่าสุดขณะเกิดวาบไฟตามผิว (kA) 

อิมพีแดนซ์เสิร์จ φZ สามารถประมาณไดโ้ดยค่าเฉล่ียเลขคณิตของ

ค่าความตา้นทานเสิร์จจะข้ึนอยูก่บัความสูงของสายส่ง หาไดด้งัน้ี 
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โดย     R คือ รัศมีของตวันาํท่ีมีการกระจายโคโรนา 
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3.4 ความน่าจะเป็นติดต้ังกบัดกัเสิร์จ (Probability of Arrester) 

การหาความน่าจะเป็นของลาํฟ้าผ่าท่ีเกิดบนสาย OGW จะมีกระแส

สูงสุด pI ไหลผา่น ทาํให้เกิดความเสียหายกบัลูกถว้ยฉนวน เม่ือติดตั้งกบั

ดกัเสิร์จ ดงันั้นหาความน่าจะเป็นของกบัดกัเสิร์จไดด้งัน้ี 

         )(TiAp   = ( ) ( )
( )
∫
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iSG TI
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และระยะโจมตีฟ้าผา่ในช่วงเวลาวิกฤตฟอลต ์(Strike Distance)      
                             S  =  8 65.0

pI                                       (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 ความน่าจะเป็นขณะเกิด Flashover แปรผนัตามระยะช่วงเสา 

 

4. วธีิดาํเนินงานวจิยั 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเลือกชนิดของกบัดกัเสิร์จ  ทาํการประเมินดชันี

หาความน่าจะเป็นท่ีมีความเช่ือถือไดใ้นระบบจาํหน่ายของกบัดกัเสิร์จแต่ละ

ชนิด ทดสอบวดัค่า วิเคราะห์สภาวะทรานเช้ียนตห์าแรงดนัเกิน แรงดนัใช้

งาน กระแสดิสชาร์จ ระยะช่วงคืบ กระแสร่ัวไหล เวลาใช้งานกบัดกัเสิร์จและ

พลงังานดูดซึมของกบัดกัเสิร์จ เป็นตน้ และสร้างแบบจาํลองโมเดลของกบั

ดกัเสิร์จโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป ATP-EMTP  โดยพิจารณารูปท่ี 3 วงจร

ทดสอบ RTS ระบบจาํหน่าย 22  kV, 14 บสั  ผลประเมินดชันีเพ่ือวิเคราะห์ค่า

จะช่วยปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าอยา่งเหมาะสมในระบบ  วิธีดาํเนินงานวิจยั

แสดงดงัรูปท่ี 4 แผนผงัขั้นตอนหาดชันีความน่าจะเป็น อธิบายไดด้งัน้ี   

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสาํรวจทางสถิติของกระแสฟ้าผ่า  

2. ตรวจวดัแรงดนัใชง้าน  rmsV  และกระเสลาํฟ้าผา่ต ํ่าสุด minI  

3. ทดสอบวดัหาค่า φZ ,S, pI , tV , ot , iT และสร้างแบบจาํลอง

โมเดลของสายส่งและกบัดกัเสิร์จในระบบโดยใชโ้ปรแกรม ATP-EMTP  

4. วดัหาพลงังานท่ีใชไ้ปของกบัดกัเสิร์จ Ea   

5.  วิเคราะห์เง่ือนไขพลงังาน Ea < Emax ให้ดาํเนินขั้นตอนต่อไป 

6. กาํหนดให้กระแสดิสชาร์จ
SGI = pI   ถา้เง่ือนไข Ea > Emax ให ้

คาํนวณหา III pp ∆+=  แลว้กลบัไปทาํขั้นท่ี 3 ซํ้าอีกคร้ัง 

7. ทาํการประเมินค่าดชันีความเส่ียงหาความน่าจะเป็น Fp , Lp  

8. วิเคราะห์เง่ือนไขอุณหภูมิ Ti < Tmax ให้ดาํเนินขั้นตอนต่อไป  

ถา้เง่ือนไข Ti >Tmax ให้คาํนวณ TTT ii ∆+= แลว้ทาํขั้นท่ี 3 ซํ้าอีกคร้ัง 

9. คาํนวณหาค่าความน่าจะเป็นของการติดตั้งกบัดกัเสิร์จ: )(TiAp ณ 

อุณหภูมิของกบัดกัเสิร์จ i ใดๆ: Ti           

10. เลือกกบัดกัเสิร์จให้เหมาะสมกบัพิกดัแรงดนั, กระแสดิสชาร์จ 
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รูปท่ี 3 ไดอะแกรมวงจรทดสอบ RTS ระบบจาํหน่าย 22 kV, 14 บสั 
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5. ผลการทดสอบและวเิคราะห์ผล 

งานวิจยัน้ีทาํการทดสอบระบบจาํหน่าย 22  kV, 14 บสั ดงัแสดงรูปท่ี 3 

ปรับระดับแรงดนัใช้งานตั้งแต่ 120-175 kVrms ระยะเวลาทดสอบนาน 2 

ชัว่โมง บนัทึกผลการทดสอบทุก  ๆเวลา 10 sec   รูปท่ี 5 และรูปท่ี 6 แสดงผล

การประเมินดชันีความเส่ียงโดยคิดอุณหภูมิเฉล่ีย 50T  และกระแสสูงสุด

เฉล่ีย 50I พบว่าค่าความน่าจะเป็นทางสถิติประมาณ 7.5 % อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน ดงันั้นควรจะติดตั้งกบัดกัเสิร์จชนิด Q108 ถูกเลือกให้แกปั้ญหา 

ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าท่ีดีท่ีสุด  เน่ืองจากความสามารถปล่อยพลงังานสูง

กว่ากบัดกัเสิร์จชนิดอ่ืนๆ ประมาณ 108 kJ (22%) และมีความน่าจะเป็น

ของความลม้เหลวสูงเพียง 0.3 % และผลรูปท่ี 7 แสดงผลคุณภาพไฟฟ้ามี

ความน่าเช่ือถือไดจ้ากกรณีศึกษาเท่ากบั 5.8 %ใกลเ้คียงกบัการป้องกนัท่ีดี

(Well Shielded) มีค่า 5.4 % ซ่ึงกบัดกัเสิร์จชนิด R120 ไม่มีการป้องกนัใน

ระบบมีค่าสูงถึง 36.5 % ถือวา่ไม่มีคุณภาพไฟฟ้าท่ีดี และรูปท่ี 8 แสดงผล

คุณภาพไฟฟ้ามีความน่าเช่ือถือไดพ้บว่าเลือกกบัดกัเสิร์จชนิด Q108 จะมี

ความเหมาะสมท่ีสุดคือระยะขอบป้องกนั(Pro.Margin) มีค่า 92 % ซ่ึงจะมี

ค่าใกลเ้คียงกนักบัความน่าจะเป็นของดชันีความเส่ียง 97.40 % เน่ืองจากมี

แรงดนัเกินเพียง 86 kV  กระแสร่ัวไหล 0.65 mA  พลงังานดูดซึม 486 kJ  

และกระแสดิสชาร์จของกบัดกัเสิร์จเท่ากบั 10 kA แสดงผลตารางท่ี 1  
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รูปท่ี 5 ผลความน่าจะเป็นท่ีมีดชันีความเส่ียงลม้เหลวทางสถิติ 50T และ 50I
ของกบัดกัเสิร์จชนิด R108 และ Q108 
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รูปท่ี 6 ผลความน่าจะเป็นท่ีมีดชันีความเส่ียงลม้เหลวทางสถิติ 50T และ 50I  

ของกบัดกัเสิร์จชนิด R132 และ Q132 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 7 ผลคุณภาพไฟฟ้าท่ีมีความน่าเช่ือถือไดข้องระบบเปรียบเทียบในกรณี 

ศึกษา การป้องกนัท่ีดีและไม่มีการป้องกนัของกบัดกัเสิร์จแต่ละชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 8 ผลคุณภาพไฟฟ้าท่ีมีความน่าเช่ือถือไดข้องระบบ เปรียบเทียบระยะขอบ

ป้องกนักบัความน่าจะเป็นท่ีมีดชันีความเส่ียงของกบัดกัเสิร์จแต่ละชนิด 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบวดัค่าดชันีของชนิดอุปกรณ์ป้องกนักบัดกัเสิร์จ 

ดชันี R108 R120 R132 Q108 Q120 Q132 

แรงดนัใชง้าน (kV) 

กระแสดิสชาร์จ(kA)  

แรงดนัเกิน (kV) 

ระยะช่วงคืบ (mm) 

พลงังานดูดซึม (kJ) 

กระแสร่ัวไหล (mA) 
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6. สรุปผล 

ผลวิจยัน้ีนาํไปใชเ้ป็นแนวทางแกปั้ญหาและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า

ลดการสูญเสียเน่ืองจากกระแสร่ัวไหลจากผลกระทบของส่ิงเปรอะเป้ือน

ท่ีบริเวณผิวของกบัดกัเสิร์จ  พบวา่ระบบจาํหน่ายมีคุณภาพไฟฟ้าให้ความ

น่าเช่ือถือได ้97.4 % ของความน่าจะเป็น ดงันั้นควรเลือกชนิดกบัดกัเสิร์จ

ท่ีดีเพ่ือป้องกนัไฟฟ้าดบัและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายจากแรงดนั

เกินฟ้าผ่า และพบว่าถ้าเลือกกบัดกัเสิร์จท่ีมีคุณภาพไฟฟ้าไม่ดีจะส่งผล

กระทบต่อโหลดต่างๆท่ีใช้งานในระบบ ทาํให้ผูใ้ช้ไฟฟ้าตอ้งเสียเวลาใน

การตรวจวดัและปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าในการเลือกกบัดกัเสิร์จ 

เอกสารอ้างองิ 
[1] โตศกัด์ิ ทศันานุตริยะ,“วเิคราะห์ระบบไฟฟ้ากาํลงั”,ซีเอด็ยเูคชัน่,หนา้561,2543.  
[2] Nang Kyu Thin, “Lightning performance of MV by surge arrester”, Inter. 

Journal of SE&T Research , vol.3,16, pp.3362-3367, 2014.  
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The Instantaneous Power with Sliding Window Fourier Analysis for Harmonic Elimination in  
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอวิธีการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีก ําลังไฟฟ้า

ขณะหนึงทาํงานร่วมกับการวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวินโดว์เลือน ทาํหน้าที

ค ํานวณค่ากระแสอ้างอิงให้กับวงจรกรองกําลังแอกทีฟสําหรับการ

ปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าของระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า การ

ทดสอบสมรรถนะการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าอาศัยการจาํลอง

สถานการณ์โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink ซึงผลการจําลอง

สถานการณ์ แสดงให้เห็นว่าวิธีการตรวจจับฮาร์มอนิกทีได้นําเสนอมี

สมรรถนะทีดีในการคาํนวณค่ากระค่ากระแสอ้างอิงให้กับวงจรกรอง

กาํลงัแอกทีฟ เมือพิจารณาจากผลการกําจัดกระแสฮาร์มอนิก และการ

ปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังทีดีขึนเมือเทียบกับกรณีก่อนได้รับการ

ปรับปรุง ซึงมีดัช นี ชีวัดสมรรถ น ะ ( % iTHD , PF ) ภายหลังก าร

ปรับปรุงอยูภ่ายใตม้าตรฐาน IEEE std. 519 -2014 

คําสําคัญ: การตรวจจับฮาร์มอนิก กําลงัไฟฟ้าขณะหนึง การวิเคราะห์ 

ฟูริเยร์แบบวินโดวเ์ลือน ระบบสถานีชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า 

Abstract 

This paper presents the instantaneous power theory with a sliding 

window Fourier analysis to calculate the reference currents for an active 

power filter. The MATLAB/Simulink program is applied to simulate 

the current quality improvement in electric vehicle charging systems. 

The simulation result indicated that the harmonic detection using 

instantaneous power theory with a sliding window Fourier analysis for 

harmonic elimination and power factor correction in electric vehicle 

charging systems can provide good performance for calculating 

reference currents of active power filter. Moreover, the performance 

index ( % iTHD , PF ) after compensation can follow the IEEE std.519 

-2014. 

Keywords: Harmonic detection, instantaneous power theory, sliding 

window Fourier analysis, electric vehicle charging systems 

 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบันมีจ ํานวณประชากรหันมาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแทน

รถยนตท์ีใชน้าํมนักนัอย่างแพร่หลาย เนืองดว้ยหลายปัจจยั อาทิเช่น ราคา

นาํมันทีสูงขึน การใส่ใจปัญหาสิงแวดล้อม รวมถึงมีแนวคิดว่ารถยนต์

ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีในอนาคต การเพิมขึนของจาํนวณรถยนต์ไฟฟ้า

ส่งผลให้เกิดการเพิมขึนของสถานีชาร์จตามมาด้วย เมือทําการชาร์จ

รถยนต์ซึงเป็นการชาร์จประจุไปทีตวัแบตเตอรีดว้ยกาํลงัไฟฟ้าทีสูงเป็น

ผลทาํให้เกิดปัญหาทางด้านคุณภาพไฟฟ้าตามมาหลายประการ เช่น ทาํ

ให้ เกิดความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้า กระแสฮาร์มอนิก แรงดัน 

ฮาร์มอนิก แรงดนัตก ค่าตวัประกอบกาํลงัตาํ เป็นตน้ [1]  

จุดประสงค์หลักของงานวิจยันีมุ่งเน้นไปทีการปรับปรุงคุณภาพ

กระแสไฟฟ้าของระบบสถานีชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า ซึงประกอบไปดว้ย การ

กาํจดักระแสฮาร์มอนิก และการปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั ด้วยวงจร

กรองกาํลงัแอกทีฟ (Active Power Filter: APF) แบบขนาน เนืองจากการ

ทํางาน ข องวงจร APF มีส ม รรถ น ะ ที ดีใน ก ารป รับ ป รุงคุณ ภาพ

กระแสไฟฟ้า โดยสมรรถนะการทํางานของวงจร APF จะขึนอยู่กับ

องค์ประกอบทีสําคัญสีส่วน ประกอบด้วย การตรวจจับฮาร์มอนิก 

โครงสร้างของวงจร APF การควบคุมการฉีดกระแสชดเชยให้ตรงตาม

ค่ากระแสอ้างอิงจากการตรวจจับฮาร์มอนิก และการควบคุมบัส

แรงดันไฟตรงของวงจร APF ในบทความนีให้ความสําคัญไปทีการ

ตรวจจับฮาร์มอนิกเพือคํานวณ ค่ากระแส อ้างอิงให้กับวงจร APF 

เนืองจากเป็นส่วนทีมีความสําคัญในการกาํจดัฮาร์มอนิกและปรับปรุง

ค่าตวัประกอบกาํลงั โดยวิธีการตรวจจบัฮาร์มอนิกมีหลากหลายวธีิ แต่ละ

วิธีมจุีดเด่นและจุดดอ้ยทีต่างกนั  

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีหลายสถานะการชาร์จ [2] ทาํให้เกิดการ

เปลียนแปลงของปริมาณฮาร์มอนิกอย่างทันทีทนัใดหลายระดับ ดังนัน

การตรวจจบัฮาร์มอนิกจะตอ้งมีความรวดเร็วและแม่นยาํเพือตอบสนอง

พฤติกรรมของการชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า ในบทความนีจึงไดน้าํเสนอวิธีการ

ตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีกําลังไฟฟ้าขณะหนึงทํางานร่วมกับวิธีการ

วิเคราะห์ฟริูเยร์แบบวินโดวเ์ลือน (The Instantaneous Power with Sliding 

Window Fourier Analysis: PQF) เนืองจากวิธี PQ มีการคาํนวณทีรวดเร็ว 
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ไม่ซบัซ้อน สามารถเลือกปริมาณไฟฟ้าตามวตัถุประสงค์ทีตอ้งการชดเชย

ได้  นอกจาก นี  การนํา SWFA ที มี จุดเด่นในด้านการแยกปริมาณ 

ฮาร์มอนิกออกจากปริมาณมูลฐานมาประยุกต์ใช้งานร่วมกบัวิธี PQ เป็น

การเพมิสมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิกของวงจร APF ให้ดียงิขึน 

การนําเสนอในบทความนีประกอบด้วย ขันตอนการตรวจจับ 

ฮาร์มอนิ ไดน้ําเสนอไวใ้นหัวขอ้ที 2 การจาํลองสถานการณ์เพือทดสอบ

สมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิกในระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดว้ย

โปรแกรม MATLAB/Simulink ผลการจาํลองสถานการณ์รวมทังการ

อภิปรายผล ได้ทาํการนําเสนอไวใ้นหัวขอ้ที 3 ในส่วนของการสรุปผล 

และกิตกรรมประกาศ ไดน้าํเสนอไวใ้นส่วนสุดทา้ยของบทความ 

2. การตรวจจับฮาร์มอนิก 

การตรวจจับฮาร์มอนิกของวงจร APF แบบขนานมีความสําคัญ

อย่างมากในการกาํจดัฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้า เนืองจากกระบวนการ

ดงักล่าวเป็นขนัตอนการคาํนวณค่ากระแสอา้งอิงให้กับวงจร APF หาก

ผลการคํานวณค่ากระแสอ้างอิงมีความผิดพลาดจะส่งผลให้การกําจัด 

ฮาร์มอนิกมีความผิดพลาดด้วยเช่นกนั ซึงอาจเกิดความเสียหายในระบบ

ไฟฟ้าได้ โดยในบทความนี นําเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี

กาํลงัไฟฟ้าขณะหนึง (PQ) วิธีดงักล่าวถูกคิดขึนโดย Akagi และคณะ [3] 

ขอ้ดีของการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ คือ เป็นวิธีทีมีสมรรถนะด ี

ในการตรวจจบัฮาร์มอนิก รวมทังมีความสามารถในการปรับปรุงค่าตวั

ประกอบกาํลงั และมีการคาํนวณทีไม่ซับซ้อน อีกทงัในบทความนีได้มี

การประยุกต์ใช้วิธี PQ ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวินโดว์เลือน 

(SWFA) [4] หรือเรียกว่า วิธี PQF โดยใช้ SWFA ในการแยกปริมาณ 

ฮาร์มอนิกออกจากปริมาณมูลฐาน ซึง SWFA มีประสิทธิภาพในการแยก

ปริมาณกาํลงัไฟฟ้าทีแม่นยาํกว่าการใช้วงจรกรองผ่านตาํ (LPF) และมี

ความรวดเร็วในการคาํนวณ 

ระบบไฟฟ้าทีพิจารณาในบทความนี เป็นระบบไฟฟ้าสําหรับสถานี

ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Systems) ชนิดสามเฟส 

สีสาย โดยมีลาํดับขนัตอนการตรวจจบัฮาร์มอนิกแสดงได้ดังรูปที 1 ซึง

สามารถอธิบายรายละเอียดขนัตอนการตรวจจบัฮาร์มอนิกสําหรับการ

คํานวณหาค่ากระแสอ้างอิงเพือใช้ในการฉีดชดเชยของวงจร APF 

 * * *, ,Ca Cb Cci i i ดงัต่อไปนี 

ขนัที 1 ตรวจวดัค่าแรงดันไฟฟ้าทีจุดต่อร่วม ( , ,Sa Sb Scv v v ) และ

ค่ากระแสไฟฟ้าก่อนเข้าชุดชาร์จทางด้านโหลด ( , ,La Lb Lci i i )  เพือทาํ

การแปลงปริมาณไฟฟ้าจาก 3 เฟสเป็นปริมาณไฟฟ้าบนแกนแอลฟา- 

เบตา้-ศูนย ์โดยใชรู้ปแบบของสมการตามบลอ็ก “Clarke transformation”

ในการแปลงปริมาณไฟฟ้าดงัแสดงในรูปที 1  

 

รูปที 1 กระบวนการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธีิ PQ และ PQF 

ขนัที 2 คาํนวณค่ากาํลงัไฟฟ้าแอกทีฟ ( p )  และกาํลงัไฟฟ้ารีแอก

ที ฟ  ( q )โด ย ใช้ รูป แ บ บ ส ม ก าร ต าม บ ล็ อ ก  “Instantaneous power 

calculation ”  ซึงปริมาณกาํลงัไฟฟ้าแอกทีฟและรีแอกทีฟทีคาํนวณไดจ้ะ 

ประกอบไปด้วยปริมาณมูลฐาน ( , )p q  หรือเรียกว่า ค่ากําลังไฟฟ้า

สัญญาณตรง (DC component) และปริมาณฮาร์มอนิก ( , )p q   หรือ

เรียกว่า ค่ากาํลงัไฟฟ้าสัญญาณสลบั (AC component) ดังแสดงในสมการ

ที 1 

 2 2 2
0

p p p

q q q q q q 

 

    




 

(1) 

ขันที 3 คํานวณ ค่ากําลังไฟฟ้าทีต้องการชดเชย โดยพิจารณ า

กาํลงัไฟฟ้าทีตอ้งการชดเชยตามวตัถุประสงค์จากตารางที 1 โดยบทความ

นีตอ้งการกําจดักระแสฮาร์มอนิกพร้อมทงัปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั

ดงันนั จึงตอ้งการแยก p  ออกจาก p โดยการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวธีิ 

PQ จะใชว้งจร LPF ในการคาํนวณค่า p  ส่วนวิธี PQF ทีนาํเสนอจะใช ้

SWFA แทนวงจร LPF เนืองจากเป็นวิธีการทีมีความแม่นยาํในการ

คาํนวณค่า p  แสดงไดด้งัรูปที 1 ค่าความถีตดัของวงจรกรองกาํลงัแอก

ทีฟ ( cf ) สามารถพิจารณาได้ดังรูปที 2 เมือพิจารณาสเปกตรัมของค่า

กาํลงัไฟฟ้าแอกทีฟ สังเกตได้ว่า การแยก p  ออกจาก p  ค่าความถีตดั

ควรมีคา่อยูใ่นช่วง 0-50 Hz จึงเลือกใชค้่าความถีตดัเท่ากบั 30 Hz 
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รูปท ี2 สเปกตรัมปริมาณฮาร์มอนิกทีปรากฎในค่ากาํลงัไฟฟ้าแอกทีฟ 

 

ตารางที 1 การระบุค่ากาํลงัไฟฟ้าตามวตัถุประสงคก์ารชดเชย 

กรณ ี วัตถุประสงค์การชดเชย กําลงัไฟฟ้าทีชดเชย 

1 กาํจดักระแสฮาร์มอนิก p  และ q  

2 ปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลงั q  

3 
กาํจดักระแสฮาร์มอนิก 

และปรับปรุงค่าตัวประกอบกาํลงั 
p และ q  

 

ขนัที 4 คาํนวณค่ากระแสอ้างอิงสําหรับชดเชยบนแกนแอลฟา- 

เบต้า-ศูนย์  * * *
0, ,C C Ci i i  โดยใช้รูปแบบสมการตามบล็อก “αβ0-

currents calculation” ดงัรูปที 1 

ขนัที 5 คาํนวณหาค่ากระแสอา้งอิงสําหรับชดเชยบนแกนสามเฟส 

 * * *, ,Ca Cb Cci i i โ ด ยใ ช้ รูป แ บ บ ส ม ก ารต าม บ ล็ อ ก  “Inverse Clarke 

transformation”  เพอืใชเ้ป็นกระแสอา้งอิงให้กบัวงจร APF  

3. การจําลองสถานการณ์และอภิปรายผล 

3.1 การจําลองสถานการณ์ 

การทดสอบสมรรถนะในการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี  PQ  

และวิธี PQF ตามทีไดน้าํเสนอในบทความนี อาศยัการจาํลองสถานการณ์

โดยใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink แสดงไดด้งัรูปที 3 ซึงประกอบไป

ด้ว ย ระ บ บ ส่ ง จ่ าย แ รง ดัน ไ ฟ ฟ้ าส าม เฟ ส สี ส ายจ าก ก ารไ ฟ ฟ้ า 

( , ,Sa Sb Scv v v ) พิกัด 380 V 50 Hz ต่อร่วมอยู่กับตัวเหนียวนําทางด้าน

แหล่งจ่าย ( SL ) ขนาด 6 mH จากนนัส่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ามาทีสถานีชาร์จ

รถยนต์ไฟฟ้าประเภทอดักระแสไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว (Fast charger) พิกัด

กาํลังไฟฟ้า 100 kW ซึงผูวิ้จัยได้ใช้ข ้อมูลของกระแสการชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าจากการชาร์จจริงของรถยนต์นิสสันลีฟ [5] โดยนาํขอ้มูลค่ากระแส

ทีเกิดฮาร์มอนิกขณะชาร์จจาํลองผา่นโปรแกรม MATLAB/Simulink ดว้ย

แหล่งจ่ายในอุดมคติ ในบทความนีไดมุ้่งเน้นไปทีการทดสอบสมรรถนะ

การตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี PQF จึงใชแ้หล่งจ่ายกระแสในอุดมคติเป็น

วงจร APF เพือทําหน้าทีฉีดกระแสชดเชยให้กับระบบ ส่งผลให้ไม่มี

ผลกระทบต่อสมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิก เนืองจากกระแสอา้งอิง

ชดเชยมีค่าเท่ากบักระแสอา้งอิงทีไดจ้ากการคาํนวณทุกประการ  

 
รูปที 3 ระบบสถานีชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าทีใชพ้จิารณา 

3.2 อภิปรายผลการจําลองสถานการณ์ 

การทดสอบสมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิกในระบบชาร์จรถยนต์

ไฟฟ้าประเภท Fast charger ด้วยวิธี PQ และวิธี PQF สําหรับการคาํนวณ

ค่ากระแสอา้งอิงของวงจร APF เพือใช้ในการกาํจดัฮาร์มอนิก และการ

ปรับปรุงค่าตวัประกอบกาํลัง  สามารถแสดงได้ดังรูปที 4 ซึงพบว่า รูป

สัญ ญ าณ แรงดันไฟฟ้ าสามเฟ ส ( , ,Sa Sb Scv v v ) มีลักษณ ะเป็นรูป

สัญญาณไซน์ ส่วนรูปสัญญาณกระแสไฟฟ้าก่อนเขา้ชุดชาร์จทางด้าน

โหลด ( , ,La Lb Lci i i ) มีล ักษณะผิดเพียนไม่เป็นรูปคลืนไซน์ ส่งผลให้

ก่อนการฉีดกระแสชดเชย รูปสัญญาณกระแสทีแหล่งจ่ายสามเฟส  

( , ,sa sb sci i i )  มลีกัษณะผิดเพยีนไม่เป็นรูปคลืนไซน์ตามไปดว้ย โดยมีค่า 

% iTHD  เท่ากบั 35.09% ซึงเป็นค่าทีสูงกวา่ขอ้กาํหนดของ IEEE std.519 

-2014 นอกจากนี ค่าตัวประกอบกําลังก่อนการฉีดกระแสชดเชยมีค่า

เท่ากบั 0.763 ภายหลงัการฉีดกระแสชดเชย ( , ,Ca Cb Cci i i ) ทีมีค่าเท่ากับ

กระแสอา้งอิง ( * * *, ,Ca Cb Cci i i ) เขา้สู่ระบบทีเวลา 0.02 วินาที สังเกตไดว่้า 

รูปสัญญาณ , ,sa sb sci i i  มีลกัษณะใกลเ้คียงรูปสัญญาณไซน์ ทงัในกรณี

การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ (รูปที 4(a)) และวิธีการตรวจจับ 

ฮาร์มอนิกดว้ยวิธี PQF (รูปที 4(b)) โดยมคี่า % iTHD  ภายหลงัการชดเชย

เท่ากับ 1.23% และ 0.95% ตามลาํดับ ซึงมีค่าอยู่ภายใตข้องกาํหนดของ

มาตรฐาน IEEE std.519 -2014 และมีค่าตัวประกอบกําลังภายหลังการ

ชดเชยเท่ากับ 1 ทงัสองวิธี โดยดัชนีชีวดัสมรรถนะสามารถสรุปได้ดัง

ตารางที 2 นอกจากนี เมือพิจารณากราฟสเปกตรัมของกระแสไฟฟ้าที

แหล่งจ่ายสามเฟสกรณีเฟส a พบว่า ก่อนการชดเชย ในรูปที 5 มีกระแส

ฮาร์มอนิกอนัดับที 3, 5, 7, 9, 11, 13, และ 15 เกิดขึนในระบบไฟฟ้า ใน

ส่วนภายห ลังการฉีดกระแสชดเชยเข้าสู่ระบบ ปรากฎว่า กระแส 

ฮาร์มอนิกอนัดับที 3, 5, 7, 9, 11, 13, และ 15 ลดลงจากก่อนการชดเชย

เป็นอยา่งมาก แสดงไดด้งัรูปที 6 นอกจากนี ยงัสังเกตได้ว่า การตรวจจบั 

ฮาร์มอนิกดว้ยวิธี PQF มีกระแสฮาร์มอนิกอนัดบัที 3, 5, 7, 9, 11, 13, และ 

15 น้อยก ว่าวิ ธี  PQ จากผล ของค่ า % iTHD  และ สปกตรัมก ระแส 

ฮาร์มอนิกของวิธี PQF ทีน้อยกว่าวิ ธี  PQ สามารถยืนยันได้ว่า การ

ตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี PQF ทีไดน้ําเสนอมีสมรรถนะในการคาํนวณ

กระแสอา้งองิของวงจร APF ทดีีกว่าวิธี PQ 
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รูปที 4 ผลการทดสอบสมรรถนะการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้าในระบบสถานีชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า 

 

 

รูปท ี5 สเปกตรมักระแสไฟฟ้าทีแหล่งจ่ายเฟส a ขณะชาร์จ (ก่อนชดเชย) 

 

รูปที 6 สเปกตรมักระแสไฟฟ้าทีแหล่งจ่ายเฟส a ขณะชาร์จ (หลงัชดเชย) 

 

ตารางท ี2 ดชันีชีวดัสมรรถนะการปรับปรุงคุณภาพกระแสไฟฟ้า 

วิธีตรวจจบั 
ฮาร์มอนิก 

ก่อนการชดเชย หลงัการชดเชย 

% iTHD  PF  % iTHD  PF  

PQ 
35.09%  0.763  

1.23%     1 

PQF 0.95%     1 

4. สรุป 

การตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี PQF เป็นวิธีหนึงทีมีสมรรถนะทีดีใน

การคาํนวณกระแสอ้างอิงทีถูกต้องและแม่นยาํของวงจร APF และวิธี

ดงักล่าวสามารถใช้ไดดี้กับระบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยพิจารณา 

จากผลการทดสอบสมรรถนะการกาํจดัฮาร์มอนิกและการปรับปรุงค่าตวั 

ประกอบกาํลงัภายหลงัการชดเชย ซึงมีค่าดชันีชีวดัสมรรถนะ % iTHD   

แ ล ะ  PF อ ยู่ภ ายใต้ข้อ กําห น ด ข อ งม าต รฐ าน  IEEE std.519 -2014  

โดยทําการทดสอบภายใต้การจําล องสถานการณ์ ด้วยโปรแกรม 

MATLAB/Simulink  การตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQF ทีได้นําเสนอ

จะไดรั้บการพฒันาและต่อยอดเพือทดสอบกบัวงจร APF ทีมีโครงสร้าง

เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดนั และมีการควบคุมกระแสชดเชย

ในอนาคต 
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การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีฟูริเยร์เอสดีสําหรับวงจรกรองกาํลงัแอกทีฟแบบขนานในระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ$งเฟส

Harmonic Detection using Synchronous Detection with Fourier Analysis 

 for Shunt Active Power Filter in Single-Phase Power Systems. 

ทศพร ณรงค์ฤทธิ+  สุทธณิี ว่าวสูงเนิน  และ  กองพล อารีรักษ์ 

กลุ่มวิจยัอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงั พลงังาน เครื�องจกัรกล และการควบคุม 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี tosaporn@sut.ac.th

บทคัดย่อ 
บทความนี� นําเสนอการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีฟูริเยร์เอสดี      

(วิธี SDF) สาํหรับคาํนวณกระแสอา้งอิงของวงจรกรองกาํลงัแอกทีฟแบบ

ขนานในระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ� งเฟส วิธี SDF ไดถู้กพฒันามาจากวิธีการ

ตรวจจบัซิงโครนัส (วิธี SD) เพื�อให้มีสมรรถนะการตรวจจับที�ดียิ�งขึ�น 

การทดสอบเพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างวิธี SDF และวิธี SD จะใช้

วิธีการจําลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink ผลการ

จาํลองสถานการณ์พบว่าวิธี SDF สามารถให้ประสิทธิผลที�ดีกว่าวิธี SD 

โดยค่าความเพี�ยนฮาร์มอนิก ( % iTHD ) ของกระแสที�แหล่งจ่ายภายหลงั

การชดเชยมีค่าลดลงและอยูภ่ายในกรอบมาตรฐาน IEEE std. 519-2014.  

คําสําคัญ: การตรวจจับฮาร์มอนิก, วิธีฟูริเยร์เอสดี, วิธีการตรวจจับ

ซิงโครนสั, วงจรกรองกาํลงัแอกทีฟแบบขนาน, การกาํจดัฮาร์มอนิก 

Abstract 

This paper presents the harmonic detection via synchronous 

detection with Fourier analysis (SDF) method for calculating the 

reference current of shunt active power filter in single-phase power 

systems. The SDF method is developed from the synchronous detection 

(SD) method to improve performance of harmonic detection. The 

performance testing to compare between the SDF and SD methods use 

the simulation in MATLAB/Simulink program. The simulation results 

show that The SDF method can provide better performance then SD 

method. Moreover, the total harmonic current distortion percentage 

( % iTHD ) value of the source current after compensation is reduced 

and satisfied under the IEEE 519-2014.  

Keywords:  harmonic detection, synchronous detection with Fourier 

analysis, synchronous detection, shunt active power filter, harmonic 

elimination 

1. บทนํา 
ระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ�งเฟสในโรงงานอุตสาหกรรม สาํนกังาน ที�พกั

อาศยัมีการใชง้านโหลดที�ทาํงานไม่เป็นเชิงเส้นจาํนวนมากซึ�งเป็นสาเหตุ

ทาํให้เกิดฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า โดยฮาร์มอนิกส่งผลกระทบอยา่งมาก

ยกตวัอยา่งเช่น ทาํให้เกิดกาํลงัสูญเสียที�หมอ้แปลง กาํลงัสูญเสียที�สายส่ง 

อุปกรณ์ป้องกนัทาํงานผิดพลาด และอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายกุารใชง้านสั�นลง 

เป็นตน้ จากผลกระทบดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งกาํจดัฮาร์มอนิกให้หมดไป

หรือลดลงตามมาตรฐาน IEEE std. 519-2014 เพื�อเพิ�มคุณภาพกาํลงัไฟฟ้า 

(Power quality) ในบทความนี�ไดพิ้จารณากาํจดัฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า

กําลังหนึ� งเฟสด้วยการใช้วงจรกรองกําลังแอกทีฟแบบขนาน (Shunt 

Active Power Filter :SAPF) ดังแสดงในรูปที�  1 เนื�องจากเป็นวิธีกําจัด 

ฮาร์มอนิกที�มีประสิทธิผลและมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี�ยนแปลง

ค่าพารามิเตอร์ของระบบไฟฟ้าได้ดี  อีกทั� งยงัเป็นวิธีที�ไม่ทําให้ เกิด

ปัญหาเรโซแนนซ์ในระบบไฟฟ้า [1] วงจร SAPF มีส่วนประกอบที�

สําคญัต่อการทาํงาน คือ การตรวจจบัฮาร์มอนิกและระบบควบคุม โดย

การตรวจจบัฮาร์มอนิกจะทาํหน้าที�ในการคาํนวณหาค่ากระแสอา้งอิงใน

การฉีดกระแสชดเชยของวงจร SAPF ดังนั�นจึงจาํเป็นต้องอาศัยวิธีการ

ตรวจจับที�มีประสิทธิผลและสามารถคํานวณกระแสอ้างอิงได้อย่าง

ถูกตอ้งแม่นยาํมากที�สุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวบทความนี� จึงไดน้าํเสนอการ

ตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี SDF ซึ� งถูกพฒันามาจากวิธี SD ร่วมกบัเทคนิค

การวิเคราะห์ฟูริเยร์แบบวินโดว์เลื�อน  (Sliding window with Fourier 

Analysis :SWFA) ที�มีความแม่นยาํสูงในการตรวจจบัฮาร์มอนิก ในส่วน

ของระบบควบคุมกระแสชดเชยในบทความนี�ไดเ้ลือกใชต้วัควบคุมฟัซซี

และระบบควบคุมแรงดันบัสไฟตรงใช้ตัวควบคุมพีไอเนื� องจาก            

ตวัควบคุมทั�งสองชนิดดงักล่าวสามารถให้สมรรถนะการควบคุมที�ดีและ

มีประสิทธิผล 

Fuzzy  

PI controller

SAPF

Harmonic
*

ci

DCC
DCV

DCI�

�

              �

�

Sv

SL

fLci

si Li

25 Ω
   0.3 H
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50  Hz
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1.5 mF

error

50 Ω
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 Ω

   

t = 0.5 s

0.1 m
F   

รูปที� � ระบบการกาํจดัฮาร์มอนิกดว้ยวงจร SAPF ในระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ�งเฟส 

สําหรับการนําเสนอของบทความจะประกอบด้วย หัวข้อที� 2 จะ

อธิบายขั�นตอนการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี SD หัวขอ้ที� 3 จะนําเสนอ
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การตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี SDF หัวขอ้ที� 4 จะนาํเสนอตวัควบคุมฟัซซี

สําหรับควบคุมกระแสชดเชย หัวข้อที�  5 จะนําเสนอผลการจําลอง

สถานการณ์และอภิปรายผลและหวัขอ้สุดทา้ยคือสรุปผลของบทความ 

2. การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวธิีการตรวจจับซิงโครนัส 

การตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธีการตรวจจบัซิงโครนสั (Synchronous 

Detection) หรือวิธี SD เป็นวิธีที�สามารถคาํนวณหากระแสอา้งอิงให้กับ

วงจร SAPF ในระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ�งเฟส [2] ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและ

มีรูปแบบการคาํนวณที�ง่าย โดยสามารถแสดงรายละเอียดขั�นตอนคาํนวณ

ไดด้งันี�  

ขั�นที� 1 แปลงแรงดันที�แหล่งจ่าย ( S
v ) และกระแสที�โหลด ( L

i ) 

จากแกนเฟสให้เป็นแรงดนัที�แหล่งจ่ายที�อยูบ่นแกน�� (
, ,

,
S S

v v
� � ) และ

กระแสที�โหลดที�อยู่บนแกน�� (
, ,

,
L L

i i
� � ) โดยใชส้มการที� (1) และ (2) 
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      (2) 

ขั�นที� 2 คาํนวณหาค่ากาํลงัแอกทีฟ ( P ) ไดจ้ากสมการที� (3)  

, , , ,s L s LP v i v i� � � �� �     (3) 

ขั�นที� 3 เนื�องจากค่า P  ประกอบด้วยปริมาณกาํลงัแอกทีฟมูลฐาน 

( dcP ) และกาํลงัแอกทีฟฮาร์มอนิก ( acP ) ดงัแสดงในสมการที� (4) ซึ� งใน

การคาํนวณหากระแสอา้งอิงจะพิจารณาเฉพาะค่า dcP ดังนั�นจึงอาศยัตัว

กรองผ่านตํ�า (Low Pass Filter :LPF) เพื�อแยกปริมาณ dcP ออกจาก acP

แสดงดงัรูปที� 3 (ในบลอ็ก step 3)   

dc acP P P� �       (4) 

การออกแบบตัวกรอง LPF ในบทความนี� ได้กําหนดใช้ตัวกรอง

อนัดบัสองและค่าความถี�ตดั (
C

f ) จะพิจารณาจากกราฟสเปกตรัมของ P

ของระบบที�พิจารณาดังแสดงในรูปที�  2 จากรูปดังกล่าวพบว่าค่า acP      

ค่าแรกอยูที่�ตาํแหน่ง 200 Hz ดงันั�นจึงสามารถเลือกใช้
C

f ในช่วง 0 Hz ถึง 

200 Hz ซึ�งในบทความนี� เลือกใช้
C

f = 100 Hz 
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รูปที� 2 สเปกตรัมของกาํลงัแอกทีฟ 

ขั�นที� 4 คาํนวณหาค่ายอดกระแสที�แหล่งจ่ายมูลฐาน (
S

I ) แสดงดัง

สมการที�  (5) โดยที� sV  คือ ค่ายอดแรงดัน ที� แหล่งจ่าย และ dcI คือ 

ค่ากระแสตรงที�ได้จากตวัควบคุมพีไอเพื�อควบคุมแรงดนับสัไฟตรงของ

วงจร SAPF 
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ขั�นที� 5 คาํนวณค่ากระแสที�แหล่งจ่ายมูลฐาน (
S

i ) ดงัสมการที� (6) 
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จากขั�นตอนดงักล่าวสามารถเขียนสรุปแผนภาพไดด้งัรูปที� 3  
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รูปที� 3 แผนภาพการคาํนวณกระแสอา้งอิงดว้ยวิธี SD 

3. การตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธีฟูริเยร์เอสดี 

การตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธีฟูริเยร์เอสดี (Synchronous Detection 

with Fourier analysis) หรือวิธี SDF เป็นวิธีที�นําการวิเคราะห์ SWFA มา

ทําหน้าที�แยกปริมาณ dcP ออกจาก acP  แทนการใช้ตัวกรอง LPF ใน

ขั�นตอนที� 3 ของวิธี SD [3] โดยจะพิจารณาจากสมการความสัมพนัธ์ของ

ออยเลอร์ฟูริเยร์ (Euler - Fourier formular) ของค่า P ดังสมการที� (8) ซึ� ง

ประกอบด้วยส่วนกระแสตรง (DC Component) หรือ dcP และส่วน

กระแสสลับ (AC Component) หรือ acP โดยการวิเคราะห์หาค่า dcP จะ

พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ|
0A ดงัสมการที� (9)  

� �0

1

( ) cos( ) sin( )
2

h h
h

AP kT A h kT B h kT� �
�

�

� � ��        

0( )
2

dc
AP kT �       (9) 

โดยค่า
0A จะพิจารณาหาได้จากสมการที� (10) ซึ� งในการคาํนวณ

รอบ แรก จะ รับ ข้อมู ล ข อ ง � �P nT ม าห นึ� งคาบ  จําน วน N  ข้อมู ล 

(
0 0: 1n N N N� � � ) โดยผลการคําน วณหาค่ า

0A ในรอบแรกนี� จะ

กาํหนดให้เป็นค่า
0A ค่าเก่า (

0

oldA ) เพื�อใชค้าํนวณอพัเดตค่า
0A ในรอบ

ถัดไป สําหรับการคํานวณค่า
0A ในรอบถัดไปจะเลื�อนเพิ�มข้อมูล 

ค่า � �P nT ที�ตาํแหน่ง 
0n N N� �  เขา้ไปและเลื�อนลบขอ้มูลที�ตาํแหน่ง 

0 1n N� �  ออกจากค่า
0

oldA ดังแสดงในรูปที� 4 โดยค่า
0A ที�คาํนวณได้

ในรอบนี� จะกําหนดให้เป็นค่า
0A ค่าใหม่ (

0

newA ) เทคนิคการคาํนวณ

ค่า
0

newA ดงักล่าวสามารถแสดงเป็นสมการไดด้งัสมการที� (11) โดยที� T  

คือ ช่วงเวลาในการรับขอ้มูลแต่ละรอบ (sampling time) 

0

0

1

0

2
( )

N N

n N
A P nT

N

� �

�

� �     (10) 

DC Component AC Component � �dcP  � �acP  
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    � �� � � �� �0 0 0 0

2 2
1new oldA A P N T P N N T

N N
� � � � �  

จากค่า
0

newA ในขา้งตน้ เมื�อนาํไปแทนในสมการที� (9) จะไดค้่า dcP

สําหรับนําไปคาํนวณหากระแส *

ci  ในขั�นตอนที� 4 5 และ 6 ตามวิธี SD 

ต่อไป ซึ�งสามารถเขียนแผนภาพวิธี SDF ไดด้งัรูปที� 5 
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รูปที� 4 แผนภาพการคาํนวณหาค่าสัมประสิทธิ|  
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รูปที� 5 แผนภาพการคาํนวณกระแสอา้งอิงดว้ยวิธี SDF 

4. การควบคุมกระแสชดเชยด้วยตัวควบคุมฟัซซี 

ตัวควบคุมฟัซซีถือ เป็นอีกห นึ� งตัวควบคุมที� มีสมรรถนะที� ดี       

และเหมาะสําหรับการใชค้วบคุมกระแสชดเชยของวงจร SAPF [4] จาก

แผนภาพดงัรูปที� 6 จะเห็นว่าอินพุตของตวัควบคุมฟัซซีคือ ค่าผลต่างของ

กระแสอ้างอิง ( *

ci ) กับกระแสชดเชย ( ci ) และเอาต์พุตคือ ค่าแรงดัน

อา้งอิง ( refV ) สําหรับนาํไปเทียบกบัเทคนิคการสวิตช์แบบ PWM (Pulse 

Width Modulation) เพื�อสร้างสัญญาณพลัส์ควบคุมสวิตช์อุปกรณ์ IGBT 

ของวงจร SAPF ต่อไป  

 

error*

ci

ci
S1, S4

S2, S3
5000 Hz

Fuzzy
controller

refV

 
 

รูปที� 6 แผนภาพบล็อกระบบควบคุมกระแสชดเชยดว้ยตวัควบคุมฟัซซี 

สาํหรับการออกแบบโครงสร้างของตวัควบคุมฟัซซี [4] บทความนี�

ไดก้าํหนดใชต้วัแปรภาษาอินพุตเป็นค่า error ที�ประกอบดว้ย ค่าเชิงภาษา

คือ “N หมายถึง error มีค่าเป็นลบ”, “Z หมายถึง error มีค่าเป็นศูนย”์, “P 

หมายถึง error มีค่าเป็นบวก” และกําหนดตวัแปรภาษาเอาต์พุตเป็น ค่า 

voltage ที�มีค่าเชิงภาษาคือ “D หมายถึง ลดแรงดนั”, “C หมายถึง แรงดัน

คงที�”, “I หมายถึง เพิ�มแรงดัน” โดยการออกแบบฟังก์ชนัสมาชิกอินพุต

และเอาต์พุตดังกล่าวกําหนดใช้รูปร่างสามเหลี�ยมแบบสมมาตรที�

ออกแบบค่าตาํแหน่งฟังกช์นัสมาชิก [4] ดงัแสดงในรูปที� 7 ส่วนกฎฟัซซี

สาํหรับใชค้วบคุมกระแสชดเชยมีทั�งหมด 3 ขอ้ ดงันี�  

ขอ้ที� 1  IF error is N THEN voltage is D 

ขอ้ที� 2  IF error is Z THEN voltage is C 

ขอ้ที� 3  IF error is P THEN voltage is  I 

การอนุมานฟัซซี (Fuzzy inference) บทความนี� ได้เลือกใช้การ

อนุมานแบบ Mamdani ที�มีการประเมินกฎแบบค่าสูงสุด-ตํ�าสุด (Max-

Min Inference) และการทาํดีฟัซซี (Defuzzification) ไดเ้ลือกใชวิ้ธีการหา

จุดศูนยถ์่วง (Center of Gravity: COG) ที�สามารถคาํนวณหาค่าเอาตพุ์ตค่า

แรงดนั refV ไดจ้ากสมการที� (12) 

( )

( )

b

x a
ref b

x a

x x
V

x

�

�
�

�

� �
�

    (12)  
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รูปที� 7 ฟังกช์นัสมาชิก 

5. ผลการจําลองสถานการณ์และอภปิรายผล 

การจําลองสถานการณ์ เพื� อทด สอบสมรรถนะการตรวจจับ          

ฮาร์มอนิกสําหรับวงจร SAPF ในระบบไฟฟ้าหนึ�งเฟสดงัรูปที� 1 สามารถ

แสดงผลการจําลองสถานการณ์กรณีที�ใช้วิธี SD และวิธี SDF ได้ดัง       

รูปที� 8 และ 9 ตามลาํดับ โดยแบ่งการทดสอบเป็น 3 กรณีโหลด ได้แก่ 

กรณีที�  1 โหลดปกติ กรณีที� 2 เพิ�มกระแสโหลด และกรณีที� 3 เปลี�ยน

รูปร่างกระแสโหลด  

จากรูปที� 8 และ 9 สังเกตไดว่้าก่อนการชดเชยตั�งแต่ 0 ถึง 0.1 วินาที 

กระแสที�แหล่งจ่าย ( si ) มีลักษณะสัญญาณไม่เป็นรูปไซน์เหมือนกับ

สัญญาณกระแสที�โหลด ( Li ) ซึ� งเมื�อวดัค่า % iTHD พบว่าช่วงเวลาโหลด

กรณีที�  1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 27.89% 26.59% และ 17.98% ตามลาํดับ 

อย่างไรก็ตามหลังจากวงจร SAPF ฉีดกระแสชดเชย ( ci ) ที�มี รูปร่าง    

ตามสัญญาณกระแสอ้างอิง ( *

ci ) ที�ได้จากการตรวจจับฮาร์มอนิกของ     

วิธี SD (รูปที� 8) และวิธี SDF (รูปที� 9) ตั�งแต่ 0.1 วินาทีเป็นตน้ไป พบว่า 

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร

Time [s]
ก่อนชดเชย หลงัการชดเชย

si
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รูปที� 8 ผลการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี SD 

Time [s]
ก่อนชดเชย หลงัการชดเชย

si

0 0.1 0.4 0.70.5
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Li

220
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0

0
- 20

20
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โหลดปกติ เพิ�มกระแสโหลด เปลี�ยนรูปร่างกระแสโหลด
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รูปที� 9 ผลการตรวจจบัฮาร์มอนิกดว้ยวิธี SDF 
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รูปสัญญาณของกระแส si กลบัมาเป็นรูปไซน์มากขึ�นโดยกรณีที�ใชวิ้ธี SD 

ให้ค่า % iTHD ในการทดสอบช่วงเวลาโหลดกรณีที� 1 2 และ 3 เท่ากับ 

4.43% 4.89% แ ล ะ  3.86% ต าม ลําดั บ  แ ล ะ ก ร ณี ที� ใ ช้ วิ ธี  SDF ใ ห้   

ค่า % iTHD  เท่ ากับ  2.26% 2.46% และ 1.45% ตามลําดับกรณี โหลด      

ซึ�งสามารถดูค่า % iTHD  ดงักล่าวไดจ้ากตารางที� 1 

นอกจากนี� เมื�อพิจารณาจากสเปกตรัมของกระแส si ดังรูปที�  10      

จะเห็นได้ว่าก่อนการชดเชยมีปริมาณกระแสฮาร์มอนิกในอนัดับต่าง ๆ 

(รูปที� 10 (ก)) ส่วนหลงัการชดเชยพบว่ากรณีที�ใช้วิธี SDF (รูปที� 10 (ค)) 

ทําให้ปริมาณกระแสฮาร์มอนิกที�  si  มีขนาดลดลงมากกว่ากรณีที�ใช ้      

วิธี SD (รูปที� 10 (ข)) จากผลดงักล่าวหมายความว่าวิธี SDF มีประสิทธิผล

ที�ดีกว่าวิธี SD  
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(ก) ก่อนชดเชย  (ข) หลงัชดเชยกรณีใช ้SD  (ค) หลงัชดเชยกรณีใช ้SDF 

รูปที� 10 สเปกตรัมของกระแสที�แหล่งจ่าย 
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รูปที� 11 กาํลงัแอกทีฟมูลฐานที�ไดจ้ากตวักรอง 

ตารางที� 1 ผลการทดสอบวิธีตรวจจบัฮาร์มอนิก 

วิธีตรวจจับ 

ฮาร์มอนิก 

 

โหลดที$ใช้ทดสอบ 
% iTHD  ของ si  

ก่อนชดเชย หลังชดเชย 

 

วิธี SD 

กรณีที� 1 โหลดปกติ 27.89% 4.43% 

กรณีที� 2 เพิ�มกระแสโหลด 26.59% 4.89% 

กรณีที� 3 เปลี�ยนรูปร่างกระแสโหลด 17.98% 3.86% 

 

วิธี SDF 

กรณีที� 1 โหลดปกติ 27.89% 2.26% 

กรณีที� 2 เพิ�มกระแสโหลด 26.59% 2.46% 

กรณีที� 3 เปลี�ยนรูปร่างกระแสโหลด 17.98% 1.45% 

นอกจากนี� เมื�อเปรียบเทียบผลการกรองปริมาณกําลังแอกทีฟ

ระหว่างการใช้ LPF ของวิธี SD กบัการใช้ SWFA ของวิธี SDF สามารถ

พิจารณาได้จากรูปที� 11 ซึ� งจะสังเกตได้ว่าปริมาณ dcP ที�ได้จากการใช ้

SWFA สามารถกรองสัญญาณได้เรียบกว่าการใช้ LPF จากผลดังกล่าว

ยืนยนัได้ว่า SWFA สามารถแยก dcP ออกจาก P ได้ถูกตอ้งแม่นยาํกว่า

ตวักรอง LPF 

6. สรุป 

บทความนี�ไดน้ําเสนอการตรวจจบัฮาร์มอนิกด้วยวิธี SDF สําหรับ

วงจร SAPF ในระบบไฟฟ้ากาํลงัหนึ� งเฟส ซึ� งเป็นวิธีที�พฒันาจากวิธี SD 

โดยใช้การวิเคราะห์  SWFA แทนตัวกรอง LPF ของวิธี SD เพื�อเพิ�ม

สมรรถนะการตรวจจับฮาร์มอนิกให้ดียิ�งขึ� น การจาํลองสถานการณ์

ทดสอบสมรรถนะของวิธี SDF เปรียบเทียบกับวิธี SD ได้มีการทดสอบ

เปลี�ยนโหลด 3 กรณี ไดแ้ก่ กรณีโหลดปกติ กรณีเพิ�มกระแสโหลด และ

กรณีเปลี�ยนรูปร่างของกระแส ซึ�งผลการจาํลองสถานการณ์พบว่าวิธี SDF 

ให้สมรรถนะการตรวจจบัฮาร์มอนิกที�ดีกว่าวิธี SD จึงส่งผลให้การกาํจดั

ฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้าที�พิจารณามีประสิทธิผลที�ดีกว่าดว้ยเช่นกัน โดย

ค่า % iTHD ของกระแสที�แหล่งจ่ายหลงัการชดเชยมีค่าลดลงและเป็นไป

ตามมาตรฐาน IEEE std. 519-2014. 
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การตอบสนองเชิงพลวัตของตัวควบคุมกระแสสําหรับระบบขับเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟส 

Dynamic Response of Current Controller for Three-phase Induction Motor Drive System 

ภาณุวัฒน์  แก้วมา 1
 และ ณัฐพงษ์  โปธิ 1 

1สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา nattapong.po@up.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอผลการศึกษาสมรรถนะเชิงพลวตัของระบบ

ขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟส ทีเกิดจากการตอบสนองของ

ตัวควบคุมกระแสบนพืนฐานการควบคุมแบบเวกเตอร์ทีใช้หลักการ

สนามแม่เหล็ก การตอบสนองของตวัควบคุมกระแสสามารถส่งผลตรง

ต่อสมรรถนะการขบัเคลือนโดยเฉพาะเมือโหลดมีการเปลียนแปลงอย่าง

ฉบัพลนั การออกแบบตวัควบคุมทีเหมาะสม ทีสามารถลดผลกระทบต่อ

สมรรถนะการขบัเคลอืนในสภาวะชวัครู่จึงเป็นทีตอ้งการ ดงันันจึงมีการ

นําเสนอวิธีการออกแบบตัวคุมกระแสหลายวิธี บทความนีนําเสนอ

การศึกษาวิธีการออกแบบตวัควบคุมกระแส ระหว่างวิธีตดัทอนโพลซีโร่ 

(PZC) และวิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล (PA) โดยทาํการเปรียบเทียบผลการ

ตอบสนองเชิ งพลวัตข องกระแสและแรงบิด ภายใต้สภาวะชัวค รู่ 

ประสิทธิผลของวิธีการออกแบบตัวควบคุมเหล่านันถูกตรวจสอบและ

เปรียบเทียบดว้ยผลการจาํลอง 

คําสําคญั: ตวัควบคุมกระแส การออกแบบตวัควบคุม มอเตอร์เหนียวนาํ  

Abstract 

This paper presents the study of dynamic performance of three-

phase induction motor drive system caused by the response of current 

controller based on the vector control method, the field-oriented control 

(FOC). The response of current controller can directly affect to the 

drive performance especially when the load-torque is suddenly changed. 

The appropriately current controller design that can decrease the effect 

in transient condition is preferred. Therefore, many of current controller 

design methods are proposed. In this paper, the pole-zero cancellation 

(PZC) and pole-assignment (PA) methods, which both are the controller 

design methods, are considered and compared in point of the response 

of current and torque under the transient conditions. The effectiveness 

of those methods is verified and compared by simulation results. 

Keywords:  Current controller, Controller design, Induction motor 

1. บทนาํ 

มอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนาํสามเฟสเป็นมอเตอร์ทีไดรั้บความนิยมอยา่ง

แพร่หลายทงัในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร หรือแมแ้ต่เป็นส่วนหนึง

ของระบบควบคุมต่างๆ ในอาคารและทีอยู่อาศยั เนืองจากคุณสมบติัเด่น

ของมอเตอร์ประเภทนี คือ ความทนทาน ง่ายต่อการบาํรุงรักษา และราคา

ไม่สูงเมือเทียบกับมอเตอร์ประเภทอืน [1], [2] อีกทังมอเตอร์ไฟฟ้า

เหนียวนาํยงัคงมีส่วนแบ่งตลาดโลกมากกวา่ร้อยละ  ของมอเตอร์ไฟฟ้า

ทงัหมด [1] อยา่งไรก็ตาม หากตอ้งการผลการตอบสนองเชิงพลวตัในการ

ใชง้านมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนํา จาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งมีวิธีการควบคุม 

เนืองจากความเร็วรอบของมอเตอร์ชนิดนีสามารถเปลียนแปลงได้ตาม

การปรับเปลียนของโหลด ดังนันวิธีการควบคุมแบบเวกเตอร์จึงถูก

นาํเสนอ ดงัรูปที  

การควบคุมแบบเวกเตอร์สามารถแยกการควบคุมสนามแม่เหล็ก

และแรงบิดไดอ้ยา่งอิสระดว้ยการควบคุมกระแสแกนดีและคิว ตามลาํดบั 

โดยใช้การประมาณค่ามุมทางไฟฟ้าในการแปลงปริมาณต่างๆ ในระบบ

ขบัเคลือนประกอบด้วยตวัควบคุมกระแสทงัแกนดีและคิว ซึงตอ้งการ

การออกแบบทีเหมาะสมต่อการขบัเคลือนในสภาวะพลวตั อยา่งไรก็ตาม 

วิธีตดัทอนโพลซีโร่ มกัได้รับความนิยมสําหรับการออกแบบตวัควบคุม 

เนืองจากง่ายต่อการหาค่าอตัราขยายตวัควบคุม (Controller gain) ในขณะ

ทีวิธีก ําหนดตาํแหน่งโพล ใช้การพิจารณาฟังก์ชันการถ่ายโอนในการ

ออกแบบ ซึงตอ้งเลือกใชค้่าอตัราส่วนความหน่วง (Damping ratio,  ) ที

เหมาะสม จึงเป็นวิธีการทีซบัซอ้นกว่าในการออกแบบตวัควบคุมกระแส 

บทความนีนาํเสนอการศึกษาผลการตอบสนองเชิงพลวตัของระบบ

ขับเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟส โดยพิจารณาเปรียบเทียบ

สมรรถนะของวธีิการออกแบบตวัควบคุมกระแส ระหว่างวิธีตดัทอนโพล

ซีโร่ (PZC) และวิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล (PA,  = 0.707, 1.0) โดยวิธีการ

ออกแบบตวัควบคุมกระแสทงัหมดถูกกาํหนดให้มีค่าแบนด์วิชท์เท่ากัน 

ผลการตอบสนองภายใตส้ภาวะชวัครู่ของกระแสและแรงบิดถูกพิจารณา

เปรียบเทียบ ดงัเช่น การตอบสนองเกิน (Overshoot) ช่วงเวลาเพิมระดับ 

(Rise time) และความผิดพลาดในสถานะคงตวั (Steady-state error) 
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2. มอเตอร์ไฟฟ้าเหนยีวนําและวิธีการควบคุมแบบเวกเตอร์ 

2.1 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟส 

สมการแรงดันสเตเตอร์ทีถูกจดัรูปแบบแกนดีและแกนคิว (d-axis 

and q-axis) และแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟส แสดงดัง

สมการที (1)-(3) ตามลาํดบั 

ds
ds s ds s e s qs

di
v R i L L i

dt
      (1) 

qs
qs s qs s e s ds

di
v R i L L i

dt
      (2) 

3
( )

2
m

e dr qs qr ds
r

L
T P i i

L
    (3) 

โดยที sR  คือ ความต้านทานของขดลวดสเตเตอร์ ,s rL L  คือ ความ

เหนียวนําสเตเตอร์และโรเตอร์ตามลาํดับ mL คือ ความเหนียวร่วม e  

คือ ความเร็วรอบทางไฟฟ้า P  คือ จาํนวนคู่ขวัแม่เหลก็ ,dr qr   คือ เส้น

แรงแม่เหลก็โรเตอร์ของแกนดีและคิวตามลาํดบั และ  21 /m s rL L L    

สมการแรงบิดในสภาวะพลวตัทพีิจารณาองคป์ระกอบทางกลแสดง

ดงัสมการที (4) 

m
e m L

d
T J B T

dt

     (4) 

โดยที J  คือ โมเมนตค์วามเฉือย m คือ ความเร็วรอบมอเตอร์ในหน่วย 

เรเดียน/วินาที B  คือ ค่าคงทีความเสียดทาน และ LT  คือ แรงบิดโหลด 

2.2 วิธกีารควบคุมแบบเวกเตอร์ 

เพือให้การขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนําสามเฟสมีสมรรถนะ

พลวตัทีดี และสามารถแยกการควบคุมสนามแม่เหล็ก (จากกระแสแกนดี)

และแรงบิด (จากกระแสแกนคิว) ไดอ้ย่างอิสระคลา้ยคุณลกัษณะของดีซี

มอเตอร์แบบกระตุน้แยก วิธีการควบคุมแบบเวกเตอร์จึงถูกนาํเสนอโดยมี

ผงัการควบคุมเป็นดงัรูปที  ซึงกระแสอา้งอิงแกนดีสามารถกาํหนดค่าได้

เป็นดงัสมการที (5) โดยทีความเร็วสลิปและมุมทางไฟฟ้า (ทีใช้สําหรับ

แปลงปริมาณเอซีไปเป็นดีซี) เป็นดงัสมการที (6) และ ( ) ตามลาํดบั [1] 
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i
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โดยที e  คือ ความเร็วซิงโครนสั (ความเร็วสนามแม่เหลก็หมุน) 

อย่างก็ตาม การออกแบบตัวควบคุมกระแสพิจารณาจากสมการแรงดัน 

สเตเตอร์ ดังสมการที ( )-( ) ยงัคงมีความคลอ้งเกียวระหว่างแกนดีและ

คิว (Coupling) ดังนัน เพือเพิมสมรรถนะของตัวควบคุม จึงต้องมีการ

ชดเชย (Decoupling) ดงัรูปที  ของแกนดีและแกนคิวตามลาํดบั เป็นดงันี 
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รูปที   การออกแบบตวัควบคุมดว้ยวธีิตดัทอนโพลซีโร่ 

3. วิธกีารออกแบบตัวควบคุมของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนํา 

3.1 การออกแบบตัวควบคุมกระแส 

1) วิธีตัดทอนโพลซีโร่ (Pole-Zero Cancellation, PZC) 

การออกแบบตวัควบคุมกระแสดว้ยวิธีตดัทอนโพลซีโร่ จะใช้

หลกัการกาํหนดตาํแหน่งซีโร่ของตวัควบคุม (-kic/kpc) ให้ตรงกบัตาํแหน่ง

โพลเด่น (Dominant pole) ของระบบควบคุมกระแส (-Rs/Ls) ส่งผลให้

โพลเด่นถูกยกเลิก จึงเหลือเพียงโพลทีตําแหน่งศูนย์ (1/s) ของระบบ

ควบคุมกระแสดงัแสดงในรูปที  โดยทีอตัราขยายตวัควบคุมแกนดีและ

คิวสามารถออกแบบไดเ้ป็นดงัสมการที ( ) และ ( ) ตามลาํดบั [3], [4] 
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โดยที , , , ,,  ,  ,  pc d pi d pc q pi qk k k k  คือ อตัราขยายสัดส่วนและอนุพนัธ์ของตวั

ควบคุมกระแสแกนดีและแกนคิว ตามลาํดบั bc คือ แบนด์วิชท์ของตวั

ควบคุมกระแส และความเหนียวนาํสเตเตอร์และโรเตอร์สามารถคาํนวณ

ค่าไดด้งันี ,  s m ls r m lrL L L L L L     

2) วิธกํีาหนดตําแหน่งโพล (Pole Assignment, PA) 

วิธีกาํหนดตาํแหน่งโพลใชห้ลกัการพิจารณาฟังก์ชันการถ่าย

โอนวงปิด (Closed-loop transfer function) ของลูปการควบคุมกระแส

และตัวควบคุม (ตัวควบคุมสัดส่วนและอนุพนัธ์) แสดงดังรูปที  ซึง

สามารถจดัรูปสมการวงปิดของกระแสแกนดีและแกนคิว เป็นดงัสมการ

ที ( ) และ ( ) ตามลาํดบั [4] 
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sk ki s

i s s L s R k k
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โดยที 
2

2
m

s s r
r

L
R R R

L
    คือ ความตา้นทานสเตเตอร์ในสภาวะชวัครู่ 
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จากสมการวงปิดของกระแสแกนดี ดังสมการที  (12) พบว่า สมการ

คุณลกัษณะ (Characteristic equation) เป็นฟังก์ชนัอนัดบัสอง ซึงสามารถ

จดัรูปเทียบเคียงสมการอนัดบัสองเพอืใชใ้นระบบควบคุม เป็นดงัสมการ

ที ( ) ในทาํนองเดียวกนั การพิจารณาสมการวงปิดของกระแสแกนคิว 

จะเป็นในลกัษณะเดียวกนั 

, ,2 2 2    2s pc d ic d
n n

s s

R k k
s s s s

L L
 

 
  

     
 

 (13) 

โดยที n  คือความถีธรรมชาติ (Natural frequency) ซึงกาํหนดให้มีค่า

เท่ากบัแบนดวิ์ชทข์องตวัควบคุมกระแส ( 2
2000

10
s

n bc

f     ) 

อัตราขยายตัวควบคุมแกนดีและคิวสามารถออกแบบได้เป็นดัง

สมการที ( ) และ ( ) ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม วิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล 

จาํเป็นต้องกําหนดค่าอัตราส่วนความหน่วง ( ) ซึงในทางปฏิบัตินิยม

กาํหนดค่าเป็น .  (เป็นค่าเหมาะสมทีสุดสําหรับระบบควบคุมทวัไป)

หรือ .  ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อการตอบสนองของระบบควบคุม 

2
, ,2  ,     pc d s n s ic d s nk L R k L       (14) 

  2
, ,2  ,     pc q s n s ic q s nk L R k L       (15) 

รูปที  แสดงผลการจาํลองเปรียบเทียบผลตอบสนองขนับนัไดของ

ระบบควบคุมกระแส ทงัในกรณีทีไม่ใช้ตวัควบคุม (ซึงพบว่าไม่สามารถ

ลู่เขา้สู่ค่าหนึงหน่วยได)้ และกรณีทีใชต้วัควบคุมดว้ยวิธีการต่างๆ พบว่า

วิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล (PA) (โดยเฉพาะกรณี  = 1.0) ให้ผลตอบสนอง

ทีเร็วกว่าวิธีตดัทอนโพลซีโร่ (PZA) และมีค่าการตอบสนองเกินทีดี 

 

รูปที  ผลตอบสนองขนับนัได (Step response) 

3.2 การออกแบบตัวควบคุมความเร็วรอบ 

สาํหรับการออกแบบตวัควบคุมความเร็วรอบ จะมีลูปการควบคุมที

สัมพนัธ์กบัสภาวะทางกล โดยมีรายละเอียดเป็นดงัสมการที  ซึงในทาง

ปฏิบตัิสามารถออกแบบค่าตวัควบคุมอยา่งง่าย ไดด้งันี 

 ,      ps bs is bsk J k B    (16) 

โดยที ,  ps isk k  คือ อัตราขยายสัดส่วนและอนุพนัธ์ตวัควบคุมความเร็ว

รอบตามลาํดบั และ bs  คือ แบนด์วิชทข์องตวัควบคุมความเร็วรอบของ

มอเตอร์ โดย 400
5
bc

bs

    เรเดียนต่อวินาที ดงัตารางที  

ตารางที  ปริมาณค่าตวัแปรต่างๆ ทีใชใ้นการจาํลอง 

ชือตัวแปร สัญลักษณ์ ปริมาณทีใช้ในแบบจําลอง 

แรงดนัดีซี dc
V  600 โวลต ์

พกิดัแรงดนั m
V  400 โวลต ์

พิกดักระแส m
I  9.0 แอมแปร์ 

ความตา้นทานขดลวดอาร์เมเจอร์ s
R  0.7384 โอห์ม 

ความตา้นทานขดลวดโรเตอร์ r
R  0.7402 โอห์ม 

ความเหนียวนาํรวัไหลสเตเตอร์ lsL  0.003045 เฮนรี 

ความเหนียวนาํรวัไหลโรเตอร์ lrL  0.003045 เฮนรี 

ความเหนียวนาํร่วม m
L  0.1241 เฮนรี 

เสน้แรงแม่เหล็กโรเตอร์ dr  0.7174 เวปเบอร์ 

โมเมนตค์วามเฉือย J  0.0343 กิโลกรัมเมตร  

ค่าคงทีความเสียดทาน B  .  นิวตนัเมตรวินาที 

จาํนวนคู่ขวัแม่เหล็ก P  2 คู่ขวั 

ความถีการสวิตช์ sf  10 กิโลเฮริตซ ์

แบนด์วิชทต์วัควบคุมกระแส bc  2000π เรเดียน/วินาท ี

แบนด์วิชทต์วัควบคุมความเร็วรอบ bs  400π เรเดียน/วินาท ี

4. ผลการจําลอง 

มอเตอร์เหนียวนําสามเฟสชนิดกรงกระรอก (Squirrel cage IM) 

ขนาด .  กิโลวตัต ์  โวลต์ โดยตวัแปรต่างๆ ของมอเตอร์และระบบ

ควบคุมทีใช้ในแบบจาํลองแสดงดังตารางที  ระบบขบัเคลือนมอเตอร์

ไฟฟ้าเหนียวนาํสามเฟสใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink ในการจาํลอง

บนพืนฐานของวิธีการควบคุมแบบเวกเตอร์โดยใช้หลักการควบคุม

สนามแม่เหล็ก (FOC) การสวิตช์ของอินเวอร์เตอร์ถูกสร้างด้วยเทคนิค

การมอดูเลตความกวา้งพลัส์แบบสเปซเวกเตอร์ (SVPWM) ภายใตส้ภาวะ

ชวัครู่แรงบิดโหลดถูกกาํหนดให้มีเป็นศูนย ์ณ จุดเริมตน้ และมค่ีาเป็น  

นิวตนัเมตรทีเวลา .  วินาที โดยทเีวลา .  วนิาทีแรงบิดโหลดจึงกลบัมา

เป็นศูนย ์ดังรูปที (ก) ขณะทีความเร็วรอบมอเตอร์ถูกกาํหนดให้คงค่าที 

 รอบต่อนาที ( 500 m rpm  ) ตลอดช่วงการจาํลอง ดงัรูปที (ข) 

รูปที 3 แสดงผลการจาํลองการตอบสนองเชิงพลวตัของตวัควบคุม

กระแส ออกแบบด้วยวิธีตดัทอนโพลซีโร่ (PZC) ซึงเป็นวิธีการทีง่ายใน

การออกแบบและนิยมโดยทวัไป พบว่า ความเร็วรอบมอเตอร์ กระแส

แกนคิว และกระแสแกนดีสามารถติดตามค่าอา้งอิงไดดี้ ดงัรูปที 3(ข)-(ง) 

ตลอดการเปลียนแปลงแรงบิดโหลดอย่างฉับพลนัภายใตส้ภาวะชัวครู่ 

อย่างไรก็ตาม การตอบสนองเชิงพลวตัของแรงบิดมอเตอร์ยงัคงสูง ซึง

สอดคลอ้งกบัของตวัควบคุมกระแสแกนคิว รูปที (ค) และเพือให้ทราบ

ถึงสมรรถนะของวิธีการออกแบบตัวควบคุมกระแสทีพิจารณา ผลการ

ตอบสนองเชิงพลวตัถูกเปรียบเทียบ ระหว่างวิธีตดัทอนโพลซีโร่ (PZC) 

และวิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล (PA) แสดงดงัรูปที  โดยพบว่า วิธีกาํหนด

ตาํแหน่งโพล PA ( = 1.0) มีค่าการตอบสนองเกินตาํทีสุด สามารถเขา้สู่

สภาวะคงตวัได้เร็วทีสุด และมีการตอบสนองเชิงพลวตัของแรงบิดและ

กระแสแกนคิวตาํทีสุดเมือเทียบกบัวิธีอืน ดงัรูปที (ก)-(ข) ซึงโดยวิธีการ

นีอาจสามารถช่วยยดือายกุารใชง้านมอเตอร์ไฟฟ้าในสภาวะพลวตัได ้
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(ก) แรงบิด 
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(ข) ความเร็วรอบ 

 
(ค) กระแสแกนคิว 

C
ur
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nt

 (
A

)

 
(ง) กระแสแกนดี 

รูปที  ผลการจาํลองการตอบสนองเชิงพลวตัของตวัควบคุมกระแสออกแบบดว้ยวิธีตดั

ทอนโพลซีโร่ (PZC) ของระบบขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนาํสามเฟส 

 
(ก) แรงบิด 

 
(ข) กระแสอา้งอิงแกนคิว 

รูปท ี  เปรียบเทียบการตอบสนองเชิงพลวตัของระบบขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้า

เหนียวนาํสามเฟสระหว่างวธีิตดัทอนโพลซีโร่ (PZC) และวิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล (PA) 

5. สรุป 

บทความนีนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบการตอบสนองเชิงพลวตั

ของตัวควบคุมกระแสสําหรับระบบขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนํา 

ระหว่างวิธีตดัทอนโพลซีโร่และวิธีกาํหนดตาํแหน่งโพล ( = 0.707, 1.0) 

จากผลการศกึษาพบว่า วิธีกาํหนดตาํแหน่งโพลที PA ( = 1.0) ให้ผลการ

ตอบสนองดีทีสุด (มีค่าการตอบสนองเกินทีตาํ และเขา้สู่สภาวะคงตวัได้

เร็ว) เมอืเทียบกบัวิธีอืน โดยให้แรงบิดกระชากของมอเตอร์ตาํทีสุดภายใต้

สภาวะชวัครู่ อย่างไรก็ตามวิธีการออกแบบตวัควบคุมทีพิจารณาทงัหมด

นนัยงัคงสามารถนาํไปใชใ้นระบบขบัเคลือนมอเตอร์ไฟฟ้าเหนียวนาํได ้
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ผลกระทบของนาโนแกรฟีนต่อการยับยั้งการเส่ือมสภาพของฉนวนอพีอ็กซ่ีเรซ่ิน 

Graphene Nanoplatelets Effect on Electrical Tree Inhibition in Epoxy Resin Insulator 

นายภาณุพงศ์  ใครบุตร1 และ รศ.อ านาจ สุขศรี 2 

1ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น k.panupong@kkumail.com 
2ศูนยวิ์จยัและพฒันาพลงังานทดแทน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น sammar@kku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

อีพอกซีเรซ่ินถูกน ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในวสัดุฉนวน
ไฟฟ้ำแรงสูงเน่ืองจำกมีควำมเป็นฉนวนสูง ปรำกฏกำรณ์ของตน้ไมไ้ฟฟ้ำ
เป็นหน่ึงในกำรเส่ือมสภำพของฉนวนไฟฟ้ำ  ในกำรศึกษำน้ี ได้น ำ        
แกรฟีนนำโนเพลตเลต (GNPs) ท่ีมีปริมำณตั้งแต่ 0.003 ถึง 0.010 wt.% 
โดยน ้ ำหนั ก (2.6-8.8 mg.) ถูก เติมลงใน อีพอก ซ่ี เร ซ่ิน เพ่ื อพัฒนำ
ควำมสำมำรถในกำรยบัย ั้งตน้ไมไ้ฟฟ้ำ กำรทดลองกำรเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้ำ 
ทดสอบท่ีแรงดนัคงท่ี 15 kV, 50 Hz โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ดิจิตอล LCD 
เพ่ือสังเกตกำรยบัย ั้งกำรเกิดต้นไม้ไฟฟ้ำของ GNPs ในอีพอกซ่ีเรซ่ิน 
จำกนั้นวิเครำะห์ภำพดิจิทลัของฉนวนตวัอย่ำงดว้ยโปรแกรม MATLAB 
ผลกำรทดลองพบว่ำเปอร์เซ็นตค์วำมเสียหำยของตน้ไมไ้ฟฟ้ำของ GNPs 
ท่ีปริมำณ 0.007 wt.% มีค่ำ 2.75 %  หลงัจำกเติม GNPs ลงไปในอีพ็อก
ซ่ีเรซ่ิน ควำมยำวเฉลี่ยของตน้ไมไ้ฟฟ้ำถูกยบัย ั้งท่ีปริมำณ 0.003 ถึง 0.007 
wt.% แต่ท่ีปริมำณ 0.005 wt.% จะส่งผลให้โครงสร้ำงตน้ไมไ้ฟฟ้ำมีควำม
ท่ีซบัซอ้นและมีควำมยำวมำกกว่ำปริมำณอ่ืนๆ  

ค ำส ำคัญ : กำรยบัย ั้ง, แกรฟีนนำโนเพลตเลต, ตน้ไมไ้ฟฟ้ำ, 
นำโนคอมโพสิต 

Abstract 
 Epoxy resin is widely used in high voltage insulator 
material because of its high dielectric strength. Electrical tree 
phenomena are one of an electrical insulation degradation.    
It is easily initiated due to the distorted high electrical field. 
In this study, graphene nanoplatelets (GNPs) with the 
contents of 0.003-0.010 wt.% (2.6-8.8 mg) were filled into 
epoxy resin to improve electrical tree inhibiting ability. 
Treeing experiments were conducted at a fixed voltage of    
15 kV, 50 Hz. LCD digital microscope was used to observe 
the electrical tree inhibition of GNPs in epoxy resin.          
The digital image of insulators sample was then analyzed by  
 

MATLAB program. The percentage of electrical tree 
damages of GNPs content of 0.007 wt.% was found at      
2.75 %. Experimental results showed that electrical tree has 
propagated from main branch tree to many small branches. 
The distributed electrical tree around the main branches 
occurred after the addition of GNPs. Nevertheless, the 
average tree length was inhibited at the GNPs filling contents 
of 0.003 to 0.007 wt.%. Filling GNPs content of 0.005 wt.% 
will result to a complex branch tree structure with much 
longer branches than others.  

Keywords: Inhibition, Graphene Nanoplatelets, Electrical 
Tree, Nanocomposite  
1. บทน า 

กำรเส่ือมสภำพของฉนวนไฟฟ้ำท่ีเป็นของแข็งมักเป็นผลสืบ
เน่ืองมำจำกกำรเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้ำ เป็นปรำกฏกำรณ์ส ำคญัในกำรศึกษำกำร
เส่ือมสภำพของฉนวนท่ีเป็นของแข็งในระยะยำว ตน้ไมไ้ฟฟ้ำในอีพอก
ซ่ีเรซ่ิน ไดรั้บกำรศึกษำอยำ่งกวำ้งขวำง โดยกำรทดสอบดว้ยแรงดนัไฟฟ้ำ
สูงภำยใต้แรงดันไฟฟ้ำกระแสสลับ  (AC) 50 Hz [1-3] อีพ็อกซ่ีเป็น
พลำสติกเทอร์โมเซตทำงวิศวกรรมท่ีส ำคญัท่ีสุดชนิดหน่ึงท่ีมีคุณสมบติั
ทำงกลและทนควำมร้อนไดดี้เยี่ยม ซ่ึงใชก้นัอย่ำงแพร่หลำยในวสัดุผสม
ของวสัดุป้องกนัแม่เหลก็ไฟฟ้ำ วสัดุทนไฟ และวสัดุโครงสร้ำง [4]  

โดยทัว่ไปแลว้อีพอกซ่ีเรซ่ินจะใชใ้นรูปแบบของไมโครคอมโพสิต
หรือนำโนคอมโพสิต โดยมีสำรตวัเติมขนำดเลก็และขนำดนำโน ไดแ้ก่ ซิ
ลิกำ อลูมินำ ดินเหนียว และไมกำ ท่ีมีปริมำณสำรตัวเติมโดยน ้ ำหนัก 
ได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำสำมำรถยบัยั้งต้นไม้ด้วยไฟฟ้ำได้ สำมำรถใช้
แยกกนัหรือรวมกนัได ้ขึ้นอยู่กบักำรใชว้สัดุคอมโพสิตท่ีมีปริมำณนำโน
ฟิลเลอร์สูงพอ (ต ่ำกว่ำ 10 wt.%) [5-10] สำรตวัเติมในอีพ็อกซ่ีเหล่ำน้ีช่วย
ชะลอกระบวนกำรเกิดตน้ไม้ไฟฟ้ำและยบัยั้งกระบวนกำรกระจำยของ
ตน้ไมไ้ฟฟ้ำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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แกรฟีนไดรั้บกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกโครงสร้ำงสองมิติท่ี
เฉพำะเจำะจงท่ีมีคุณสมบัติทำงกล ทำงไฟฟ้ำ และทำงควำมร้อนท่ีดี     
จำกคุณสมบัติท่ีโดดเด่นเหล่ำน้ี แกรฟีนมักถูกใช้เป็นสำรตัวเติมใน        
พอลิเมอร์เมทริกซ์คอมโพสิต [4,11] เป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำกำรเพ่ิมแกรฟีน
ปริมำณเลก็นอ้ย จะท ำให้พ้ืนท่ีส่วนต่อประสำนระหว่ำงพอลิเมอร์และนำ
โนฟิลเลอร์เกิดขึ้ นเป็นจ ำนวนมำก แต่อย่ำงไรก็ตำม ยงัหลีกเลี่ยงกำร
รวมตัวกันของนำโนฟิลเลอร์ไม่ได้ ดังนั้นจึงใช้ประโยชน์ดังกล่ำวจำก
คุณสมบัติของ นำโนไดอิเล็กทริก [12] ในปี 2019  T. Han et al. พบว่ำ
ควำมยำวต้นไม้ไฟฟ้ำใน GNPs/Silicone rubber นำโนคอมโพสิตถูก
ยบัย ั้ งท่ีปรมำณ 0.001 ถึง 0.007 wt.% และเพ่ิมขึ้ นท่ี  0.010 wt.% [13] 
อย่ำงไรก็ตำม ยงัไม่มีรำยงำนผลกระทบของ graphene nanoplatelets 
(GNPs) ต่อกำรเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้ำในอีพอกซ่ีเรซ่ิน ในบทควำมน้ีไดท้ ำกำร
ทดลองกำรเติมสำรตวัเติม GNPs ในฉนวนแข็งอีพ็อกซ่ีเรซ่ิน เพ่ือยบัย ั้ง
กำรเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้ำ ดว้ยปริมำณ 0.000 , 0.003 , 0.005, 0.007 และ 0.010 
wt.%  
 

2. วิธีกำรด ำเนินงำน 
2.1 กำรเตรียมตัวอย่ำงทดสอบ GNPs/Epoxy Nanocomposite 

จำกข้อมูลของ Tech Co., Ltd (XFNANO) ประเทศจีน GNPs ท่ี
น ำมำใช้ มีขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 5 ถึง 10 µm ควำมหนำ 3 ถึง 10 nm 
และพ้ืนท่ีผิว 31.657 m2/g อีพอกซ่ีเรซ่ินและสำรเร่งควำมแข็งจำก Pro 
Marine Supplies Tabletop Epoxy ใชอ้ตัราส่วน 100 : 50 โดยน ้าหนกั 

GNPs/epoxy composites ถูกประยุกต์ใช้จาก  [4] โดย เร่ิมต้น ท่ี 
GNPs ปริมำณ 0.003 wt.% ในขั้นตอนแรก เติม GNPs 2.6 mg ลงใน     
อีพ็อกซ่ี 60 g จำกนั้นผสมด้วย ultrasonic bath under high frequency of 
40 kHz 70 Watts ท่ี 50 ֩C เป็นเวลำ 5 นำที แลว้เติมสำรเร่งควำมแข็ง 30 g 
คนสำรให้เขำ้กนัเป็นเวลำ 5 นำที จำกนั้นน ำส่วนผสมไปก ำจดัฟองอำกำศ
ในเตำอบสุญญำกำศเป็นเวลำ 20 นำที แลว้น ำไปเทลงแม่พิมพ ์ขนำดของ
แม่พิมพส์ ำหรับหล่อตวัอย่ำงทดสอบคือ 25 × 25 × 10 mm. เขม็ท่ีมีรัศมีท่ี
ปลำยเข็มขนำด 5 µm ถูกวำงไวใ้นแต่ละแม่พิมพ์ และช่องว่ำงของปลำย
เข็มอยู่ห่ำงจำกดำ้นล่ำงของแม่พิมพ์ 2 mm (± 0.5 mm) ตวัอย่ำงถูกบ่มท่ี
อุณห ภูมิ ห้ องเป็ น เวล ำ 48 ชั่ วโมงตัวอย่ ำงทดสอบ  GNPs/epoxy 
composites แสดงใน รูปท่ี 1  

 

 
รูปท่ี 1 ตวัอยา่งทดสอบ 

 

2.2 กำรทดลองกำรเกดิต้นไม้ไฟฟ้ำ 
กำรทดลองกำรเกิดต้นไม้ไฟฟ้ำด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน 

ASTM D3756-18 โดยใช้หมอ้แปลงขนำด 450 VA 230 V/15 kV แสดง
ในรูปท่ี 2 ด ำเนินกำรทดลองโดยใชแ้รงดนัไฟฟ้ำกระแสสลบัคงท่ี 15 kV 
50 Hz ป้อนเขำ้ท่ีเข็มและ copper ground เป็นเวลำ 15 นำที ส ำหรับกำร
ทดสอบแต่ละคร้ัง จบัยึดตวัอยำ่งดว้ย sample holder และวำงไวใ้นภำยใน 
chamber ท่ีมีน ้ ำมนัหมอ้แปลงอยู่ เพื่อป้องกนักำร flashover  กำรทดสอบ
ทั้งหมดถูกด ำเนินกำรท่ีอุณหภูมิห้องและท ำซ ้ ำสำมคร้ังส ำหรับแต่ละ
ปริมำณสำรตวัเติม 

รูปท่ี 2 การทดลองการเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้า 
 

2.3 กำรแสดงผลภำพต้นไม้ไฟฟ้ำ 
กำรแสดงผลภำพตน้ไม้ไฟฟ้ำจะใช้กลอ้งจุลทรรศน์ดิจิตอล 

LCD ท่ีมีควำมละเอียด 1920 × 1080  พิกเซลเพ่ือสังเกตโครงสร้ำงของ
ตน้ไม้ไฟฟ้ำและกำรแตกแขนงใน GNPs/epoxy nanocomposites กลอ้ง
จุลทรรศน์ดิจิตอล LCD เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสำยไมโคร USB 
บนัทึกภำพตน้ไมไ้ฟฟ้ำหลงัจำกส้ินสุดกำรทดลอง หำกท ำกำรทดลองท่ี
ระยะเวลำนำนมำกกว่ำ 15 นำที จะท ำให้เกิดกำร Breakdown ซ่ึงจะไม่
สำมำรถเห็นต้นไมไ้ฟฟ้ำได้ ตัวอย่ำงทั้งหมดได้รับกำรท ำควำมสะอำด
ก่อนกำรบนัทึกภำพเพือ่หลีกเลี่ยงครำบน ้ำมนับนพ้ืนผิวของตวัอยำ่ง 

 

3. ผลกำรทดลอง  
3.1 ลักษณะของต้นไม้ไฟฟ้ำใน GNPs/Epoxy Nanocomposite 
 ลักษณะของต้นไม้ไฟฟ้ำแสดงในรูปท่ี 3 โดยมีโครงสร้ำง
คลำ้ยกบัตน้ไมท่ี้มีก่ิงกำ้นกระจำยอยูต่ำมก่ิงหลกั ในรูปท่ี 3 (c) โครงสร้ำง
ของต้นไม้ไฟฟ้ำมีควำมซับซ้อนมำกขึ้ น โดยมี ก่ิงเล็กๆ จ ำนวนมำก
กระจำยอยู่ตำมก่ิงหลัก เมื่อเทียบกับโครงสร้ำงของต้นไม้ไฟฟ้ำของ
ตวัอยำ่งทดสอบท่ีไม่ไดรั้บกำรเติม GNPs แสดงให้เห็นว่ำก่ิงกำ้นทั้งหมด
เกิดขึ้นพร้อมกันอย่ำงรวดเร็ว   และสร้ำงก่ิงหลกัได้อย่ำงต่อเน่ือง โดย
ขนำดของก่ิงกำ้นนั้นใหญ่กว่ำตวัอย่ำงทดสอบท่ีเติม GNPs เป็นอย่ำงมำก 
ส ำหรับตวัอย่ำงทดสอบท่ีมีปริมำณ GNPs 0.003 และ 0.007-0.010 wt.%
โครงสร้ำงตน้ไม้ไฟฟ้ำทั้งหมดเป็นแบบเรียบง่ำย มีก่ิงหลกัเล็กๆสองถึง
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สำมก่ิงกระจำยอยู่รอบๆ ก่ิงหลกั โดยมีเพียงตวัอย่ำงทดสอบท่ีเติม GNPs 
ท่ีปริมำณ 0.005 wt.% เท่ำนั้นท่ีลกัษณะของตน้ไม้ไฟฟ้ำดูซับซ้อนและมี
ก่ิงกำ้นเยอะกว่ำตวัอยำ่งทดสอบท่ีเติม GNPs ท่ีปริมำณอ่ืนๆ 

 

 
(a) GNPs/Epoxy nanocomposite 0.000 wt.% 
(b) GNPs/Epoxy nanocomposite 0.003 wt.% 

(c) GNPs/Epoxy nanocomposite 0.005 wt.% 

(d) GNPs/Epoxy nanocomposite 0.007 wt.% 
(e) GNPs/Epoxy nanocomposite 0.010 wt.% 

รูปท่ี 3 โครงสร้างของตน้ไมไ้ฟฟ้าท่ีมีปริมาณกราฟีนต่างกนั 

 

3.1 ควำมยำวของต้นไม้ไฟฟ้ำใน GNPs/Epoxy 
Nanocomposite 

ควำมยำวของกำรเกิดต้นไม้ไฟฟ้ำถูกบันทึกโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์ดิจิตอล LCD และคอมพิวเตอร์หลังจำกส้ินสุดกำรทดลองท่ี
เวลำ 15 นำที ท ำซ ้ ำ 3 คร้ังทุกตวัอย่ำงทดสอบ กรำฟควำมยำวของตน้ไม้
ไฟฟ้ำใน GNPs/Epoxy Nanocomposite แสดงในรูปท่ี 4 เพ่ือวิเครำะห์
ควำมยำวของกำรเกิดตน้ไมไ้ฟฟ้ำท่ี 15 และพบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงควำม
ยำวเฉลี่ยของต้นไม้หลังจำกเติม GNPs ในปริมำณท่ีเกิน 0.007 wt.%       
GNPs/Epoxy Nanocomposite   ท่ีปริมำณ 0.000 wt. % เกิดควำมยำวของ
ตน้ไม ้คือ 619 µm ในขณะท่ีควำมยำวเฉลี่ยของตน้ไมไ้ฟฟ้ำท่ีมีปริมำณ 
GNPs 0.003 0.005 และ 0.007 wt. % ควำมยำวของตน้ไมไ้ฟฟ้ำ       ลดลง
เป็น 547 µm 443 µm และ 339 µm ตำมล ำดบั  

GNPs/Epoxy Nanocomposite    ท่ี มี ป ริม ำณ  GNPs ตั้ งแ ต่ 
0.003 ถึง 0.007 wt.% มีควำมยำวของตน้ไมไ้ฟฟ้ำลดลงประมำณ 280 µm 

เมื่อปริมำณ GNPs เพ่ิมขึ้นเป็น 0.010 wt. % ควำมยำวของตน้ไมเ้พ่ิมขึ้น
เป็น 454 µm แสดงให้เห็นว่ำกำรเติบโตของตน้ไมไ้ฟฟ้ำตวัอย่ำงทดสอบ
ท่ีมี GNPs ถูกยบัย ั้งเมื่อเปรียบเทียบกับตวัอย่ำงท่ีไม่มีสำรตวัเติม จะเห็น
ได้ชดัว่ำกำรเติบโตของควำมยำวของตน้ไม้ไฟฟ้ำถูกยบัย ั้งโดย GNPs ท่ี
เติมลงไปในตวัอย่ำงทดสอบ ควำมยำวของตน้ไมไ้ฟฟ้ำต ่ำสุดท่ีท ำไดใ้น
กำรทดลองน้ีคือตวัอยำ่งทดสอบท่ีมีปริมำณ GNPs ท่ี 0.007 wt.%  

 
รูปท่ี 4 ควำมยำวของตน้ไมไ้ฟฟ้ำของตวัอยำ่งทดสอบท่ีมีปริมำณ GNPs แตกต่ำงกนั 

 

3.3 กำรประมวลผลภำพภำพต้นไม้ไฟฟ้ำ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสียหำยของตน้ไมไ้ฟฟ้ำจะค ำนวณโดยใช้

โปรแกรม MATLAB พร้อมเทคนิคกำรประมวลผลภำพดิจิทลั (DIPM) ท่ี
มีฟังกช์นัท่ีครอบคลุมส ำหรับกำรประมวลผลภำพท่ีรวมกลุ่มฟังกช์นัท่ีใช้
เฉพำะส ำหรับกำรประมวลผลภำพของโปรแกรม MATLAB ฟังก์ชัน
เหล่ำน้ีสำมำรถเปลี่ยนรูปภำพและเขียนค ำสั่งได้ง่ำย DIPM สำมำรถ
วิเครำะห์ภำพท่ีสแกนไดเ้ป็นอยำ่งดี  เช่น กำรปรับควำมสมดุลของสี กำร
ก ำจดัสัญญำณรบกวน และกำรบีบอดัขอ้มูล [15] ในขั้นตอนแรกคือกำร
อ่ำนภำพดิบของตวัอย่ำงเพ่ือให้สำมำรถปรับขนำดและควำมคมชัดได ้
จำกนั้นเลือกพ้ืนท่ีของต้นไม้ไฟฟ้ำเพ่ือค ำนวณควำมเสียหำยโดยล้อม
บริเวณท่ีท ำกำรตรวจสอบ จำกนั้นแปลงรูปภำพเป็นภำพ binary เพ่ือให้
สำมำรถค ำนวณเปอร์เซ็นต์ควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกตน้ไมไ้ฟฟ้ำได ้ส าหรับ
ภำพ binary เป็นกระบวนการเขา้รหัสส าหรับแต่ละพิกเซลในภาพ ท่ีมี
มาตราส่วนสีเทาผ่านช่วงของรหัสท่ีอยูใ่นช่วงตั้งแต่ (0) หรือ พิกเซลสีด า 
(1) หรือพิกเซลสีขาว ขั้นตอนสุดทำ้ยคือค ำนวณควำมเสียหำยของตน้ไม้
ไฟฟ้ำท่ีเกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต ์ผลลพัธ์ของรูปภำพ binary แสดงในรูปท่ี 5   

 
รูปท่ี 5 กำรประมวลผลภำพตน้ไมไ้ฟฟ้ำ 

เปอร์เซ็นต์ควำมเสียหำยของต้นไม้ไฟฟ้ำท่ีเกิดขึ้ นในอีพอกซ่ีเรซ่ิน
บริสุทธ์ิอยู่ท่ี 11.18 % ดังในรูปท่ี 5 (b) ส ำหรับอีพ็อกซ่ีเรซ่ินท่ีมีปริมำณ 
GNPs 0.007 wt.% ควำมเสียหำยของต้นไม้ไฟฟ้ำลดลงเป็น 2.75 %       
ดงัแสดงในรูปท่ี 5 (d) ซ่ึงเสียหำยนอ้ยท่ีสุดกว่ำส่วนอ่ืนๆ 

152



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  
 

4. สรุปผล 
ผลของอนุภำค GNPs ท่ีมีต่อกำรเกิดตน้ไม้ไฟฟ้ำในอีพอกซ่ี   

เรซ่ินท ำไดโ้ดยกำรเติม GNPs ในปริมำณท่ีต ่ำ โดยปริมำณของ GNPs ท่ี
เพ่ิมขึ้นจะท ำให้เกิดเส้นทำงเบ่ียงเบนของบริเวณท่ีเป็นส่ือกระแสไฟฟ้ำ
และโครงสร้ำงตน้ไมท่ี้แตกแขนงโดยตรงไปยงั GNPs เน่ืองจำก GNPs มี
ค่ำกำรน ำไฟฟ้ำสูงมำกเมื่อรวมกับอีพอกซ่ี เรซ่ินท ำให้คุณสมบัติของ
ฉนวนไฟฟ้ำเปลี่ยนแปลงไป โครงสร้ำงตน้ไมไ้ฟฟ้ำของตวัอย่ำงท่ีไม่ได้
เติม GNPs จะมีลกัษณะตน้ไมไ้ฟฟ้ำท่ีมีก่ิงกำ้นเล็กๆ จ ำนวนมำกท่ีสร้ำง
ขึ้นจำกก่ิงหลกัและท ำให้เกิดกำร breakdown ส ำหรับตวัอย่ำงทดสอบท่ี
เติม GNPs มีเพียงปริมำณ 0.005 wt.% เท่ำนั้นท่ีโครงสร้ำงตน้ไม้ไฟฟ้ำ
เป็นก่ิงกำ้นซับซ้อนและยำวกว่ำตวัอย่ำงทดสอบท่ีปริมำณอ่ืนมำก  ควำม
ยำวตน้ไมเ้ฉลี่ยใน GNPs/epoxy nanocomposite ถูกยบัย ั้งท่ีปริมำณ 0.003 
ถึง 0.007 wt.% และควำมยำวของตน้ไมไ้ฟฟ้ำจะเพ่ิมขึ้นท่ี  0.010 wt. % ท่ี
ปริมำณ GNPs 0.007 wt.% นอกจำกน้ีเปอร์เซ็นตค์วำมเสียหำยของตน้ไม้
ไฟฟ้ำอยู่ ท่ี  2.75% wt.% ด้วยวิธีกำรประมวลผลภำพจำกโปรแกรม 
MATLAB ท ำให้สรุปผลกำรทดลองไดว่้ำ กำรเพ่ิมขึ้นของปริมำณ GNPs
ในฉนวนแข็งอีพ็อกซ่ีเรซ่ินอำจท ำให้เกิดค่ำกำรน ำไฟฟ้ำท่ีสูงขึ้นสูงขึ้น 
[4,13] อย่ำงไรก็ตำมสำรตวัเติมในอีพ็อกซ่ีเรซ่ินน้ี จะช่วยชะลอกำรเกิด
ตน้ไมไ้ฟฟ้ำและยบัยั้งกำรแตกแขนงของตน้ไมไ้ฟฟ้ำในฉนวนแขง็อีพอ็ก
ซ่ีเรซ่ินอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีนําเสนอการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าพลังงานนํ้ า (กังหันนํ้ าแบบเทอร์โก) เป็นการทดสอบ
สมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองกาํเนิดก่อนออกแบบระบบท่อส่ง
นํ้าและการไปติดตั้งงานจริง ซ่ึงผูวิ้จัยไดแ้บ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การทดสอบแบบไม่มีโหลด และการทดสอบแบบมีโหลด ผลการ
ทดสอบขณะไม่มีโหลด พบว่า เม่ือความเร็วรอบโรเตอร์ของเคร่ืองกาํเนิด
มีความเร็วรอบเพิ่มสูงขึ้นค่าแรงดนัไฟฟ้าจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดว้ย ซ่ึงมีค่า
แรงดนัไฟฟ้า 234.50 V ที่ความเร็วรอบ 1200 rpm จากนั้นผูวิ้จยัไดท้าํการ
ทดสอบการจ่ายโหลดแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ 14 โอห์ม มีค่าสมรรถนะ 32.6 

% ค่าประสิทธิภาพ 53.6 % โหลด 28 โอห์ม มีค่าสมรรถนะ 57.2 % ค่า
ประสิทธิภาพ 60.4 % โหลด และ 42 โอห์ม มีค่าสมรรถนะ 42.7 % ค่า
ประสิทธิภาพ 64.6 % โหลด จากการทดสอบดงักล่าวผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งว่างานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ มีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกบัการออกแบบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าที่ตอ้งการนาํพลงังานทดแทนมา
ใชใ้นการผลิตไฟฟ้าไดอ้ีกทางหน่ึง 

คําสําคัญ: การประเมิน สมรรถนะและประสิทธิภาพ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

Abstract 

This paper presents an assessment of the performance and 

efficiency of hydroelectric generators. (Turco water turbine) It is a test 

of the generator's performance and efficiency before the design of the 

water pipeline system and the actual installation. The researcher has 

divided the test into 2 parts: the no-load test. and load testing load test 

result showed that when the generator speed voltage 234.50 V was 1200 

rpm. Then the researcher tested load, case 3, (1) test load 14 ohms with 

a performance of 32.6%, an efficiency of 53.6%, (2) test load 28 ohms 

with a performance of 57.2 %, an efficiency of 60.4%, and test load 42 

ohms with a performance of 42.7 %, an efficiency of 64.6. %, the 

researchers hope that this research will serve as a guide for those who 

are interested in studying the design of generators that want to use 

renewable energy to generate electricity another way. 

Keywords: assessment, performance and efficiency, hydro power 

1. ข้อมูลทั่วไป 
ปัจจุบนัพลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงสําคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ซ่ึง

ในแต่ละวนัความต้องการในการใชพ้ลงังานในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น แต่
แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าส่วน ใหญ่  อาศัยพลังงานจากเช้ือ เพลิงที่
ก่อให้เกิดมลพิษ และใช้แล้วหมดไป ทาํให้ปริมาณเช้ือเพลิงที่ใช้ในการ
ผลิตลดน้อยลง ส่งผลโดยตรงต่ออัตราค่าพลังงานไฟฟ้าที่มีค่าเพิ่มขึ้ น
อย่างรวดเร็ว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของประชาชน 
บริษทั และหน่วยงานของรัฐ  

พลงังานหมุนเวียน (Renewable energy) จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่
กาํลงัไดร้ับความนิยมนาํมาช่วยทางดา้นพลงังาน ซ่ึงเป็นแหล่งพลงังานที่
ไดจ้ากธรรมชาติรอบตวัเราและนํามาใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด สามารถสร้าง
ทดแทนไดใ้นช่วงเวลาส้ัน ๆ โดยธรรมชาติ (หลงัจากมีการใชไ้ป) จึงมี
หลายช่ือที่ใชเ้รียกไดแ้ก่ พลงังานทดแทน พลงังานใชไ้ม่หมด พลงังาน
สะอาด และพลงังานสีเขียว เน่ืองจากไม่ทาํให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม
นัน่เอง ตวัอย่างของพลงังานไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงั
นํ้าพลงังาน เป็นตน้ ปัจจุบนัไดมี้การนําพลงังานแสงอาทิตยม์าใชง้านกับ
อย่างแพร่หลาย แต่ด้วยขอ้จาํกดัของแสงอาทิตย ์และสภาพแวดลอ้มของ
สถานที่ติดตั้งทาํให้การนําพลงังานแสงอาทิตยม์าใช้งานยงัมีขอ้จาํกดัอยู่ 
จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย พบว่า มี
ลกัษณะเป็นแบบร้อนช้ืนทาํให้มีฝนตกบ่อย โดยเฉพาะเขตภาคใตจ้ะมีฝน
ตกทั้งปีทาํให้มีปริมาณนํ้ าค่อนขา้งมาก การเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนที่
เป็นรูปแบบของพลังงานนํ้ าน่าจะมีความเหมาะสมกับการใช้งานมาก
ที่สุด 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวผูวิ้จัยจึงได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้าพลงังานนํ้ า (กงัหันนํ้าแบบเทอร์โก) เป็นการนาํเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

(Generator) ม าทํ าก าร ท ด ส อ บ แ ล ะ วิ เค ร าะ ห์ ค่ าส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองกาํเนิดก่อนทาํการออกแบบระบบจ่ายนํ้ าให้แก่
เคร่ืองกาํเนิด เป็นการประเมินความสามารถของการจ่ายพลงังานไฟฟ้า
ของเคร่ืองกําเนิ ดที่ความเร็วรอบโรเตอร์ช่วงต่าง  ๆ อีกทั้ งย ังเป็ น
ประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้าที่ตอ้งการนาํพลงังานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าไดอ้ีกทางหน่ึง 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 หลักการของเคร่ืองกําเนิดพลังงานนํ้า 

ไฟฟ้าพลงังานนํ้ า คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการนํานํ้ ามาขบัเคร่ืองกาํเนิด
ไฟฟ้า โดยใชห้ลกัพลงังานจลน ์ซ่ึงเกิดจากการปล่อยนํ้าจากที่สูงหรือการ
ไหลของนํ้ าหรือการขึ้ น-ลงของคลื่นไปหมุนกังหันนํ้ า (Turbine) และ
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าดังรูปที่ 1 พลงังานที่ได้จากไฟฟ้าพลงันํ้ าน้ีขึ้นอยู่กับ
ปริมาณนํ้ า ความแตกต่างของระดับนํ้ า และประสิทธิภาพของกังหันนํ้ า
และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 1 หลกัการของเคร่ืองไฟฟ้าพลงังานนํ้า 

(อา้งอิงภาพ: https://www.usgs.gov) 

เม่ือมีปริมาณนํ้าไหลเขา้กงัหันของเคร่ืองกาํเนิดและผ่านการควบคุม
ปริมาณการไหล โดยบานบงัคบันํ้า นํ้าจะผลกักงัหันให้หมุนแกนที่หมุนก็
จะส่งต่อไปยงัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป 

2.2 กังหันนํ้าเทอร์โก 

กังหันนํ้ าแบบเทอร์โกเป็นกังหันนํ้ าที่ถูกพฒันาขึ้ นจากกังหันนํ้ า
แบบเพลตนั เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1920 โดยภายในตวักงัหันนํ้าน้ีจะใชถ้ว้ย
รับนํ้ าแบบเด่ียวและค่อนขา้งต้ืนแทนถว้ยรับนํ้ าแบบคู่ในกังหันนํ้ าแบบ
เพลตนั กังหันนํ้ าประเภทน้ีเหมาะสําหรับแหล่งนํ้ าที่มีหัวนํ้ าที่มีระดับ
ความสูงปานกลาง (Medium Head) เพราะสามารถใช้กับลํานํ้ าที่ ผ่าน
หัวฉีดซ่ึงมีความเร็วไม่มากนัก และมีความสามารถในการรับปริมาณนํ้ า
ไดม้ากกว่ากงัหันนํ้าเพลตนั โดยประสิทธิภาพของกงัหันนํ้าจะดีที่สุดเม่ือ
ความเร็วของการหมุนของวงลอ้ถ้วยเป็นคร่ึงหน่ึงของความเร็วของลาํนํ้ า
ที่ฉีดเขา้ไปเหมือนกบักรณีของกงัหันนํ้าแบบเพลตนั 

  
(ก) การฉีดนํ้า   (ข) การติดตั้งงานจริง 

รูปท่ี 2 เคร่ืองไฟฟ้าพลงังานนํ้า แบบเทอร์โก 

(อา้งอิงภาพ: (a) www.alibaba.com) 

 

 

2.3 การวิเคราะห์ค่ากําลังด้านอินพุตของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

สําหรับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะมีหลกัการวิเคราะห์เหมือนกบัมอเตอร์
ไฟฟ้า แต่วิธีการทํางานจะเป็นการสลับกัน คือ มอเตอร์ไฟฟ้าจะรับ
พลังงานทางไฟฟ้ามาเป็นระบบต้นกาํลังและพลังงานด้านออกจะเป็น
พลงังานทางกล ส่วนเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าจะเป็นการรับพลงังานทางกล
และพลงังานด้านออกจะเป็นพลงังานไฟฟ้าดงัรูปที่ 3 ซ่ึงทาํให้วิธีการหา
ค่ากาํลงัอินพุต เปลี่ยนแปลงไปดงัสมการที่ (1) ส่วนทางด้านกาํลงัไฟฟ้า
ดา้นเอาต์พุตสามารถวิเคราะห์ไดต้ามสมการของมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
 

9.55in
T nP ×

=
 

(1) 

เม่ือ inP  คือ กาํลงักลดา้นอนิพุต 

 T  คือ แรงบิด  
 n  คือ ความเร็วรอบ 

Motor

Input

Generator

พลงังานอนิพุต

(W)

พลงังานเอาต์พตุ

(Nm)

Output

Output

Input

พลงังานอนิพุต

(Nm)

พลงังานเอาต์พตุ

(W)

 
รูปท่ี 3 หลกัการของเคร่ืองไฟฟ้าพลงังานนํ้า 

2.4 ประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
1) วิธีการวัดค่าแรงบิด  (Torque) ของมอเตอร์ และ 2) วิ ธีการวัดค่า
กําลังไฟฟ้ าเอาต์พุ ต (Power output) ซ่ึงส่วนให ญ่จะนิ ยมใช้วิ ธีที่  2 

เน่ืองจากมีความสะดวกต่อการนํามาหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์
ไฟฟ้าดังสมการที่  1 คือ สูตรการคํานวณหาค่าประสิทธิภาพมอเตอร์
ไฟฟ้าจากอตัราส่วนกาํลงัไฟฟ้าเอาต์พุตต่อกาํลงัไฟฟ้าอินพุต ดว้ยวิธีการ
ดังกล่าวจะมีความสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากสามารถวดัค่าทางด้าน
เอาต์พุตออกมาเป็นวัตต์ จึงสามารถนํามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
มอเตอร์ไดท้นัที และมีความเที่ยงตรงค่อนขา้งสูง 

 
  

 
(2) 

เม่ือ Genη  คือ ประสิทธิภาพเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

 outP  คือ กาํลงัไฟฟ้าดา้นเอาต์พุต 
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Motor

Power input

Generator

Power output

 

2.5 รูปท่ี 4 หลักการของเคร่ืองไฟฟ้าพลังงานนํ้าสมรรถนะของเคร่ืองกําเนิด

ไฟฟ้า 

การคาํนวณหาสมรรถนะตามนิยามของ NEMA สามารถคาํนวณได้
จากค่ากําลังไฟฟ้าด้านอินพุตที่ ได้ขณะมอเตอร์ถูกใช้งาน โดยการ
คาํนวณหาค่ากาํลงัไฟฟ้า 3 เฟส ที่ป้อนให้กับมอเตอร์ขณะขบัโหลดอยู่
จากนั้นนาํค่าที่ไดน้าํมาเปรียบเทียบกบัค่ากาํลงัไฟฟ้าที่พิกดัโหลด (Power 

Nameplate) ดงัสมการที่ (3) แต่สําหรับการทดสอบเคร่ืองกาํเนิดจะมีการ
ทดสอบในทิศทางตรงกนัขา้ม ซ่ึงเป็นการจ่ายไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์ เพื่อใช้
ขับเคร่ืองกําเนิดและทําการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ เคร่ืองกําเนิด
สามารถทาํได ้

 
 

100in

nameplate

PPerformance
P

= ×
 

(3) 

เม่ือ Performance คือ สมรรถนะเคร่ืองกาํเนิด  

 nameplateP คือ กาํลงัไฟฟ้า Nameplate 

3. การทดสอบเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จะต้องทําการ

ทดสอบภายหลงัการติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์ ณ.สถานที่ติดตั้ง เพื่อให้
ทราบค่าสมรรถนะ (Performance) ที่แท้จริงของเค ร่ืองกําเนิ ดแบ่ ง
ออกเป็น (1) การทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองกําเนิด เพื่อส่งมอบงาน 
(On site acceptance test) และ (2) การทดสอบสมรรถนะของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าขณะใช้งาน (Operational test) การทดสอบทั้ง 2 วิธีที่ได้
กล่าวมาขา้งตน้ ผูใ้ชง้านจาํเป็นต้องทาํการติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดให้แลว้เสร็จ
จึงจะสามารถทาํการทดสอบได้ ซ่ึงหากต้องการทราบค่าสมรรถนะของ
เคร่ืองกาํเนิดก่อนทาํการติดตั้งก็สามารถทาํได้โดยการทดสอบในห้อง
ประลอง การทดสอบในห้องประลองจะแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 วิธี 
คือ (1) การทดสอบแบบไม่มีโหลด (No-Load test) ดังรูปที่ 5 และ (2) 

การทดสอบแบบต่อโหลด (Load test) ดงัรูปที่ 6 

Motor Generator

เคร่ืองวดัพลังงาน

 
รูปท่ี 5 การทดสอบแบบไม่มีโหลด 

Motor Generator
Load

เคร่ืองวดัพลังงาน

 
รูปท่ี 6 การทดสอบแบบต่อโหลด 

4. ผลการทดสอบ 
การดําเนินการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จะเป็นการ

ทดสอบสมรรถนะเคร่ืองกาํเนิดทั้งหมด 2 วิธี คือ (1) การทดสอบแบบไม่
มีโหลด เป็นการทดสอบด้านแรงดันไฟฟ้าที่เคร่ืองกําเนิดสามารถผลิต
แรงดันไฟฟ้าออกมาได้ และ (2) การทดสอบแบบต่อโหลด สามารถ
แสดงผลการทดสอบไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 7 การทดสอบเคร่ืองไฟฟ้า 

4.1 การทดสอบแบบไม่มีโหลด 

การทดสอบแบบไม่มีโหลด เป็นการทดสอบดา้นแรงดันไฟฟ้าที่
เคร่ืองกาํเนิดสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาได้ ดังรูปที่ 7 ซ่ึงผลการ
ท ดสอบ พ บ ว่าเม่ือ เค ร่ือ งกําเนิ ด ไฟ ฟ้ ามีค วามเร็วรอ บ เพิ่ ม สูงขึ้ น
แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้ นตามไปด้วย เม่ือเคร่ืองกําเนิดมีความเร็วรอบที่ 
1200 rpm แรงดนัไฟฟ้าที่ไดจ้ะมีค่า 234.50 V 

 
รูปท่ี 8 แรงดนัไฟฟ้าขณะทดสอบแบบไม่มีโหลด 

4.2 การทดสอบแบบมีโหลด 

การทดสอบแบบต่อโหลด เป็นการทดสอบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าโดย
การต่อโหลดเข้าไป เพื่อวัดค่า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและค่า
กาํลังไฟฟ้าขณะที่เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าทํางาน การทดสอบแบบน้ีจะใช้
โหลดสําหรับการทดสอบอยู่ 2 แบบ ด้วยกัน คือ โหลดที่เป็นนํ้ าเกลือ 
โหลดฮีทเตอร์ (Heater) หรือโหลดเทียม (Dummy load) “การทดสอบน้ี
จะเป็นการทดสอบแบบโหลดเทียม” 
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รูปท่ี 9 แรงดนัไฟฟ้าของเคร่ืองไฟฟ้าท่ีโหลดต่างๆ 

 
รูปท่ี 10 กระแสไฟฟ้าของเคร่ืองไฟฟ้าท่ีโหลดต่างๆ 

 
รูปท่ี 11 กาํลงัเอาต์พุตของเคร่ืองไฟฟ้าท่ีโหลดต่างๆ 

จากการทดสอบพบว่า แรงดนัไฟฟ้าที่ไดจ้ากการทดสอบจากโหลด
มีค่าแรงดนัไฟฟ้าไฟฟ้าที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อค่ากาํลงัไฟฟ้าเอาต์พุตที่ได้
แตกต่างกนั กาํลงัไฟฟ้าเอาต์พุตโหลด 14 โอห์ม มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 796 วตัต์ 
กําลังไฟฟ้าเอาต์พุตโหลด 28 โอห์ม มีค่าสูงสุดอยู่ที่  691 วัตต์ และ
กาํลงัไฟฟ้าเอาต์พุตโหลด 42 โอห์ม มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 552 วตัต์ 

4.3 สมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิด 
การวิเคราะห์ค่าสมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 

เป็นการประเมินค่าสมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ืองกาํเนิดก่อน
นําไปวางแผนติดตั้งเคร่ืองกาํเนิดในงานภาคสนาม (สถานที่ติดตั้งจริง) 

ผลการทดสอบพบว่า การทดสอบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าที่โหลดต่างกันจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองกําเนิดที่แตกต่างกันออกไป ขณะ
ท ด ส อ บ โ ห ล ด  14 โ อ ห์ ม  มี ค่ าส ม ร ร ถ น ะสู งสุ ด  32.6% แ ล ะ ค่ า
ประสิทธิภาพสูงสุด 53.6 % ขณะทดสอบโหลด 28 โอห์ม มีค่าสมรรถนะ

สูงสุด 57.2% และค่าประสิทธิภาพสูงสุด 60.4 % ขณะทดสอบโหลด 42 

โอห์ม มีค่าสมรรถนะสูงสุด 42.7% และค่าประสิทธิภาพสูงสุด 64.6 % 

 
รูปท่ี 12 สมรรถนะและประสิทธิภาพท่ีโหลด 14 โอห์ม 

หมายเหตุ: ขณะทดสอบท่ีโหลด 14 โอห์ม เคร่ืองกาํเนิดมีค่าแรงบิดสูงกว่าเคร่ืองวดั ทาํ
ให้วดัท่ีสูงสุดท่ีความเร็ว 700 rpm 

 
รูปท่ี 13 สมรรถนะและประสิทธิภาพท่ีโหลด 28 โอห์ม 

 
รูปท่ี 14 สมรรถนะและประสิทธิภาพท่ีโหลด 42 โอห์ม 

5. สรุปผลการทดสอบ 
จากการประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

พลงังานนํ้า (กงัหันนํ้าแบบเทอร์โก) ซ่ึงเป็นการนาํเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า มา
ทาํการทดสอบ การวิเคราะห์ค่าสมรรถนะและประสิทธิภาพของเคร่ือง
กาํเนิดก่อนทําการออกแบบระบบจ่ายนํ้ าให้แก่เคร่ืองกําเนิด โดยการ
ทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การทดสอบแบบไม่มีโหลด จากการ
ทดสอบ พบว่า เม่ือ เคร่ืองกําเนิ ดมีความเร็วรอบ ที่  1200 rpm จะได้
แรงดันไฟฟ้าที่ 234.50 V (2) การทดสอบแบบจ่ายโหลด 3 ขนาด คือ 14, 

28 และ 42 โอห์ม พบว่าขนาดโหลดที่ 42 โอห์ม สูงที่สุด ซ่ึงค่าสมรรถนะ
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ที่ได ้คือ 42.7% และค่าประสิทธิภาพที่ได ้คือ 64.6 % จากผลการทดสอบ
ดงักล่าวผูวิ้จัยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ี่มี
ความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัการออกแบบเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าที่ตอ้งการ
นาํพลงังานทดแทนมาใชง้านไดอ้ีกทางหน่ึง 
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ภาคผนวก 

Hydro Turbine Generator 

 
TYPE SLF-6 No.  Gen20200630  

RATED OUTPUT 2000 W  PHASE 1  RPM. 1200 r/min  

VOLTS 240 V  P.F. 0.8  HEAD 16-30 m  

AMPS 8A  WEIGHT 43 kg  FLOW 0.025 m3/min  

RATING CONT.  FREQ. 50 Hz  CLASS E  

ENGINE MODEL NT AA855-G7A 
ALTERNATOR 

MODEL HY.I4.44FS 
 

  
รูปท่ี 15 Nameplate hydro turbine generator 

 

158



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การประเมินศักยภาพของผลกระทบจากมมุต่อค่าไดอะแกรมการสูญเสีย 
ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลงัคา 

Assessing Potential of the Impact of Angle on the Loss Diagram  
of the Solar Rooftop Power Generation System  

ปพน งามประเสริฐ1 และ สุเทพ สีมาลา2 
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2สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี� เสนอการประเมินศกัยภาพของผลกระทบจากมุมต่อค่า

ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคา การประเมินศักยภาพของการติดตั� ง 4 มุมในพื�นที�เดียวกัน ณ 

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซึ�งมีการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์เปรียบเทียบกับ

ผลการผลิตไฟฟ้าในปี 2021 ผลการประเมินการผลิตไฟฟ้าจากโปรแกรม 

PVsyst พบวา่ค่าเฉลี�ยสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า คือ 36.07 kWh และค่าเฉลี�ย

ต ํ�าสุดในการผลิตไฟฟ้า คือ G�.G� kWh จากผลการศึกษาพบว่าถา้ติดตั� ง

ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาที�มีมุมการติดตั�งต่างกัน

จะส่งผลต่อค่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคา 
 

คําสําคัญ: ผลกระทบจากมุม ไดอะแกรมการสูญเสีย ระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

 

Abstract 
This paper presents assessing potential of the impact of angle on 

the loss diagram of the solar rooftop power generation system. 

Assessing potential of installed 4 angle in same place at Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province, which uses a comparative analysis program with 

the electricity production results in 2021. The results of  assessing of 

electricity generation from the PVsyst program revealed that the highest 

average in electricity generation was 36.07 kWh and the lowest average 

was 21.21 kWh. From the results of the study, it was found that if the 

solar power generation system is installed on the roof with different 

installation angles, it will affect the loss diagram of the solar PV system 

on the roof. 
 

Keywords:  Impact of Angle, Loss Diagram, The Solar Rooftop Power 

Generation System 

1. บทนํา 
การติดตั� งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลงัคาที�มีมุม

ของการติดตั�งต่างกันนั� นส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทิศทางการติดตั� งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ [1] ซึ� งกําลังไฟฟ้าขาออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมี

ค่าสูงสุดเมื�อแผงหันเขา้หาดวงอาทิตยโ์ดยตรงและเพื�อการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าสูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับประเทศไทยให้วางแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใตโ้ดยมุมเอียงที�เหมาะสมที�สุดสําหรับแผง

เซลลแ์สงอาทิตย ์คือ �Y องศา ทิศทางการวางแนวแผงที�ไม่เหมาะสม (ทิศ

เหนือ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก) ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ได้มากถึงร้อยละ ZY กําลังไฟฟ้าที�ผลิตได้จากเซลล์

แสงอาทิตย์จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่า

เมื�อความเขม้ของแสงสูง กาํลงัไฟฟ้าที�ผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตย์ก็จะ

สูงขึ� น การติดตั� งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลงัคาที�มุม

ต่างกนั ดงัแสดงในรูปที� 1 

 

75

15

90
๐ ๐

๐

 
 

รูปที� 1 การติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาที�มุมต่างกนั 
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2. ทฤษฎีที-เกี-ยวข้อง 

2.1 โฟโตโวตาอิค 
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (PV) [2]-[3] เป็นพลังงาน

หมุนเวียนจากธรรมชาติ มีความสะอาด ปลอดภัยและยั�งยืน พลงังาน

แสงอาทิตยเ์ป็นอุปกรณ์ที�แปลงแสงแดดเป็นไฟฟ้าโดยใชค้วามเขม้ของ

แสงอาทิตย ์ระบบพลงังานแสงอาทิตย ์(PV) ที�ใชส้าํหรับระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาส่วนใหญ่จะเชื�อมต่อกบักริด  

ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์

ตั�งแต่สองแผงขึ�นไปที�แปลงแสงจากแดดเป็นไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยเ์ป็นแหล่งพลงังานที�สามารถใชก้ับระบบกู้คืนแรงดนัไฟฟ้า

แบบไดนามิก (DVR) สาํหรับการจดัเก็บพลงังาน ระบบนี� จะจ่ายพลงังาน

ให้กบัแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซึ�งทาํหน้าที�โดยระบบอินเวอร์เตอร์เพื�อ

แปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั สําหรับ

การใช้งานกับระบบ DVR ต่อไป แผนผังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย ์ดงัแสดงในรูปที� 2 

 

DC/DC
converter

MTTP

PV Generator

controller

Inverter

DC Link DG Bus

Feeder

Power Grid

Transformer

 
 

รูปที� G แผนผงัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
 

2.2 มุมกวาด และมุมเงย 
มุมกวาด (Azimuth Angle) [4] คือ มุมระหว่างดาวเทียม และทิศ

เหนือซึ�งวดัตามเขม็นาฬิการอบขอบฟ้า (เสาอากาศ) ของผูสั้งเกตหรือโลก

ระนาบแนวนอนของสถานีโดยทั�วไปอา้งอิงเหนือ ตามเขม็นาฬิกามีค่าอยู่

ในช่วง -180 ถึง 180 องศา โดยเป็นศูนยเ์มื�อหันไปทางทิศใต ้เป็นบวกเมื�อ

หันไปทางตะวนัตก และเป็นลบเมื�อหันไปทางตะวนัออก 

มุมเงย (Elevation Angle) คือ มุมแนวตั� งระหว่างทิศทางการ

เดินทางจากสถานีโลกเสาอากาศไปยงัดาวเทียมและระนาบแนวนอนซึ�ง

เป็นขอบฟ้าของโลกมีค่าระหวา่ง 0 – 90 องศา  

สําหรับประเทศไทยมุมที�ดีที�สุดคือหันไปทางทิศใต ้และเงย 15 

องศา มุมกวาด และมุมเงย ดงัแสดงในรูปที� 3 

Sky Dome

HorizonW
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รูปที� 3 มุมกวาด และมุมเงย 
 

2.3 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 
ในบทความนี� เสนอการประเมินศกัยภาพของผลกระทบจากมุมต่อ

ค่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน

หลงัคา วงจรสมมูลระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ดงัแสดงในรูปที� 4  

Rs

Iph D1 Rsh LOAD

 
 

รูปที� 4 วงจรสมมูลระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงดนัเอาตพ์ุต U และกระแสโหลดสามารถ

กาํหนดไดด้งันี�  [5] 
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โดยที� I คือ กระแสโหลด 

 IL คือ กระแสปัจจุบนั 

 Io คือ กระแสที�จุดอิ�มตวั 

 U คือ  แรงดนัไฟฟ้าดา้นออก 

 Rs คือ ตวัตา้นทานแบบอนุกรม 

 α คือ ค่าสัมประสิทธิj อุณหภูมิแรงดนั 
 

3.  กรณีศึกษา 
ในบทความนี� ทาํการประเมินศกัยภาพของผลกระทบจากมุมต่อค่า

ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลงัคาในปี 2021 ในพื�นที�เดียวกนัแต่มุมการติดตั�งต่างกนั 4 ระดบั ไดแ้ก่ 
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15, 75, 105 และ 165 องศาตามลาํดบั และมุมเงย 3 องศา ไดอะแกรมเส้น

เดียวของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาพื�นที�เดียวกนั ดงั

แสดงในรูปที� 5  

 

Inverter 100 kW

DC Input

String 1 1 2 3 18 19 20

String 2 1 2 3 18 19 20

String 3 1 2 3 18 19 20

String 4 1 2 3 18 19 20

String 5 1 2 3 18 19 20

String 6 1 2 3 18 19 20

String 7 1 2 3 18 19 20

String 8 1 2 3 18 19 20

+

-

 
 

รูปที� 5 ไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

บนหลงัคาในพื�นที�เดียวกนั 

4. ผลการทดสอบ 
การประเมินศกัยภาพของผลกระทบจากมุมต่อค่าไดอะแกรมการ

สูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาของปี 2021 

ในพื�นที�เดียวกันทาํการประเมินศักยภาพของผลจากการติดตั�ง 4 มุมผล

การทดสอบ ดงัแสดงในตารางที� 1 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม �Y องศา ปี GqG� ดงัแสดงในรูป

ที� 6 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บน

หลงัคามุม 75 องศา ปี 2021 ดงัแสดงในรูปที� 7 ไดอะแกรมการสูญเสีย

ของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม 105 องศา ปี GqG� 

ดงัแสดงในรูปที� 8 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม 165 องศา ปี 2021 ดงัแสดงในรูปที� 9 

 

ตารางที� 1 ผลการประเมินศกัยภาพของมุมต่อค่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาของปี GqG� 

Azimuth 

Angle 

Elevation 

Angle 

Loss Diagram 

(kWh/m2) 

E Array 

(kWh) 

E Grid 

(kWh) 

Capacity 

(kWp) 

15 3 1,637 366203 355553 260 

75 3 1,627 182036 176734 130 

105 3 1,619 460204 447102 330 

165 3 1,609 360477 349954 260 

 

 
 

รูปที� 6 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

มุม 15 องศา ปี 2021 

 

 
 

รูปที� 7 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

 มุม 75 องศา ปี GqG� 
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รูปที� 8 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

มุม 105 องศา ปี GqG� 

 
รูปที� 9 ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา  

มุม 165 องศา ปี GqG� 
 

จากรูปที�  6 พบว่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม �Y องศา ปี GqG� มีค่า 1,637 kWh/m2 

จากรูปที� 7 พบว่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคามุม 75 องศา ปี GqG� มีค่า 1,627 kWh/m2 จาก                                                                            

รูปที�  8 พบว่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพ ลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม �0Y องศา ปี GqG� มีค่า 1,619 kWh/m2 และจาก

รูปที�  9 พบว่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม 165 องศา ปี GqG� มีค่า 1,609 kWh/m2 

5. สรุป 
บทความนี� เสนอการประเมินศกัยภาพของผลกระทบจากมุมต่อค่า

ไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลงัคา การประเมินการติดตั�งมุมกวาด { มุม ไดแ้ก่ 15, 75, 105 และ 165 

องศา ในพื�นที�เดียวกัน ผลลพัธ์พบวา่ค่าเฉลี�ยสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า คือ 

36.07 kWh และค่าเฉลี�ยต ํ�าสุดในการผลิตไฟฟ้า คือ 21.21 kWh จากผล

การศึกษาพบว่าไดอะแกรมการสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตยบ์นหลงัคามุม �Y องศา มีค่าสูงสุด �,637 kWh/m2 และมุม 16Y 

องศา มีค่าต ํ�าสุด 1,609  kWh/m2 ดงันั� นถา้ติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์บนหลงัคาที�มีมุมการติดตั�งต่างกนัจะส่งผลต่อค่าไดอะแกรม

การสูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสาขาวิชาวิศวกรรม
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ที�ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการจดัทาํบทความนี� ซึ�งไดช่้วย
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การวางแผนผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ร่วมกบัการจัดเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
Power Generation Planning with Solar Cell Combine with  

Feeder Reconfiguration in Distribution System  
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเสนอการวางแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ร่วมกับการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในปัจจุบนัมีการ
เพ่ิมข้ึนของโหลดในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นจ านวนมากส่งผลให้เกิด
เหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าตกปลายสายส่งหรือระบบจ าหน่ายไฟฟ้าขาด
เสถียรภาพ นกัวางแผนระบบไฟฟ้าจ าเป็นตอ้งใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบทความน้ีจึงถูกน าเสนอเพ่ือการวางแผนผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับการจัดเรียงสายป้อนในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า ท าการวิเคราะห์ 4 กรณีในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
69 บสัด้วยโปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์ (MATLAB/Simulink) จาก
ผลการทดสอบพบว่าการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละการจดัเรียงสายป้อน
สามารถปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าและเพ่ิมความน่าเช่ือถือในการจ่ายไฟฟ้า
ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 
 

ค าส าคัญ:  การวางแผนผลิตไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย  ์การจดัเรียงสาย
ป้อน ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  

Abstract 
This paper presents power generation planning with solar cell 

combine with feeder reconfiguration in distribution system. In current 
with a large increase in load in the distribution system, this results in a 
transmission line voltage drop or unstable distribution system. Power 
system planners need to make the most of available resources. Therefor, 
this paper present to power generation planning with solar cell combine 
with feeder reconfiguration in distribution system, analysist 4 case, test 
in distribution system 69 bus model with mathematical program 
(MATLAB/Simulink). From the test found installation solar cell and 
feeder reconfiguration can improved voltage profile and increase the 
reliability of electricity supply in distribution system.   

 

Keywords: Power Generation Planning, Solar Cell, Feeder 
Reconfiguration, Distribution System 
 

1. บทน า 
ความน่าเช่ือถือในการจ่ายไฟฟ้าหรือเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้ามี

ความส าคญัเพ่ือเป็นการวางแผนการป้องกนัเหตุการณ์แรงดนัไฟฟ้าตก
ปลายสายส่ง จึงเสนอเทคนิคการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยแ์ละการจดัเรียง
สายป้อนเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือในการจ่ายไฟฟ้าของระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้า ในอดีตไดมี้การศึกษาเทคนิคการติดตั้งโซลาร์เซลลแ์ละการจดัเรียง
สายป้อน เช่น ในปี ค.ศ. 2009 [1] มีการศึกษาการก าหนดค่าใหม่ของสาย
ป้อนด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัในระบบจ าหน่ายโดยการ
คน้หาตาบู ทดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั ผลลพัธ์
สามารถลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียและต้นทุนการผลิตของระบบได้ ในปี  
ค.ศ. 2011 [2] มีการศึกษาการท างานของระบบจ าหน่ายเพ่ือลดการ
สูญเสียพลงังานและปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยการสร้างแบบกระจายและ
การจดัวางตวัเก็บประจุทดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 
บสั ผลลพัธ์สามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียไดต้  ่าท่ีสุด ในปี ค.ศ. 2017 [3] 
มีการศึกษาเทคนิคการจดัเรียงสายป้อนและการก าหนดต าแหน่งตวัเก็บ
ประจุในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพ่ือท าให้ค่าดชันีโหลดสมดุลต ่าสุด ผลลพัธ์
ค่าดชันีโหลดสมดุลต ่าสุด ในปี ค.ศ. 2019 [4] มีการศึกษาการปรับปรุง
แรงดนัไฟฟ้าโดยโซลาร์ฟาร์มบนระบบจ าหน่าย ทดสอบในแบบจ าลอง
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั ในปี ค.ศ. 2020 [5] มีการศึกษาก าลงัไฟฟ้า
สูญเสียในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ด้วยการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท์ดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 บสั  

ดังนั้ นบทความน้ีจึงเสนอการวางแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตยร่์วมกบัการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ทดสอบ
ในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั การเช่ือมต่อเซลล์แสงอาทิตย์
ร่วมกบัการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

G

G

DG

DG

 
รูปท่ี 1 การเช่ือมต่อเซลลแ์สงอาทิตยร่์วมกบัการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ 
พลงังานแสงอาทิตย ์[1]-[2] เป็นพลงังานทดแทนชนิดหน่ึงซ่ึง

จดัอยู่ในพลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียนท่ีมีความสะอาดใช้แล้ว
เกิดข้ึนใหม่ซ่ึงพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถเปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าได้
โดยใช้ เซลล์แสงอาทิตย์  ซ่ึ งผ ลิตโดยสารก่ึ งตัวน าซิ ลิกอนผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท าให้ซิลิกอนบริสุทธ์ิ เพ่ือผลิตเป็นแผ่น
ซิลิกอน การเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าจะเร่ิมเม่ือมี
แสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์แสงอาทิตย ์รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของ
พลังงานโฟตอนจะถ่ายเทพลังงานให้กับพลังงานอิเล็กตรอนจนมี
พลังงานมากพอท่ีจะกระโดดออกจากแรงดึงดูดของอะตอม ส่งผลให้
เคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ เม่ืออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจึงท าให้เกิด
ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซ่ึงมีหลายปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย ์เช่น อุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิของเซลล์แสงอาทิตยเ์พ่ิม ข้ึน 1 
องศาเซลเซียสการผลิตไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 0.5, ทิศทางการรับแสงของ
เซลล์แสงอาทิตย์, ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์, ผลกระทบของส่ิง
สกปรกบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์, ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
แบตเตอร่ี เป็นตน้ แผนผงัของเซลลแ์สงอาทิตย ์ดงัแสดงในรูปท่ี 2 
 

Grid

Transformer

Solar Cell

Converter Inverter

Feeder

 
 

รูปท่ี 2 แผนผงัของเซลลแ์สงอาทิตย ์

2.2 การจัดเรียงสายป้อน 
การจดัเรียงสายป้อน [3] คือ การด าเนินการปรับเปล่ียนโครงสร้าง

ของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยการเปล่ียนสถานะเปิด-ปิดของสวิตช์ตดั
ตอนและสวิตช์ถ่ายโอน โดยถ่ายโอนจากปริมาณโหลดท่ีมากไปยงั
ปริมาณโหลดท่ีน้อย ซ่ึงท าให้โหลดสมดุลและขจดัการเกิดภาวะโหลด

เกิน (Over Load) ดว้ยการก าหนดเง่ือนไขความจุสูงสุดของโหลด  

2.3 สมการการไหลของก าลงัไฟฟ้า 
การไหลของก าลงัไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า [3]-[4]  สามารถ

อธิบายโดยชุดของสมการแบบเรียกซ ้ าสมการสาขาท่ีใช้ก  าลงัไฟฟ้าจริง 

ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ และแรงดันไฟฟ้าท่ีปลายสายส่งของสาขา 
ไดอะแกรมเส้นเดียวของสายป้อน ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 

0 1 i-1 i i+1

P0, Q0 P1, Q1 Pi-1, Qi-1 Pi, Qi Pi+1, Qi+1

PL1, QL1 PLi-1, QLi-1 PLi+1, QLi+1PLi, QLi  
 

รูปท่ี 3  ไดอะแกรมเส้นเดียวของสายป้อน 
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ก าลังไฟฟ้าสูญเสียของสายท่ี เช่ือมต่อระหว่างบัส i และ i+1 
สามารถค านวณดงัสมการท่ี 3 
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โดยท่ี ii Q,P  คือ ก าลงัไฟฟ้าจริงและรีแอกทีฟท่ีบสั i 

 iV  คือ แรงดนัไฟฟ้าท่ีบสั i 
 1i,iR   คือ ความตา้นทานของช่วงสายระหวา่งบสั i และ i+1 
 1i,iX   คือ รีแอกแตนซ์ของช่วงสายระหวา่งบสั i และ i+1 

 

3. กรณศึีกษา 
ในบทความน้ีท าการทดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า                     

69 บสั ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ค่าฐานของโหลดมีค่า 100 MVA และค่าฐาน
แรงดนัคือ 12.66 kV แต่ละพารามิเตอร์ในระบบมีสวิตช์แยกต่างหากเพ่ือ
ก าหนดค่าใหม่ สวิตช์หมายเลข 1-68 เป็นสวิตช์แบ่งส่วนบนตวัป้อนแบบ
กระจาย (ปกติปิด) และสวิตช์หมายเลข 69-73 เป็นสวิตช์ถ่ายโอน (ปกติ
เปิด) โหลดทั้ งหมดส าห รับระบบทดสอบน้ีคือ 3,801.89 kW และ 
2,694.10  kVar โดยท าการทดสอบ 4 กรณี  ดังแสดงในตารางท่ี  1 
แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บัส  ทดสอบด้วยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 4 แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั 

 

 
 

รูปท่ี 5 แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั ทดสอบ 
ดว้ยโปรแกรม MATLAB/Simulink 

 

ตารางท่ี 1 กรณีศึกษา 
กรณีท่ี  

1 ไม่มีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละจดัเรียงสายป้อน (กรณีพื้นฐาน) 
2 การติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 200 kW ท่ีบสั 59, 61, 63 และ 65 
3 การจดัเรียงสายป้อนใหม่ (เปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 52 และปิดสวติช์

ถ่ายโอนหมายเลข 72 และ 73) 
4 การติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละจดัเรียงสายป้อน (กรณีท่ี 2 และ 3) 
 

ในกรณี ท่ี  2 เป็ น ก ารติดตั้ ง เซ ลล์แส งอาทิตย์ในต าแห น่ ง ท่ี
แรงดันไฟฟ้าตกในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ในกรณีท่ี 3 เป็นการทดสอบ
จดัเรียงสายป้อนใหม่ โดยเปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 52 และปิดสวิตช์
ถ่ายโอนหมายเลข 72 และ 73 เพื่อปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟฟ้า และใน
กรณีท่ี 4 ท าการน ากรณีท่ี 2 และ 3 มารวมกนั การติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย์
ขนาด 200 kW ท่ีบสั 59, 61, 63 และ 65 และเปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 
52 ปิดสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 72 และ 73 ผลการทดสอบดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ผลการจ าลองการปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าดว้ยเทคนิคการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตยแ์ละสวติช์ถ่ายโอนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

 กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 กรณีท่ี 4 
ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย 

(kW) 
219.77 121.46 131.21 82.24 

ร้อยละก าลงัไฟฟ้า
สูญเสีย 

- 44.73 40.29 62.57 

บสัท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า
ต ่าสุด 

65  
(0.90p.u.) 

64 
(0.94 p.u.) 

64 
(0.94 p.u.) 

61 
(0.95 p.u.) 

 

 
เม่ือท าการทดสอบในกรณีท่ี 1 ไม่มีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละ

เปิดสวิตช์ ถ่ ายโอน (กรณี พ้ืนฐาน) พบว่าเกิดก าลังไฟฟ้าสูญ เสีย                                                                            
219.77 kW บสัท่ี 57 – 65 มีแรงดนัไฟฟ้าต ่ากวา่มาตรฐาน (0.95 p.u.) และ
บัสท่ี มีแรงดันไฟฟ้าต ่ าท่ี สุด  คือ บัส ท่ี  65 (0.909 p.u.) ในกรณี ท่ี  2                                                     
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย ์4 ต  าแหน่ง ท่ีบสั 59, 61, 63 และ 65 ขนาด 
200, 200, 200 และ 200 kW ตามล าดับ พบว่าเกิดก าลังไฟฟ้าสูญเสีย                                           
121.46 kW คิดเป็นร้อยละ 44.73 ของก าลงัไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของกรณี
ท่ี  1  แรงดันไฟ ฟ้ าบัส ท่ี  57 – 65 เพ่ิ ม ข้ึนแ ต่บัส ท่ี  59 – 65 ย ังคงมี
แรงดันไฟฟ้าต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.)  และบสัท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต ่า
ท่ีสุด คือ บสัท่ี 64 (0.941 p.u.) ผลลพัธ์การเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณี
การติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย ์และกรณีพ้ืนฐาน ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 ผลลพัธ์การเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตย ์ 
และกรณีพื้นฐาน 

 

        ในกรณีท่ี 3 การจดัเรียงสายป้อนโดยการเปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 
52 และปิดสวิตชถ่์ายโอนหมายเลข 72 และ 73 พบวา่เกิดก าลงัไฟฟ้า
สูญเสีย 131.21 kW คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของก าลงัไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
ของกรณีท่ี 1 แรงดนัไฟฟ้าบสัท่ี 57 – 65 เพ่ิมข้ึนแต่บสัท่ี 61 – 65 ยงัคงมี
แรงดนัไฟฟ้าต ่ากวา่มาตรฐาน (0.95 p.u.) และบสัท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่า
ท่ีสุด คือ บสัท่ี 64 (0.946 p.u.) ผลลพัธก์ารเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณี
การจดัเรียงสายป้อนใหม่ และกรณีพ้ืนฐาน ดงัแสดงในรูปท่ี 7  
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รูปท่ี 7 ผลลพัธ์การเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการจดัเรียงสายป้อนใหม่                                                         
และกรณีพื้นฐาน 

 

ในกรณีท่ี 4 ท าการน ากรณีท่ี 2 และ 3 มารวมกนั การติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตยข์นาด 200 kW ท่ีบสั 59, 61, 63 และ 65 และเปิดสวิตช์ตดั
ตอนหมายเลข 52 ปิดสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 72 และ 73 พบว่าเกิด
ก าลังไฟฟ้าสูญเสีย 82.24 kW คิดเป็นร้อยละ 62.57 ของก าลังไฟฟ้า
สูญเสียทั้ งหมดของกรณีท่ี 1 บสัท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต ่าท่ีสุด คือ บสัท่ี 64 
(0.959 p.u.) ผลลัพธ์การเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณีการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตยแ์ละการจดัเรียงสายป้อน และกรณีพ้ืนฐาน ดงัแสดงในรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 ผลลพัธ์การเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละ                          
การจดัเรียงสายป้อน และกรณีพื้นฐาน 

4. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการวางแผนผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

ร่วมกบัการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า พบว่ากรณีท่ี 1 หาก
ไม่มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยแ์ละจดัเรียงสายป้อน (กรณีพ้ืนฐาน) ไม่
สามารถปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าได ้กรณีท่ี 2 การ
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 200 kW ท่ีบสั 59, 61, 63 และ 65 พบว่า
สามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียร้อยละ 44.73 แรงดนัไฟฟ้าท่ีบสั 59 – 65 
ต  ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) ในกรณีท่ี 3 การจดัเรียงสายป้อนใหม่ พบว่า
สามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียร้อยละ 40.29 แรงดนัไฟฟ้าท่ีบสั 61 – 65 
ต  ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) และในกรณีท่ี 4 การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์

และจดัเรียงสายป้อน พบว่าสามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียร้อยละ 62.57 
ผลลพัธ์ในกรณีท่ี 4 สามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าไดม้าก
ท่ีสุดและปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าให้เกินมาตรฐานส่งผลให้เพ่ิมความ
น่าเช่ือถือในการจ่ายไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

5. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีช่วยให้บทความน้ีส าเร็จ
ลุล่วงอยา่งสมบูรณ์ 
 

เอกสารอ้างองิ 
[1] N.Rugthaicharoencheep,and S.Sirisumrannukul, “Feeder reconfiguration 

with dispatchable distributed generators in distribution system by tabu 
search,” 2009 44th International Universities Power Engineering 
Conference (UPEC), 2010. 

[2] N.Rugthaicharoencheep, S.Nedphograw, and W.Wanaratwijit, 
“Distribution system operation for power loss minimization and 
improved voltage profile with distributed generation and capacitor 
placements,” 2011 4th International Conference on Electric Utility 
Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT),  
2011. 

[3] Canada, A. H.  Solar voltaic generation power plants: 1000 MW to 10 
kW photovoltaic plant design and application guide for the Pacific 
Northwest. IEEE Conference, 1995. 

[4] นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ, สาคร วุฒิพฒันพนัธุ์, “เทคนิคการจดัเรียงสาย
ป้อนและการก าหนดต าแหน่งตวัเก็บประจุในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเพื่อท า
ใหค้่าดชันีโหลดสมดุลต ่าสุด”, RMUTP Research Journal, vol. 11, no. 2, 
July-December 2017. 

[5] Ravindranath, Adda and others.  Solar voltaic generation power plants: 
1000 MW to 10 kW photovoltaic plant design and application guide for 
the Pacific Northwest. IEEE Conference, 2013. 

[6] N. Mwakabuta, and A. Sekar, “Study of the application of evolutionary 
algorithms for the solution of capacitor deployment,” in Proc. 
Southeastern Symposium on System Theory  Conf, pp. 178-182, 2008. 

[7] C. T. Su, and C. S. Lee, “Modified differential evolution method 
forcapacitor placement of distribution systems,” in Proc. Transmissions 
and Distribution Conf., pp. 208-213, 2002. 

[8] P.Ngamprasert, N.Rugthaicharoencheep, and S.Woothipatanapan,     
“Application Improvement of Voltage Profile by Photovoltaic Farm on 
Distribution System,”  2019 International Conference on Power, Energy 
and Innovations (ICPEI),  2019. 

[9] P.Ngamprasert,   P.Wannakarn,  and N.Rugthaicharoencheep,  “Enhance 
Power Loss in Distribution System Synergy Photovoltaic Power Plant,” 
2020 International Conference on Power, Energy and Innovations 
(ICPEI), 2020. 

166



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ 

ขนาดร้อยละ 50 ของความต้องการโหลดในระบบไฟฟ้ากําลัง 
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บทคดัย่อ 
บทความนี� เสนอการลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยการติดตั� งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ของ

ความตอ้งการโหลด โดยทาํการวิเคราะห์สี�กรณีในระบบไฟฟ้ากาํลงัดว้ย

การจาํลองผ่านโปรแกรม MATLAB โดยกรณีที� � ไม่มีการติดตั�งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์  กรณีที� 2 กรณีที� F 

และกรณีที�  G ติดตั� งเครื� องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ 50 ของโหลดขนาดเล็ก โหลดขนาดกลาง และ

โหลดขนาดใหญ่ ตามลาํดบั  จากผลการจาํลองพบวา่กรณีที� G สามารถลด

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าไดม้ากที�สุด ซึ� งส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามี

ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�นมากที�สุด 
 

คําสําคัญ: กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าชนิดเซลล์แสงอาทิตย ์

ระบบไฟฟ้ากาํลงั 

Abstract 

This paper presents power loss reduction by installation the 

photovoltaic distributed generators with 50 % of the load requirement in 

power systems. Four cases in power systems were analyzed by 

simulations with MATLAB program. Case 1: no photovoltaic 

distributed generator is installed. Case 2, Case 3 and Case 4: install 

photovoltaic distributed generators with 50 % capacity of small, 

medium and large loads, respectively. From the simulation results, it 

was found that Case 4 can reduce the most power loss in power 

systems, thereby increasing the most efficiency in power systems. 

 

Keywords: Power Loss, Photovoltaic Distributed Generator, Power 

Systems 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนันิยมนําระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์มาใชง้าน

เพื�อลดการเกิดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียและลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า ในอดีตมีผูศึ้กษา

และนาํเสนอวธีิการการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียดว้ยการติดตั�งเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจายตัว เช่น ในปี ค.ศ. 2009 [1] มีการศึกษาการจดัวาง

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัที�เหมาะสมที�สุดในระบบไฟฟ้ากาํลงั 

เพื�อลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทดสอบในแบบจาํลองระบบไฟฟ้า 6, 14 และ 

30 บสั ผลลพัธ์สามารถลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของระบบ ในปี ค.ศ. 2011 

[2] มีการศึกษาการจดัตาํแหน่ง DG ที�เหมาะสมที�สุดโดยใชเ้ทคนิคการ

เพิ�มประสิทธิภาพกลุ่มอนุภาค (PSO) เพื�อลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียใน

แบบจาํลองระบบไฟฟ้า 30 บสั ในปี ค.ศ. 2013 [3] มีการศึกษาการสร้าง

แบบจาํลองระบบโซลาร์เซลล์เชื�อมต่อกับระบบจาํหน่ายไฟฟ้า เพื�อลด

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในแบบจาํลองระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 15 บสั ในปี ค.ศ. 

2014 [4] มีการศึกษาผลกระทบของเครื� องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว

ชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ต่อกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของระบบในแบบจาํลอง

ระบบไฟฟ้า 13, 30 และ 69 บัส ผลลพัธ์สามารถลดกําลงัไฟฟ้าสูญเสีย

ของระบบ ในปี ค.ศ. 2015 [5] มีการศึกษาการเพิ�มประสิทธิภาพของ

ระบบไฟฟ้าด้วยแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัว เพื�อลดต้นทุนการ

ผลิตและลดกําลังไฟ ฟ้ าสูญ เสีย  ค .ศ. 2018 [6] มีการศึกษาก ารล ด

กาํลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจาํหน่ายไฟฟ้าด้วยการติดตั� งเครื� องกําเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจายตวัดว้ยเทคนิคการเพิ�มประสิทธิภาพแบบผสมจาํนวน

เต็มแบบไม่เชิงเส้น ทดสอบในแบบจาํลองระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 33 และ 

69 บสั ในปี ค.ศ. 2020 [7] มีการศึกษาการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียในระบบ

จําหน่ ายไฟ ฟ้าด้วยการเชื�อมต่อโรงไฟ ฟ้าพ ลังงาน แสงอาทิตย์ใน

แบบจาํลองระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 33 บสั ผลลพัธ์สามารถลดกาํลงัไฟฟ้า

สูญเสียของระบบ ดงันั�นในบทความนี� นาํเสนอการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย

ดว้ยการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์

ขนาดร้อยละ <= ของความตอ้งการโหลดในระบบไฟฟ้าการติดตั�งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัเซลลแ์สงอาทิตยใ์นระบบไฟฟ้า ดงัแสดงใน

รูปที� 1 

G

Transformer 1

Transformer 2

DG

DG G
 

รูปที� 1 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัเซลลแ์สงอาทิตยใ์นระบบไฟฟ้า 
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2. ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

2.1 เครื�องกําเนิดไฟฟ้าชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ 

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัเป็นแนวทางที�ใชก้ับเทคโนโลยี

ขนาดเล็กเพื�อผลิตไฟฟ้าให้กับผูใ้ชพ้ลังงานที�อยู่ใกลแ้นวปลายสายส่ง 

เทคโนโลยี เครื� องกําเนิ ดไฟฟ้ าแบบกระจายตัว (DG) สามารถใช้

ประโยชน์ไดห้ลายประการ ตวัอย่าง เช่น เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

ตวัพลงังานแสงอาทิตย ์ 

การผลิตไฟ ฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  (PV) [7]-[8] ใช้พลังงาน

หมุนเวยีนพลงังานที�เป็นธรรมชาติ ปลอดภยัและยั�งยืน เซลลแ์สงอาทิตย์

เป็นอุปกรณ์ที�แปลงแสงอาทิตย์เป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชค้วามเขม้ของ

แสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย แผงโซลาร์

เซลล ์อินเวอร์เตอร์ที�ทาํหน้าที�แปลงพลงังานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เป็น

พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แผนผงัของเครื� องกําเนิดไฟฟ้าแบบ

กระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย ์ดงัแสดงในรูปที� 2 
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รูปที� 2 แผนผงัของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย ์

2.2 กําลังไฟฟ้าสูญเสีย 

การวิเคราะห์การไหลของกาํลงัไฟฟ้าในแบบจาํลองระบบไฟฟ้า

กาํลงั [9] ใชว้ธีิการไหลของกาํลงัไฟฟ้าไปขา้งหน้าและยอ้นหลงัสูตรทาง

คณิตศาสตร์ของกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียไดม้าจากแนวคิดการส่งกาํลงัไฟฟ้า

ไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบไฟฟ้ากาํลงั ` บสั ดงัแสดงในรูปที� 3 
 

R(i) X(i)
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Bus n Bus n+1
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รูปที� 3 ไดอะแกรมเส้นเดียวของระบบไฟฟ้ากาํลงั ` บสั 

โดยที�บสั n และ n+� เชื�อมต่อผา่นพารามิเตอร์ของสาขา i สามารถ

หากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียจริงและกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียรีแอกทีฟของสาขา i จาก                              
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โดยที� )i(lossP  คือ กําลังฟ้าสูญเสียจริงที�สาขา i และ )i(lossQ คือ 

กาํลังไฟฟ้าสูญเสียรีแอกทีฟที�สาขา i การสูญเสียกําลังไฟฟ้าจริงและ

กําลังไฟฟ้าสูญเสียรีแอกทีฟทั� งหมดของระบบสามารถพิจารณาจาก

สมการที� (F) 
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2.3 แบบจําลองระบบไฟฟ้ากําลัง 

ในบทความนี� จาํลองดว้ยแบบจาํลองระบบไฟฟ้ากําลัง 30 บสั ดัง

แสดงในรูปที�  4 ประกอบด้วย 2 เครื� องกําเนิดไฟฟ้า 4 อุปกรณ์ชดเชย

พลงังานปฏิกิริยา (Synchronous Compensator) 2 ตวัเก็บประจุไฟฟ้า และ 

21 จุดโหลด แรงดนัไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า ไดแ้ก่ 132 kV, 33 kV และ 11 

kV ค่าฐานของโหลดเป็น �== MVA โหลดรวมของระบบ 283.4 MW 

และ 126.2 MVar ขอ้มูลโหลด ขอ้มูลสายส่งและขอ้มูลเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

จาก [10] 
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รูปที� 4 แบบจาํลองระบบไฟฟ้ากาํลงั 30 บสั 
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2.4 กรณีศึกษา 

ในบทความนี� ศึกษาการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียดว้ยการติดตั�งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตยข์นาดร้อยละ <= ของ

ความตอ้งการโหลดในระบบไฟฟ้ากาํลงัทาํการวิเคราะห์เฉพาะบสัโหลด 

(PQ Bus) โหลดสามขนาดไดแ้ก่ โหลดขนาดเลก็ (บสั 20 ขนาด 2.2 MW) 

โหลดขนาดกลาง (บสั 30 ขนาด 10.6 MW) และโหลดขนาดใหญ่ (บสั 7 

ขนาด 22.8 MW) โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ดงัแสดงในตารางที�  � และ

ขนาดของการติดตั� งเครื� องกําเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์

แสงอาทิตย ์ดงัแสดงในตารางที� 2 
 

ตารางที� � กรณีศึกษา 

กรณีที� การทดสอบ 

1 ไม่มีการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย ์

2 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด

ร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลดที�บสั 20 (โหลดขนาดเล็ก) 

3 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด

ร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลดที�บสั 30 (โหลดขนาดปานกลาง) 

4 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด

ร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลดที�บสั 7 (โหลดขนาดใหญ่) 

 

ตารางที� 2 ขนาดของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย ์

บสัที� 
ความตอ้งการโหลด 

(MW) 

ร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลด 

(MW) 

20 2.2 1.1 

30 10.6 5.3 

7 22.8 11.4 
 

3. ผลการจําลอง 

การจาํลองการลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียด้วยการติดตั�งเครื� องกําเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ของความ

ตอ้งการโหลดในระบบไฟฟ้ากาํลงัผลการจาํลองทั�ง 4 กรณี ดงัแสดงใน

ตารางที� 3 

 

ตารางที� 3 ผลการจาํลองการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียดว้ยการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า 

แบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดร้อยละ <=  

ของความตอ้งการโหลดในระบบไฟฟ้ากาํลงั 

กรณีที� 
บสัที�ทาํการ

ติดตั�ง 

ขนาด  

(MW) 

กาํลงัไฟฟ้า

สูญเสีย (MW) 

ร้อยละ

กาํลงัไฟฟ้า

สูญเสีย 

1 - - 17.599 - 

2 20 1.1 17.438 0.914 

3 30 5.3 16.707 5.068 

4 7 11.4 15.996 9.108 

 

เมื�อทาํการจาํลองในกรณีที� 1 ไม่มีการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบ

กระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์เป็นกรณีพื�นฐานพบวา่เกิดกาํลงัไฟฟ้า

สูญเสีย 17.599 MW และบัสที� มีแรงดันไฟฟ้าตํ� าที� สุด  คือ  บัสที�  30                         

(0.995 p.u.) เมื�อทาํการจาํลองในกรณีที� 2 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า

แบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย์ขนาดร้อยละ 50 ของความตอ้งการ

โหล ดที� บัส  `=  (โห ล ดข น าดเล็ก ) พ บว่าเกิ ดกําลังไฟ ฟ้ าสูญ เสี ย                              

17.438 MW คิดเป็นร้อยละ 0.914 ของกําลังไฟฟ้าสูญเสียทั� งหมดของ

กรณีที� 1 แรงดนัไฟฟ้าบสัที� 20 เพิ�มขึ�น 0.001 p.u. แรงดนัไฟฟ้าของบสั

ขา้งเคียงบสัที� 18 และ 19 เพิ�มขึ�น 0.001 p.u. และบสัที�มีแรงดนัไฟฟ้าตํ�า

ที�สุด คือ บัสที� 30 (0.995 p.u.) เมื�อทาํการจาํลองในกรณีที�  3 การติดตั� ง

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตยข์นาดร้อยละ 50 

ของความต้องการโหล ดที�บัส  F= (โหลดข น าด กลาง) พ บว่าเกิ ด

กาํลังไฟฟ้าสูญเสีย ��.�=� MW คิดเป็นร้อยละ <.=�� ของกําลงัไฟฟ้า

สูญเสียทั� งหมดของกรณีที�  � แรงดันไฟฟ้าบัสที� 30 เพิ�มขึ� น 0.015 p.u. 

แรงดันไฟฟ้าของบัสข้างเคียงบัสที� 27 เพิ�มขึ� น 0.005 p.u. และบัสที� 29 

เพิ� มขึ� น  = .=�  p.u. แล ะบัสที� มีแ รงดัน ไ ฟ ฟ้ าตํ� าที� สุด  คื อ  บัส ที�  26                              

(1.005 p.u.) ผลลพัธ์เปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั�งเครื�องกาํเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ของความ

ตอ้งการโหลดที�บสั F= และกรณีพื�นฐาน ดงัแสดงในรูปที� 5 
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รูปที� 5 ผลลพัธ์เปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

ตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลด 

ที�บสั F= และกรณีพื�นฐาน 

 

เมื�อทาํการจาํลองในกรณีที�  4 การติดตั� งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบ

กระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ 50 ของความต้องการ

โหล ดที�บัส  7 (โห ล ด ข น าด ให ญ่ ) พ บ ว่าเกิ ดกําลังไฟ ฟ้ าสูญ เสี ย                              

15.996 MW คิดเป็นร้อยละ 9.108 ของกําลังไฟฟ้าสูญเสียทั�งหมดของ

กรณีที� � แรงดันไฟฟ้าบัสที� 7 เพิ�มขึ�น 0.003 p.u. แรงดนัไฟฟ้าของบัส

ขา้งเคียงบสัที� 6 เพิ�มขึ�น 0.001 p.u. และบสัที�มีแรงดนัไฟฟ้าตํ�าที�สุด คือ 

บสัที� 30 (0.995 p.u.) ผลลัพธ์เปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั� ง

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดร้อยละ <= 

ของความตอ้งการโหลดที�บสั � และกรณีพื�นฐาน ดงัแสดงในรูปที� 6 
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รูปที� 6 ผลลพัธ์เปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีการติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

ตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลด 

ที�บสั 7 และกรณีพื�นฐาน 

 

การ เชื�อ มต่อ เค รื� องกํา เนิ ดไฟ ฟ้ าแบ บ ก ระจายตัวชนิ ดเซล ล์

แสงอาทิตยเ์ขา้สู่ระบบจะช่วยชดเชยค่ากาํลงัไฟฟ้าจริง (ค่า P มีหน่วยเป็น

Watt) มีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าในระบบ จึงส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าใน

สายส่งลดลงตามลาํดบัตามสมการ VIP �  ซึ� งในการทดสอบนี� บสัที� 7 

ติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์กาํลงัการ

ผลิตสูงสุด จึงส่งผลให้ลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย และปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้า

ของระบบไดสู้งที�สุด 

4. สรุป 

บทความนี� นําเสนอการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียดว้ยการติดตั�งเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ที�

โหลดสามขนาดในระบบไฟฟ้ากําลัง พบว่ากรณีที� � กรณีพื�นฐานไม่

สามารถลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบได้ กรณีที� ` การติดตั� งเครื� อง

กาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตยข์นาดร้อยละ <= ของ

ความต้องการโหลดที�บัส `= (โหลดขนาดเล็ก) พบว่าสามารถลด

กําลังไฟฟ้าสูญเสียร้อยละ 0.914 ในกรณีที�  F การติดตั� งเครื� องกําเนิด

ไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ของความ

ตอ้งการโหลดที�บสั 30 (โหลดขนาดกลาง) พบว่าสามารถลดกาํลงัไฟฟ้า

สูญเสียร้อยละ 5.068 และในกรณีที� 4 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบ

กระจายตัวชนิดเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดร้อยละ <= ของความต้องการ

โหลดที�บสั 7 (โหลดขนาดใหญ่) พบวา่สามารถลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียร้อย

ละ 9.108 ผลลพัธ์ในกรณีที� 4 การติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย

ตวัชนิดเซลลแ์สงอาทิตย์ขนาดร้อยละ 50 ของความตอ้งการโหลดขนาด

ใหญ่ที� สุดสามารถลดกําลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้มากที� สุด

เนื�องจากเป็นกรณีที�ติดตั�งเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าแบบกระจายตวัชนิดเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที�สุดส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น

มากที�สุด 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าด้วยการเช่ือมต่อตวั
เก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบนั
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้ามีโหลดเพ่ิมขึ้ นเป็นจ านวนมากส่งผลให้ความ
ตอ้งการพลงังานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นซ่ึงอาจเกิดเหตุการณ์แรงดนัไฟฟ้าตก
ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดังนั้ นบทความน้ีจะน าเสนอการปรับปรุง
แรงดนัไฟฟ้าดว้ยการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อน
ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เทคนิคท่ีน าเสนอจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพ่ือช่วยปรับปรุงแรงดนัและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงดนัไฟฟ้า และลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในระบบเพื่อน าเสนอให้ระบบดู
น่ า เ ช่ื อ ถื อ ม าก ย่ิ งขึ้ น ด้ ว ย โป รแก รม จ าล อ งท างค ณิ ต ศ าส ต ร์ 
(MATLAB/Simulink)  แบ่งออกเป็น 4 กรณีศึกษาและหาผลลพัธ์จากการ
จ าลองการท างานทั้ง 4 กรณี พบว่าการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและ
จดัเรียงสายป้อนของบทความวิจัยน้ีสามารถปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าใน
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

ค าส าคัญ: ตวัเก็บประจุ การจดัเรียงสายป้อน ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

Abstract 
This paper presents voltage profile improvement by using 

capacitor connection and feeder reconfiguration in distribution system. 
Today's power distribution system has a large increase in load, resulting 
in increased demand for electrical power, which can cause a voltage 
drop in the power distribution system. Therefore, this article will 
present voltage improvements by connecting electrolytic capacitors and 
the arrangement of feed wires in electrical distribution systems. The 
techniques presented will affect the efficiency of the power distribution 
system. To help improve voltage and improve voltage efficiency. and 
reduce power loss in the system to present a more reliable system with a 
mathematical simulation. The study (MATLAB/Simulink) was divided 
into 4 case studies and the results were obtained from the simulations of 
all 4 cases. It was found that connecting capacitors and arranging the 
supply cables in this paper can improve the voltage  

Keywords:  Capacitor, Feeder Reconfiguration, Distribution System 

1. บทน า  
ปัจจุบนัปริมาณการใชพ้ลงังานเพ่ิมมากขึ้น ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าใน

ปัจจุบันไม่มีความสามารถรับพลังงานจ านวนมากซ่ึงส่งผลให้บัสท่ีอยู่
ห่างไกลเกิดแรงดนัไฟฟ้าตก การปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าจึงจ าเป็นส าหรับ
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าอยา่งมาก 

ในอดีตมีบทความท่ีศึกษาเก่ียวกบัการติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้าและ
การจดัเรียงสายป้อน เช่น ในปี ค.ศ. 2002 [1] ไดม้ีการศึกษาการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัส่งพลงังานของระบบจ าหน่ายไฟฟ้าผ่านการลดการ
สูญเสียใช้วิธีการติดตั้งตวัเก็บประจุไฟฟ้ากับเครือข่ายท่ีก าหนดค่าใหม่
ทดสอบในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 32 บสั ในปี ค.ศ. 2009 [2] มี
การศึกษาการก าหนดค่าใหม่ของสายป้อนด้วยเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าแบบ
กระจายตวัในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าโดยการคน้หาตาบู ท าการทดสอบใน
แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 69 บสั ด้วยโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
(MATLAB) ผลลัพธ์ของการศึกษาสามารถลดก าลังไฟฟ้าสูญเสียของ
ระบบ ในปี ค.ศ.2015 [3] มีการศึกษาเทคนิคการก าหนดค่าสายป้อนใหม่
เพ่ือตอบสนองข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานและลดต้นทุน  การลด
ก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย เพ่ือให้มีความน่าเช่ือถือท่ีเพ่ิมขึ้นและการปรับปรุง
แรงดัน ไฟ ฟ้ า  ใน ปี  ค .ศ . 2018 [4 ] ได้มี ก ารศึ กษ าก ารป รับป รุง
แรงดนัไฟฟ้าและลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียผ่านตวัเก็บประจุ และ 400 V ดว้ย
ซอฟต์แวร์ Power System Simulator-Siemens Network Calculator (PSS 
SINCAL) โดยท าการเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้าก่อนและหลงัการติดตั้งตวั
เก็บประจุไฟฟ้า ในปีเดียวกนั [5] มีการศึกษาการก าหนดค่าใหม่ของตวั
ป้อนระบบการกระจายโดยวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ วตัถุประสงค์ และ
วิธีการแกปั้ญหา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสีย ลดการเกิด
โอเวอร์โหลด การท าโหลดบาลานซ์ และการปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้า ในปี 
ค.ศ. 2021 [6] ได้มีการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีครอบคลุมของ
อุณหภูมิแวดล้อมบนต าแหน่งตัวเก็บประจุแบบหลายวัตถุประสงค์ใน
ระบบจ าหน่ายในแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 15, 28 และ 33 บสัดว้ย
โปรแกรม MATLAB  ผลลพัธ์แสดงถึงประสิทธิภาพของระบบท่ีดีขึ้น
และความสามารถของเทคนิคท่ีน าเสนอ 

ดงันั้นในบทความน้ีจึงน าเสนอการปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าด้วยการ
เช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าโดยแบ่งออกเป็น 4 กรณีศึกษา 
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2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การเช่ือมต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้า 
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีบสัท่ีห่างไกลจะเกิดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์และ

แรงดันไฟฟ้าลดลง หากมีการต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้ นจะ
ก่อให้เกิดปัญหาเหล่าน้ีตามมา เช่น เกิดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าตก และส่งผลให้ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ต ่าลง 
ดงันั้นการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้า [7]-[8] ในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อ
ปรับปรุงแรงดันไฟฟ้า ลดภาระค่าใช้จ่ายและปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟค
เตอร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า การเช่ือมต่อตวัเก็บ
ประจุไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 4 Bus 5

Load 2 Load 3 Load 4

Load 5

1.00 p.u. 0.97 p.u. 0.96 p.u. 0.96 p.u.0.95 p.u.

10 kW 10 kW

5 kW

8 kW

Substation

รูปท่ี 1 การเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

2.2 การจัดเรียงสายป้อน 
ในระบบจ าหน่ายการจดัเรียงสายป้อน [9] เป็นส่ิงส าคญัสามารถช่วย

ให้จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยแก้ไขเหตุผิด
พร่องและจ ากัดเวลา การหยุดด าเนินการจ่ายก าลังไฟฟ้าจากการ
บ ารุงรักษาระบบ นอกจากนั้นยงัสามารถลดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียและช่วย
ปรับโหลดให้สมดุล  

การจัดเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า คือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนสถานะเปิด-ปิดของ
สวิตช์ถ่ายโอนและสวิตช์ตดัตอน โดยการถ่ายโอนจากโหลดปริมาณมาก
ไปยงัโหลดปริมาณน้อย ซ่ึงปรับโหลดสมดุลและลดโอกาสเกิดการโอ
เวอร์โหลด 

2.3 สมการการไหลของก าลังไฟฟ้า 
การไหลของก าลงัไฟฟ้า [9-10] สามารถบอกความสัมพนัธ์ของบสั

ต่างๆ ซ่ึงมีความส าคญัอย่างมากในการจ่ายก าลงัไฟฟ้าจากจุดใดจุดหน่ึง
ไปอีกจุดหน่ึง พิจารณาไดจ้ากแบบจ าลองเส้นเด่ียว ดงัแสดงในรูปท่ี 2  

 

0 1 i-1 i i+1 n

P0, Q0 P1, Q1 Pi-1, Qi-1 Pi, Qi Pi+1, Qi+1 Pn, Qn

PL1, QL1 PLi-1, QLi-1 PLi+1, QLi+1PLi, QLi PLn, QLn  
รูปท่ี 2 แบบจ าลองสายป้อนหลกั 
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        ก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในสายท่ีเช่ือมต่อระหว่างบสั i  และ i+1 สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการ 
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โดยท่ี 
Pi,Qi =  ก าลงัไฟฟ้าจริง และก าลงัไฟฟ้าท่ีปรากฏ ณ บสั i 

Vi
 =  แรงดนัของ บสั i 

Ri,i+1 =  ความตา้นทานของช่วงสายระหว่าง บสั i และ i+1 
Xi,i+1 =  Reactance ของช่วงสายระหว่างบสั i และ i+1 

2.4 แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
การทดสอบในบทความน้ีทดสอบด้วยแบบจ าลองระบบจ าหน่าย

ไฟฟ้า 33 บสั ฐานแรงดนั 12.66 kV โหลดรวมในระบบ 3,715 kW และ 
2,300 kVAr แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 บสั ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 บสั 
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3. กรณีศึกษา 
บทความน้ีจ าลองดว้ยโปรแกรม MATLAB/Simulink ทดสอบใน

แบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 33 บสั แบ่งเป็น 4 กรณีศึกษา ดงัแสดง
ในตารางท่ี  1 และผลลัพธ์บัสท่ีมีแรงดันไฟฟ้าต ่ ากว่าค่ามาตรฐาน 
ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 กรณีศึกษา 

กรณี  
1 ไม่มีการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อน 
2 การเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้า 
3 การจดัเรียงสายป้อน 
4 การเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและจดัเรียงสายป้อน 

 
ตารางท่ี 2 ผลลพัธ์บสัท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าต ่ากว่าค่ามาตรฐาน 

บสั กรณีท่ี1 กรณีท่ี2 กรณีท่ี3 กรณีท่ี4 
6 0.9497 0.9593 0.9741 0.9789 
7 0.9462 0.9582 0.9725 0.9791 
8 0.9414 0.9543 0.9702 0.9777 
9 0.9351 0.951 0.9653 0.9762 
10 0.9293 0.9482 0.9643 0.9752 
11 0.9285 0.9476 0.9643 0.9749 
12 0.927 0.9466 0.965 0.9745 
13 0.9209 0.9451 0.9605 0.9716 
14 0.9186 0.9457 0.9588 0.9719 
15 0.9172 0.9464 0.958 0.972 
16 0.9158 0.9472 0.9548 0.972 
17 0.9138 0.9487 0.949 0.9729 
18 0.9132 0.9492 0.9466 0.9727 
26 0.9478 0.9576 0.9739 0.9786 
27 0.9452 0.9555 0.9736 0.9784 
28 0.9338 0.9468 0.9731 0.9778 
29 0.9256 0.9406 0.9408 0.9527 
30 0.9221 0.9377 0.9385 0.9511 
31 0.9179 0.9362 0.937 0.9522 
32 0.917 0.9363 0.9444 0.9571 
33 0.9167 0.936 0.9452 0.9579 

 
กรณีท่ี 1 ไม่มีการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อน 

การทดสอบโดยไม่มีการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและจดัเรียงสาย
ป้อนในระบบจ าไฟฟ้า เกิดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ 201.1 kW 
แรงดันไฟฟ้าบัสท่ี 6-18 และ 26-33 มีค่าต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) 
แรงดนัไฟฟ้าต ่าสุดท่ีบสั 18 อยูท่ี่ 0.9132 p.u. 

 
กรณีท่ี 2 การเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้า 

การทดสอบโดยท าการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าท่ีบสั 16, 18 และ
31 ขนาด 300 kVar, 300 kVar และ300 kVar ตามล าดบั เป็นการกระจาย

ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเน่ืองจากบัสท่ีกระจายไปติดตั้ งนั้ นมีค่าต ่ ากว่า
มาตรฐาน (0.95 p.u.) เกิดก าลังไฟฟ้าสูญ เสียในระบบ 184.5 kW 
แรงดัน ไฟ ฟ้ าเพ่ิ มขึ้ น แต่ มี แ รงดัน ต ่ าก ว่าม าตรฐาน  (0 .95  p.u.) 
แรงดันไฟฟ้าต ่ าสุ ด ท่ีบัส  33 อยู่ ท่ี  0.9360 p.u. กราฟเปรียบเทียบ
แรงดนัไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 2 ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 4 กราฟเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 2 

 
กรณีท่ี 3 การจดัเรียงสายป้อน 

การทดสอบโดยท าการเปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 11, 28 และ 31 
และท าการปิดสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 33, 34, 35, 36 และ37 เน่ืองจากท า
การทดสอบเพื่อปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าท่ีต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) ใน
กรณีท่ี 1 เกิดก าลงัไฟฟ้าสูญเสียในระบบ 185.6 kW แรงดนัไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
แต่มีแรงดนัต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) แรงดนัไฟฟ้าต ่าสุดท่ีบสั 31 อยู่ท่ี 
0.9370 p.u. กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 3 ดังแสดงใน
รูปท่ี 5 

 

 
รูปท่ี 5 กราฟเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 3 

 
กรณีท่ี 4 การเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและจดัเรียงสายป้อน 

ท าการเปิดสวิตช์ตัดตอนหมายเลข 11, 28 และ 31 และท าการปิด
สวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 33, 34, 35, 36 และ37 และเช่ือมต่อตวัเก็บประจุ
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ไฟฟ้าท่ีบัส 16, 18 และ 31 ขนาด 300 kVar 300 kVar และ 300 kVar 
ตามล าดบั เน่ืองจากน าเทคนิคทั้งสองมารวมกนัเพื่อปรับปรุงแรงดนัท่ีมี
ค่าต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) พบว่าเกิดก าลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ 
161.5 kW ในกรณีท่ี 4 สามารถปรับปรุงแรงดันไฟฟ้าทุกบัสให้อยู่ใน
เกณฑ์ ม าตรฐาน  (0 .95  p.u.) ดั งนั้ น กรณี ท่ี  4  ส าม ารถป รับป รุง
แรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  กราฟเปรียบเทียบ
แรงดนัไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 4 ดงัแสดงในรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบแรงดนัไฟฟ้ากรณีท่ี 1 และ 4 

4. สรุปผล 
บทความน้ีน าเสนอการปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าด้วยการเช่ือมต่อตวั

เก็บประจุไฟฟ้าและการจดัเรียงสายป้อนในระบบจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยการ
ใชโ้ปรแกรมทางคณิตศาสตร์ (MATLAB/Simulink) พบว่ากรณีท่ี 1 เมื่อ
ไม่มีการเช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าและจดัเรียงสายป้อนแรงดนัไฟฟ้าใน
บัสท่ี 6-18 และ 26-33 มีค่าต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) กรณีท่ี 2 การ
เช่ือมต่อตัวเก็บประจุไฟฟ้าท่ีบัส  16, 18 และ 31 พบว่าแรงดันไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้นแต่มีแรงดันต ่ากว่ามาตรฐาน (0.95 p.u.) กรณีท่ี 3 การเปิดสวิตช์
ตดัตอนหมายเลข 11, 28 และ 31 และท าการปิดสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 
33, 34, 35, 36 และ37 พบว่าแรงดันไฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นแต่มีแรงดันต ่ากว่า
มาตรฐาน (0.95 p.u.) กรณีท่ี 4  เปิดสวิตช์ตดัตอนหมายเลข 11, 28 และ 
31 และท าการปิดสวิตช์ถ่ายโอนหมายเลข 33, 34, 35, 36 และ 37 และ
เช่ือมต่อตวัเก็บประจุไฟฟ้าท่ีบสั 16, 18  และ 31 พบว่าสามารถปรับปรุง
แรงดัน ไฟ ฟ้ าให้ อยู่ ใน เกณฑ์  ส่ งผล ให้ ระบบจ าห น่ ายไฟ ฟ้ ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี�นาํเสนอการสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีที�มีพลัส์

แรงดัน 3.5 kV ความกว้างของพัลส์เท่ากับ 500 ns และความถี�  1 kHz 

สําหรับใช้ศึกษาผลกระทบพัลส์นาโนวินาทีของสนามไฟฟ้าต่อ

เซลลม์ะเร็ง โดยจะทาํการทดสอบดว้ยเวลา 1 ชั�วโมง เปรียบเทียบระหวา่ง

เซลล์เตา้นมปกติชนิด MCF10A กบัเซลล์มะเร็งเตา้นมชนิด MDA-MB-

231 จากนั�นบ่มเซลลต่์อในสภาวะปกติ 24 ชั�วโมง แลว้ตรวจวดัอตัราการ

อยู่รอดของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay  ผลการวิจัยเบื� องต้นพบว่าการ

ทดสอบดว้ยพลัส์นาโนวินาทีสามารถเหนี�ยวนาํให้เซลลม์ะเร็งเตา้นมตาย

โดยไม่มีผลต่อเซลล์เตา้นมปกติ ผลงานวิจยันี� อาจแสดงถึงศกัยภาพของ

การนาํพลัส์นาโนวินาทีมาใชใ้นการรักษามะเร็งได ้ 

คําสําคัญ: เครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาที, สนามไฟฟ้าพลัส์นาโนวินาที, 

เซลลม์ะเร็งเตา้นม 

Abstract 

This research presents the nanosecond pulse generators with high 

voltage pulses, high operating frequency, and short pulse width duration 

in nanoseconds. A pulse voltage of 3.5 kV with the duration of the pulse 

width 500 ns and operating frequency of 1 kHz has been used to 

evaluate the effect in two human cell models i.e. normal breast cells 

(MCF10A) and breast cancer cells (MDA-MB-231). After 24 h 

culturing in normal condition, the percentage of cell viability was 

determined with MTT assay and compared to the untreated cells. The 

experimental results showed that the nanosecond pulsed electric fields 

could reduce the cell viability only in cancer cells. Thus, this 

preliminary data may provide the potential use of nanosecond pulsed 

electric field for cancer therapy.  

Keywords: nanosecond pulse generators, nanosecond pulse electric 

field, breast cancer. 

 

1. บทนํา 
การประยุกต์ใช้พลัส์ของสนามไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที�ไม่ใชค้วาม

ร้อนที�ไดรั้บการยอมรับอย่างมากในงานดา้นการแพทย ์ชีววิทยา รวมไป

ถึงเทคโนโลยีชีวภาพ [1] ในการบําบัดวัสดุชีวภาพ ด้วยพัลส์ของ

สนามไฟฟ้า ได้เขา้มามีบทบาทในงานด้านการแพทยที์�หลากหลาย [2] 

เช่นการรักษาเซลลแ์ละเนื�อเยื�อทางชีววิทยาโดยวิธีการอิเล็กโทรโพเรชั�น 

(Electroporation) [3,4] ซึ� งเป็นกลไกในการขนส่งระหว่างของเหลวนอก

เซลล์ และของเหลวภายในเซลล์ รวมไปถึงการใช้ผลของพัลส์นาโน

วินาทีของสนามไฟฟ้าเพื�อยบัย ั�งการเจริญเติบโตของมะเร็ง [5]  ซึ� งจะเห็น

ไดว้่าเทคโนโลยีที�ใชพ้ลัส์ของสนามไฟฟ้าอาจเป็นทางเลือกใหม่ของการ

รักษาโรคมะเร็ง  

ในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่าโรคมะเร็งเตา้นมนั�นเป็นโรคร้ายที�มีการพบ

ได้บ่ อ ยอัน ดับ  1 ใน ป ระช าก รผู ้ห ญิ งทั�วโล กจากส ถิ ติ ที� เปิ ด เผ ย

โดย  International Agency for Research on Cancer (IARC) [6] และยงัมี

อตัราการพบผูป่้วยโรคมะเร็งเต้านมเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องในทุกๆปีซึ� ง

นาํไปสู่การเสียชีวิตที�เพิ�มมากขึ�นดว้ย โดยการรักษามะเร็งเตา้นมนั�นมีการ

รักษามะเร็งเตา้นมวิธีการที�ใช้ในปัจจุบนัไดแ้ก่ การผ่าตดั การใช้ยาเคมี

บาํบดั การใชรั้งสี หรือฮอร์โมนบาํบดั  อยา่งไรก็ตาม ผูป่้วยที�ตรวจพบใน

ระยะแพร่กระจายก็ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้  การคิดค้นวิธีการ

รักษาใหม่ๆ จึงมีความจาํเป็น เช่นการนาํพลัส์นาโนวินาทีมาทดสอบกบั

เซลล์มะเร็งมีหลายงานวิจยัที�แสดงผลความเป็นไปได ้เช่นการศึกษาใน

เซลล์มะเร็งลาํไส้ ใชค้วามกวา้งของพลัส์ 60 ns และ 300 ns ที� 60 kV/cm 

[7]  การยบัย ั�งการเติบโตของมะเร็งเตา้นมใชค้วามกวา้งของพลัส์ 10 ns ที� 

150 kV/cm  60 ns ที�  60 kV/cm และ 300 ns ที�  Z\ kV/cm ตามลาํดับ [8] 

นอกจากนั� นใน [9] มีการศึกษาผลกระทบของพัลส์นาโนวินาทีของ

สนามไฟฟ้าที� 0 – 60 kV/cm ต่อการยบัย ั�งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็ง 

และใน [10] มีการศึกษาการยบัย ั�งเซลลม์ะเร็งดว้ยสนามไฟฟ้าพลัส์นาโน

วินาทีในร่างกายโดยการทดสอบกบัหนูที�ถูกปลูกฝังเซลลม์ะเร็งไวภ้ายใน

ร่างกายหนูที�ระยะเวลาของพลัส์ �`` ns ที� j` kV/cm  จากผลการทดสอบ

พบวา่สามารถยบัย ั�งการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งไดถึ้ง 79% ดงันั�นจาก

งานวิจยัที�กล่าวมาขา้งตน้นาํไปสู่การสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีที�
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มีแรงดนัที�สูงที�สามารถนาํไปสร้างพลัส์นาโนวินาทีสนามไฟฟ้าที�มีค่าสูง

เพื�อศึกษาผลกระทบของพลัส์นาโนวินาทีสนามไฟฟ้าต่อการอยูร่อดของ

เซลลม์ะเร็งต่อไป 

สําหรับเครื�องกาํเนิดสัญญาณพลัส์นาโนวินาที ในปีค.ศ. 2005 มี

งานวิจยัที�ออกแบบสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีโทโปโลยี Diode 

Opening Switch ที� มีความกว้างของพัลส์ 3.5 ns แรงดันสูงถึง 1.2 kV 

ความถี� 100 kHz เพื�อศึกษากระบวนการ Electroperturbation ขอ้ดีสาํหรับ

วงจรนี�  คือ มีความกว้างพัลส์ที�สั� นมากๆ แรงดันสูง ความถี�สูง การ

ออกแบบที�ไม่ซับซ้อนมาก [11]  ในปีค.ศ. 2007 มีงานวิจัยออกแบบ

เครื�องกาํเนิดพลัส์ระดบันาโนวินาที ที� 5 ns มีแรงดนัที�สูงยิ�งขึ�นถึง 7.5 kV 

ความถี� 20 Hz สําหรับงานวิจยันี� มีแรงดันของพลัส์ที�สูง แต่ความถี�ของ

การทาํงานของวงจรที�ตํ�า [12] และในปีค.ศ. 2009 การสร้างเครื�องพลัส์นา

โนวินาที 2.5 ns ที�มีแรงดนั 5 kV ความถี� 1 kHz เพื�อศึกษาการผลกระทบ

ของพลัส์นาโนวินาทีสนามไฟฟ้าต่อเซลลม์ะเร็งเม็ดเลือดขาว งานวิจยันี� มี

ขอ้ดีคือแรงดันสูง ความถี�การทาํงานสูง แต่การออกแบบวงจรมีความ

ซับซ้อนเป็นอย่างมาก [13]  โดยในงานวิจยันี� ได้เลือกโทโปโลยี Diode 

Opening Switch เครื� องกําเนิดพัลส์นาโนวินาทีดังแสดงใน [11] เป็น

ตน้แบบเนื�องจากการสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีที�มี แรงดนัสูง 

ความกวา้งพลัส์ที�สั� น ความถี�สูง และการออกแบบที�ไม่ซับซ้อน ทาํให้

งานวิจยันี� ใช้โทโปโลยีนี� ที�มีความกวา้งของพลัส์ }`` ns ค่าแรงดนัของ

พลัส์ 3.5 kV ค่าความถี�ของการทาํงาน 1 kHz เพื�อศึกษาผลกระทบของ

พลัส์นาโนวินาทีสนามไฟฟ้าที�มีผลต่อเซลลม์ะเร็งเตา้นม 

 

2. การออกแบบและการสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวนิาที 

2.1 การออกแบบโทโปโลย ีDiode Opening Switch 

สาํหรับการออกแบบวงจรดงัแสดงในรูปที� 1 เริ�มตน้จากรูปร่างพลัส์

ที�ตอ้งการ แรงดนัของพลัส์ที�เกิดขึ�นที�โหลด และออกแบบวงจรยอ้นกลบั

ไปยงัแหล่งพลงังานหลกั สาํหรับการออกแบบวงจรนั�นเริ�มตน้จากรูปร่าง

ของพัลส์การจัดเก็บพลังงานของตัวเหนี�ยวนําของหม้อแปลง L  ซึ� ง

สามารถคาํนวณได้จากเวล fall time ของความกวา้งพลัส์ที�  ดงัแสดงใน

สมการที� (1) 

 f

L
Rload

� �  (1) 

 

โดยที� 

- f� คือ ค่าคงตวัเวลาของเวลา fall time ของความกวา้งพลัส์ [s]  

- L  คือ ค่าความเหนี�ยวนาํ [H]  

- C คือ ค่าตวัเก็บประจุ [F]  

- I  คือ ค่ากระแสไฟฟ้า [A]  

- Rload  คือ ความตา้นทานของโหลด [ ]�  

 

ในส่วนของการคาํนวณหาค่าตวัเก็บประจุ 1C และ 2C คิดจากสมการ

ของคาบเวลาของค่าความเหนี�ยวนาํและตวัเก็บประจุ โดยระยะเวลา �/~ 

ของเวลาของความเหนี�ยวนาํและค่าตวัเก็บประจุจะตอ้งออกแบบให้สั�น

กว่าเวลาในการฟื� นตวัของไอโอด โดยสมการคาํนวณหาค่าความจุไฟฟ้า

ทางดา้นปฐมภูมิและทางดา้นทุติยภูมิแสดงในสมการที� (2) 

 

 
2

1 2
nsC C
np

� �
� �
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 �

 (2) 

 

โดยที� 

- n p  คือ จาํนวนรอบฝั�งปฐมภูมิ [turn]  

- ns  คือ จาํนวนรอบฝั�งทุติยภูมิ [turn]  

- 1C  คือ ตวัเก็บประจุทางดา้นปฐมภูมิ [F]  

- 2C  คือ ตวัเก็บประจุทางดา้นทุติยภูมิ [F]  

 

สําหรับหลักการออกแบบดังแสดงในหัวข้อ 2.1 เป็นหลักการ

ออกแบบคิดแบบวงจรอุดมคติ สําหรับการออกเพื�อแบบใช้งานจริงนั�น

ตอ้งออกแบบให้สอดคลอ้งกับอุปกรณ์ที�มีให้เหมาะสม และเพื�อให้ได้

แรงดนัของพลัส์ที�สูง จะตอ้งปรับเปลี�ยนอุปกรณ์บางอยา่ง แสดงดงัหวัขอ้

ที� 2.2 โดยในหัวขอ้ 2.2 อธิบายรายละเอียดวงจรโดยรวมของการสร้าง

เครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาที 

2.2 การสร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวนิาท ี

วงจรเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีมีองคป์ระกอบของอุปกรณ์หลกั

ในวงจร ดงัแสดงในรูปที� 1 โดยในรูปที� 1 ประกอบไปดว้ยแรงดนัไฟฟ้า

อินพุตปรับค่าไดต้ั�งแต่ ` – j`` VDC เพื�อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กบัวงจร

หลกัของวงจร  มอสเฟตไดร์เวอร์ เบอร์ TC4420 มีช่วงเวลาการทาํงาน �} 

μs ที�ความถี�การทาํงาน 1 kHz โดยต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟฟ้า �Z V และ 

มอสเฟตที� เลือกเป็นสวิตซ์หลักของวงจร คือ เบอร์ APT10035LLLG 

สามารถทนแรงดนัสูงถึง �``` V  

สาํหรับหมอ้แปลงใชแ้กนเฟอร์ไรตที์�มีขนาด 33 x 20 x 15 mm เป็น

แกนชนิดเฟร์ไรต์รูปทรงทอรอยด์ (Toroid) ทําหน้าที� เป็นหม้อแปลง

ไฟฟ้าเพื�อเพิ�มแรงดนัทางดา้นเอาตพ์ุตโดยมีจาํนวนรอบของการพนัคือ 1 : 

10 turn โดยใชข้ดลวดเบอร์ 20 SWG และฝั�งทางดา้นทุติยภูมิเลือกไดโอด

เบอร์ 10A10 สามารถทนกระแส �` A และแรงดนัสูง �``` V จาํนวน 4 

ตวัต่ออนุกรมกันตัวเก็บประจุที�ใช้งานปฐมภูมิ คือ 50 nF นําไปสู่การ

คาํนวณตวัเก็บประจุดา้นทุติยภูมิ มีค่าเท่ากับ 5 nF ในอุดมคติสามารถ

คาํนวณค่าตัวเก็บประจุจากค่าตัวเก็บประจุของด้านทุติยภูมิ ได้จาก

สมการที� (2)  
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รูปที� 1 แผนภาพวงจรตน้แบบของเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาที 

 

 
 
 

รูปที� 2 วงจรตน้แบบของเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาที 

 

วงจรตน้แบบของเครื�องกาํเนิดพลัส์นาโนวินาทีมีขนาดของวงจร

เท่ากบั 240.5 mm x 125.5 mm ดงัแสดงในรูปที� 2  
 

3. การจัดเตรียมเซลล์ 

การจดัเตรียมเซลล์ในถาดชนิด 96 หลุม โดยเลือกหลุมกลางในการ

ทดสอบจาํนวน 3 x 3 หลุม ทาํเป็นสองชุด และใชท้ดสอบกบัเซลลม์ะเร็ง 

2 ประเภท ไดแ้ก่ เซลลเ์ตา้นมปกติชนิด MCF10a และเซลล์มะเร็งเตา้นม

ชนิด MDA-MB-231 แสดงดงัรูปที� 3 โดยเซลล์เตา้นมปกติเพาะเลี�ยงใน

อาหารเลี�ยงเซลลช์นิด DMEM/F-12 ที�เติม Horse serum เขม้ขน้ 5%, EGF 

20 ng/ml, hydrocortisone 0.5 mg/ml, insulin 10 μg/ml, แ ล ะ  1% Pen-

Strep ในขณะที�เซลลม์ะเร็งเตา้นมเพาะเลี�ยงในอาหารเลี�ยงเซลล์ DMEM 

ที�เติม fetal bovine serum เข้มข้น 10% และ 1% Pen-Strep โดยเซลล์ทั� ง

สองชนิดถูกเลี� ยงในตู ้CO2 incubator จนเซลล์มีการเจริญเติบโตได ้80 -

90% จึงนาํไปใชใ้นการทดสอบดว้ยพลัส์นาโนวินาทีต่อไป 

 

 
 

รูปที� 3 เซลลเ์ตา้นมปกติ (MCF10A) และเซลลม์ะเร็ง (MDA-MB-231) 

4. การทดสอบวงจรและสนามไฟฟ้าพลัส์นาโนวนิาทีกบัเซลล์ 

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 การทดสอบ 

1. การทดสอบวงจร วดัค่าโดยออสซิลโลสโคปรุ่น Tektronix tps 

2014 ที�วดัค่าแรงดนัพลัส์ และความกวา้งของพลัส์เอาตพ์ุต สาํหรับจุดการ

วดัค่าแรงดนัพลัส์เอาตพ์ุต ดงัแสดงในรูปที� 2  

2. การทดสอบสนามไฟฟ้าพลัส์นาโนวินาทีกบัเซลล์ โดยทดสอบ

เปรียบเทียบผลกระทบของสนามไฟฟ้าพลัส์ระดับนาโนวินาทีที�มีต่อ

เซลลเ์ตา้นมปกติ MCF10A และเซลลม์ะเร็งเตา้นม MDA-MB-231โดยใช ้

พลัส์แรงดนั 3.5 kV ที�ความกวา้งของพลัส์ 500 ns ความถี� 1 kHz ทดสอบ

กับเซลล์ที�  1 ชั�วโมงดังแสดงในรูปที�  4 (a) แสดงระบบการทํางาน

โดยรวมของวงจรกระทั�งการนาํเอาแรงดนัเอาต์พุตไปสร้างสนามไฟฟ้า 

และแสดงดงัในรูปที� 4 (b) แสดงการวางถาดเซลลร์ะหว่างสนามไฟฟ้าที�

ใชท้ดสอบที�มีความกวา้งของแผน่ 2 cm  

 

      
(a) (b) 

 

(a) การนาํแรงดนัพลัส์จากวงจรเครื�องกาํเนิดพลัส์มาสร้างสนามไฟฟ้าพลัส์นาโนวินาที 

(b) การจดัวางถาดเซลลใ์นสนามไฟฟ้าที�มีความกวา้งระหวา่งทั�งสองแผน่ 2 cm 

รูปที� 4 การทดลองเซลลด์ว้ยสนามไฟฟ้าพลัส์นาโนวนิาที 

 

หลงัจากนั�นนาํเซลล์ไปเพาะเลี�ยงในเครื�องบ่มเพาะเลี� ยงเซลล์ปกติ

เป็นเวลา 24 ชั�วโมง แล้วจึงตรวจสอบการอยู่รอดของเซลล์โดยใช้วิธี 

MTT assay ซึ� ง ต ร ว จ วัด ค่ า  OD ด้ ว ย เค รื� อ ง  microplate reader แ ล ะ

แสดงผลดว้ยค่าอตัราการอยู่รอดของเซลลเ์ปรียบเทียบกบักลุ่มตวัอย่างที�

ไม่ไดบ้่มดว้ยพลัส์นาโนวินาที  

 

สรุปผล 

งานวิจยันี� สร้างเครื�องกาํเนิดพลัส์มีค่าพลัส์แรงดนัไฟฟ้าสูงถึง 3.5 

kV ความกวา้งของพลัส์ 500 ns ความถี� 1 kHz ดงัแสดงในรูปที� 5 แสดง

พลัส์แรงดันนาโนวินาที และความกวา้งของพัลส์ทางด้านเอาต์พุต ที� 

Time/DIV 100 ns 

จากการทดสอบผลกระทบของพลัส์นาโนวินาทีสนามไฟฟ้าที�มี

พลัส์แรงดนั 3.5 kV ที�ความกวา้งของพลัส์ 500 ns ความถี� 1 kHz ทดสอบ

กบัเซลลที์� 1 ชั�วโมง พบว่าพลัส์นาโนวินาทีไม่มีผลกระทบต่อการอยูร่อด

ของเซลล์เตา้นมปกติ แต่มีผลกระทบต่อเซลล์มะเร็งเตา้นม โดยทาํให้

ลดลงถึงร้อยละ 50 ดงัแสดงในรูปที� 6 ซึ� งแสดงถึงประสิทธิภาพของพลัส์

นาโนวินาทีที�อาจนํามาใช้ในการรักษามะเร็งเตา้นมได้ โดยที�ไม่ทาํให้

สนามไฟฟ้าจากแผ่นอลูมิเนียม 

MCF10 MDA 

Output 0 – 300 VDC 

TC4420 TTL 

12 VDC 

1 : 10 

MOSFET APT10035LLLG 

Diode 10A10 

C1 C2 
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เซลลเ์ตา้นมปกติไดรั้บความเสียหาย อยา่งไรก็ตาม การทดลองนี� เป็นเพียง

ผลการวิจัยเบื�องต้น ซึ� งต้องมีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ให้ชัดเจนมากขึ� น

สาํหรับการพฒันาใชเ้ป็นเครื�องมือในการรักษามะเร็งต่อไป  

 

 
 

รูปที� 5 แสดงผลการวดัค่าแรงดนัพลัส์เท่ากบั 3.5 kV ความกวา้งของพลัส์เท่ากบั 

500 ns ที� Time/DIV 100 ns 
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รูปที� 6 แสดงการรอดชีวิตของเซลลเ์ตา้นมปกติ(MCF10a) และเซลลม์ะเร็งเตา้นม

(MDA-MB-231) หลงัทดสอบดว้ยพลัส์นาโนวินาที 1 ชั�วโมง และบ่มต่อในเครื�องบ่ม

เพาะเลี�ยงเซลลป์กติ 24 ชั�วโมง เปรียบเทียบกบัเซลลที์�เลี�ยงแบบปกติ 
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บทคดัย่อ

บทความนี� เสนอการออกแบบสร้างเครื� องสอบเทียบสําหรับการ

ทดสอบดีสชาร์จบางส่วนตามมาตรฐาน IEC 60270:2000 /AMD1:2015

ที�ถูกแกไ้ขใหม่ พร้อมทั�งไดใ้ห้รายละเอียดของวงจรที�ออกแบบ อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ การนําไปประยุกต์ใช้งานกับวงจรทดสอบการ

ตรวจจับดีสชาร์จที�ใช้จริง และใช้ในการสอบเทียบการแสดงผลของ

เครื�องตรวจจบั PD โดยการอ่านค่าที�อ่านไดจ้ากเครื�องวดั PD (Reading R 

of the instrument) ที�มีความสัมพนัธ์กบัค่า Pulse repetition frequency (N) 

ผลการทดสอบพบว่าเครื�องสอบเทียบสําหรับเครื�องตรวจจบัดีสชาร์จ

บางส่วนที�สร้างขึ�นนั�น มีคุณสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด  

คําสําคัญ: ดีสชาร์จบางส่วน เครื�องตรวจจบัดีสชาร์จบางส่วน เครื�องสอบ

เทียบดีสชาร์จบางส่วน 

Abstract

This paper proposes the design and construction of a calibrator for 

partial discharge testing under IEC 60270:2000 /AMD1:2015 revised.

This paper presents the details of the designed circuit, using electronic 

components, implementation of practical testing, and discharge 

detection test circuit was used to calibrate by reading the display of the 

PD detector. The readings from the PD (Reading R of the instrument) 

meter were related to the Pulse repetition frequency (N). The results 

showed that the calibrator had the basic qualifications following the 

specified standards.

Keywords: Partial discharge, Partial discharge detector, Calibrator of 

partial discharge detector

1. บทนํา

ดีสชาร์จบางส่วน (Partial discharge, PD) คือ ดีสชาร์จทางไฟฟ้าที�

เกิดขึ�นในฉนวนเพียงบางส่วนที�อยู่ระหว่างขั�วตวันําไฟฟ้าของอุปกรณ์

ไฟฟ้าแรงสูงในขณะป้อนแรงดนั ดีสชาร์จนี� จะไม่เชื�อมต่อถึงกนัระหว่าง

ขั�วทั�งสอง ซึ� ง PD อาจจะเกิดขึ�นในฉนวนใดๆ ของระบบฉนวนอุปกรณ์

ไฟฟ้าแรงสูงในขณะที�จ่ายแรงดนัไฟฟ้าให้อุปกรณ์นั�น  โดยทั�วไปการวดั 

PD ตามมาตรฐานสากล จะเป็น PD ที�เกิดในไดอิเลกตริกหรือฉนวนเพียง

บางส่วน  (Internal discharge) ระหว่างขั� วของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

เท่านั� น [2] ซึ� งภายในเนื� อฉนวนอาจจะมีสิ� งเจือปนที� เป็นโพรงก๊าซ 

ของเหลว หรือของแขง็ อยูใ่นเนื�อฉนวนก็ได ้ เมื�อป้อนแรงดนัให้อุปกรณ์

ไฟฟ้าแรงสูงนั�นทาํให้เกิดความเครียดสนามไฟฟ้าขึ�นภายในเนื�อฉนวน 

หากสิ�งแปลกปลอมหรือสิ�งเจือปนที�ส่วนใหญ่มกัจะเป็นโพรงก๊าซที�อยูใ่น

เนื�อฉนวนนั�นไม่สามารถทนความเครียดสนามไฟฟ้าไดก็้จะเกิดดีสชาร์จ 

ณ จุดนั�น  ผลของการดีสชาร์จนี�หากมีขนาดใหญ่พอก็จะส่งผลเกิดความ

ร้อน ปฏิกิริยาเคมี ไปทาํลายเนื�อฉนวนบริเวณนั�น  เริ�มจากจุดเล็กๆ แลว้

ขยายออกไปเรื�อยๆ จนทาํให้ฉนวนของอุปกรณ์นั�นเกิดเบรกดาวน์ถึงกนั

ระหว่างขั�วไฟฟ้า ทาํให้ฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายและใช้งานต่อไป

ไม่ได ้หลกัการวดัหรือการตรวจจบั PD ที�เกิดภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

เป็นที�รู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ โดยที�วงจรทดสอบอยา่งง่าย ที�ใชก้นัแพร่หลายใน

การวดั PD นั�นแสดงดงัรูปที� � [2]

ผูว้ิจยัไดเ้คยศึกษาและสร้างเครื�องตรวจจบัดีสชาร์จบางส่วน [3, 4] 

จึงเลง็เห็นความสําคญัในการสร้างและพฒันาเครื�องมือในการสอบเทียบ

เครื� องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วน และมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที�ประกาศออกมาในปัจจุบนั

ใน การท ดสอบ  PD จริงนั� น จําเป็ น ต้องใช้  เค รื� องสอบ เที ยบ 

(Calibrator) สาํหรับการทดสอบดีสชาร์จบางส่วน (PD)  เนื�องจากค่ายอด

ของพัลส์ของ PD หรือ Apparent charge (q) ที� ว ัดได้จะแปรตามค่ า 

(Ck/(Ca+Ck) [5]  จึงตอ้งใชเ้ครื�องสอบเทียบเพื�อทาํให้สามารถวดัค่า q ได้

ถูกตอ้ง โดยการต่อเครื�องสอบเทียบเขา้กบัวงจรทดสอบ PD ที�สมบูรณ์ใน

รูปที� �  ไดด้งัรูปที� ^ [^] โดยที�ค่า q สอบเทียบ คือ 

qo = Uo x C0 (1)

เครื� องสอบเทียบจะประกอบด้วยตัวสร้างแรงดันรูปขั� น (Step 

voltage generator = U) และตวัเก็บประจุ C0 หรือ Calibrating capacitor

รูปที� � วงจรทดสอบ PD ที�สมบูรณ์ [2]
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รูปที� 2 วงจรทดสอบ PD ที�สมบูรณ์ขณะต่อเครื�องสอบเทียบ [^]

2. การออกแบบเครื�องมือวดั

การออกแบบเครื�องสอบเทียบนั�นจะตอ้งออกแบบตวัสร้างแรงดนั

รู ป ขั� น  (Step voltage generator = U) แ ล ะ  ตั ว เก็ บ ป ร ะ จุ  C0 ห รื อ 

Calibration capacitor  เพื�อใชส้ร้างกระแสพลัส์สั�นๆ ที�เอาต์พุต โดยที�ตวั

สร้างแรงดนัรูปขั�นจะตอ้งสร้างรูปคลื�นตามที�มาตรฐานกาํหนดเป็นดงันี�  

คือ Step voltage of magnitude U จะตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไขที�กาํหนด ใน

มาตรฐานที�แกไ้ขใหม่ในหวัขอ้ 6.1 ของ [1]  ดงันี�

Rise time: tr ≤ 60 ns  

Time to steady state: ts ≤ 200 ns  

Step voltage duration: td ≥ 5 μs  

Deviation of the step voltage magnitude Uo between ts and td:  

∆U ≤ 0.03 Uo

เครื�องสอบเทียบที�ใชใ้นการสอบเทียบการแสดงผลของเครื�องตรวจ

จบั PD โดยการอ่านค่า q ที�อ่านไดจ้ากเครื�องวดั PD หรือ R ที�ค่า N ต่างๆ 

ตามตารางที� 1 [2] ดงันั�นเครื�องสอบเทียบที�สามารถใชใ้นการสอบเทียบ

การแสดงผลของเครื�องตรวจจบั PD ไดน้ั�นจะตอ้งสามารถปรับค่า Pulse

repetition frequency (N) จาก 1 – 100 (1/s) ได้ จากนั�นจึงออกแบบวงจร

เครื�องสอบเทียบไดด้งัรูปที� 3 และแผงวงจรที�ประกอบแลว้แสดงดงัรูปที� 

4 โดยงานวิจยันี� จะใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC16F676 เป็นตวั

สร้างสัญญาณนาฬิกาที�สามารถปรับความถี�ได้ตั�งแต่ 0.2 – 100 Hz โดย

การวดัแรงดันที�ตัวต้านทาน นําค่าได้มาแปลงเป็นความถี�โดยวิธีเปิด

ตาราง และใช้ไอซีสําหรับขับเกตเบอร์ TC4429 ในการสร้างรูปคลื�น

สี�เหลี�ยมที�มีความสามารถในการจ่ายกระแสไดสู้งมาก (จ่ายกระแสได ้6

A) โดยที�แรงดันเอาต์พุตแทบจะไม่ตกเลย และแรงดันเอาต์พุตมี Rise 

time น้อยกว่า 35 ns ที�โหลด 2500 pF สาเหตุที� เลือกใช้ชิปนี� เนื�องจาก 

PIC16F676 และไอซีเบอร์ TC4429 ที�ผลิตโดย บริษทั ไมโครชิป กินไฟ

น้อยมาก วงจรนี� จึงใชแ้บตเตอรี�  9 V จาํนวน 2 กอ้น โดยจ่ายไฟผ่านเรก

กูเรเตอร์เพื�อเปลี�ยนแรงดนัไฟฟ้าเป็นแรงดนั 5 V  ตวัสร้างแรงดนัรูปขั�นมี

ความตา้นทานเอาตพ์ุต Zo = 75 โอห์ม ต่อกบั Calibrating capacitor  C0 = 

10 pF

ตารางที� 1 แสดงความสัมพนัธ์กบัค่า Pulse repetition frequency (N) 

ที�เครื�องวดั PD ตอ้งอ่านค่า q ได ้(Reading R of the instrument)  [2]

N (1/s) 1 2 5 10 50 100

Rmin (%) 35 55 76 85 94 95

Rmax (%) 45 65 86 95 104 105

รูปที� 3 วงจรของเครื�องสอบเทียบ

รูปที� 4 แผงวงจรเครื�องสอบเทียบที�ประกอบแลว้

3. การทดสอบและผลการทดสอบ

ผลการทดสอบเครื� องสร้างแรงดันรูปขั�นของเครื� องสอบเทียบ

สําหรับทดสอบดีสชาร์จบ างส่วน (Calibrator for Partial Discharge 

Detector) จะตอ้งสร้างรูปคลื�น U ตามที�มาตรฐานกาํหนดในหวัขอ้ที� 2 [1]

ไดผ้ลการทดลอง tr และ ts เป็นดงัรูปที� 5 และรูปที� 6 ซึ� งเป็นแรงดนัรูปขั�น

แบบบวกและแบบลบตามลาํดบั โดยมี tr ≤ 50 ns,  ts ≤ 150 ns  

และไดผ้ลการทดลอง td เป็นดงัรูปที� 7 และรูปที� 8 ซึ� งเป็นแรงดนัรูป

ขั�นแบบบวกและแบบลบตามลาํดบั โดยมี td ≥ 5 μs ซึ� งสอดคลอ้งตาม

มาตรฐาน [1] ทุกประการ ส่วนแรงดนัรูปขั�น U = 5 V และสามารถปรับ

ความถี�ไดใ้นช่วงที�ออกแบบได ้�.^ – ��� Hz โดยมีตวัอยา่งแรงดนัรูปขั�น 

(บวกและลบในรูปเดียวกนั) ที�ความถี� 25 Hz ดงัรูปที� 9

เนื�องจากมาตรฐาน IEC [2] ในหัวข้อ 4.3 กําหนดให้ measuring 

system for apparent charge จะต้องมีการตอบสนองตามหัวข้อ 4.3.3 

(pulse train response of instruments for the measurement of apparent 

charge) จะต้องเป็นไปตามตารางที�  1 ดังได้กล่าวมาแล้ว ซึ� ง Pulse

repetition frequency N (1/s) ตํ� าสุดอยู่ในช่วง 1 (1/s) ถึง 100 (1/s) หรือ

มากกว่า โดยที�ความถี� 0.2 Hz จะไดพ้ลัส์ครึ� งบวกและครึ� งลบอยา่งละ 0.2 

พลัส์ต่อวินาที รวมไดพ้ลัส์ 0.4 พลลัส์ต่อวินาที และที�ความถี� 100 Hz จะ

ได้พลลัส์ครึ� งบวกและครึ� งลบอย่างละ 100 พลัส์ต่อวินาที รวมได้พลัส์
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200 พลัส์ต่อวินาที ดงันั�นช่วงความถี�ที�ออกแบบไดค้รอบคลุมการทดสอบ

ในหวัขอ้ 4.3.3 ตามมาตรฐาน IEC [2]

รูปที� 5 แรงดนัรูปขั�นที�ไดแ้บบบวก

รูปที� 6 แรงดนัรูปขั�นที�ไดแ้บบลบ

รูปที� 7 หา td ของแรงดนัรูปขั�นแบบบวก

รูปที� 8 หา td ของแรงดนัรูปขั�นแบบลบ

รูปที� 9 ตวัอยา่งรูปคลื�นพลัส์ที�ความถี� 25 Hz

4. สรุป

สรุปเครื�องสอบเทียบสําหรับเครื� องตรวจจบัดีสชาร์จบางส่วนที�

ออกแบบและสร้างขึ�นวิเคราะห์ไดค้่า tr, ts, และ td ที�เป็นไปตามมาตรฐาน 

IEC 60270:2000/AMD1:2015
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ควบคุม และฝังพืนทีปฏิบัติงานโดยมอเตอร์แต่ละตัวจะมีชุดบอร์ด

ควบคุมทีประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์สามเฟส ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เซ็นเซอร์วัดตําแหน่งแบบแม่เหล็ก  และ CAN Transceiver  จากการ

ทดสอบแสดงให้เห็นว่ามอเตอร์ทงัสองฝังสามารถเคลือนทีประสานกัน

ได้อย่างแม่นยาํโดยมีความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที . % ส่วนแรงบิดตา้น

เสมอืนทีสร้างมีความแตกต่างกบัแรงบิดทีฝังพนืทีปฏิบตัิงานที . % 

คําสําคัญ: มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน, การควบคุมสนามแม่เหล็ก

หมุน, ระบบสัมผสักายภาพเสมือน 

Abstract 

This paper proposed design, implementation and experiment of a 

virtual haptic system, that the user can perceive the physical force from 

the operating area. The system consists of BLDC motor control side and 

operating area side. Each BLDC motor has a control board that consists 

of a three-phase inverter, microcontroller, magnetic encoder and CAN 

transceiver. The experimental results showed that both motor systems 

can rotate precisely in synchronization with maximum error of 0.149%. 

The virtual torque reflection base on the control side is 8.4% that was 

different from torque on the operating area side.  

Keywords:  BLDC motor, FOC, Virtual Haptic 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัหุ่นยนตเ์ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัมากขึนไม่ว่าจะ

เป็นภาคอตุสาหกรรมการผลิต งานดา้นการกูภ้ยั งานด้านการบริการ ไป

จนถึงงานดา้นการแพทย ์ส่วนทีสําคญัส่วนหนึงของหุ่นยนต์คือแขนกล 

โดยในงานทีหุ่นยนต์ถูกพฒันาเพือใชง้านร่วมกบัมนุษยโ์ดยตรง (Cobot) 

เช่น แขนกลปฏิบติัการในห้องทดลองทีมคีวามเสียง แขนกลของหุ่นยนต์

กูภ้ยัทีใช้หุ่นยนต์เขา้ไปทาํงานแทนมนุษยใ์นพืนทีอนัตราย เป็นตน้ งาน

เห ล่านี  หากมีระบบสัมผัสกายภาพเสมือน (Virtual Haptic) เพือให้

ผูใ้ช้งานไดรั้บรู้แรงทางกายภาพจากพืนทีปฏิบตัิงานได ้จะมีส่วนช่วยให้

การใชง้านแขนกลมีประสิทธิภาพมากขึน เช่น หุ่นยนต์กู ้ภยัหากมีระบบ

รับรู้ทางกายภาพส่งกลบัไปยงัผูใ้ชง้านเมือแขนกลชนกบัสิงกีดขวาง ก็จะ

ช่วยให้ผู ้ใช้งานรับรู้ได้ซึงจะสามารถป้องกันความเสียหายทีจะเกิดกับ

แขนกล หรือ ลดโอกาสการถล่มของพนืทีเนืองจากการชนของแขนกลได ้

บทความนีได้ทําการสร้างและทดสอบต้นแบบระบบควบคุม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านทีมีระบบรับรู้แรงกายภาพเสมือน 

ทีทาํให้สามารถควบคุมมอเตอร์ฝังพืนทีปฏิบติังานจากทางมอเตอร์ฝังผู ้

ควบคุมและมอเตอร์ฝังผูค้วบคุมสามารถรบัรู้แรงทางกายภาพจากมอเตอร์

ทางฝังพนืทีปฏิบตัิงานได ้เพือเป็นตน้แบบในการพฒันาระบบแขนกลทีมี

ระบบรับรู้แรงทางกายภาพเสมือนในอนาคต 

2. โครงสร้างระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรง

ถ่านทมีีระบบสัมผัสกายภาพเสมือน 
โครงสร้างระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแสดงดังรูปที 

ประกอบด้วย มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน M1 เป็นมอเตอร์ฝังผู ้

ควบคุม มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน M2 เป็นมอเตอร์ฝังพืนที

ปฏิบัติงาน โดยทงัคู่ใช้มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านรุ่น HT6010 มี

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  มม. มรูีปร่างและพารามิเตอร์แสดงดงัรูปที  

โดยมอเตอร์แต่ละตัวจะมีชุดบอร์ดควบคุม BLDC Controller Board 1 

และ BLDC Controller Board  โดยทงั  บอร์ดนีเป็นแบบเดียวกันโดย

บอร์ดทีออกแบบ และสร้างขนึแสดงดงัรูปที  ซึงประกอบดว้ย MCU คือ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F103C8T6, Gate Drive, 3 Phase Inverter, 

CAN Transceiver ซึงทําหน้าทีในการรับส่งข้อมูลระหว่างมอเตอร์ทัง 

สองแ ละ  เซ็น เซอร์วัดตําแห น่ งแ บ บแม่ เห ล็ก  (Magnetic Encoder) 

AS5048A อยู่ด้านล่างของแผ่นวงจรพิมพ์ เพือใช้ในการวดัตาํแหน่งมุม

ของโรเตอร์ ที ติดแ ม่ เห ล็ก ถาวร ดังแ ส ดงใน รูป ที     เพือ ส่ งเข้า

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 
รูปท ี  ไดอะแกรมโครงสร้างระบบ 
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รูปที  มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านทีใช ้

 

 
รูปที   BLDC Controller Board ทีสร้างขึน 

 

 
รูปท ี  ตาํแหน่งติดตงั Magnetic Encoder  

ชุดบอร์ดควบคุมทีออกแบบขึนนีจะถูกติดตงักบัมอเตอร์กระแสตรง

ไร้แปรงถ่านดังแสดงในรูปที  ดา้นขวามือของรูปแสดงฝาปิดและฐาน

ของชุดมอเตอร์ ตรงกลางแสดงบอร์ดควบคุมทีติดตงัอยู่บนตวัมอเตอร์

โดยจะมีโครงมอเตอร์ (Housing) ทีสร้างจากเครืองพิมพส์ามมิติ โดยดา้น

ซา้ยมือแสดงชุดมอเตอร์พร้อมระบบควบคุมทีทาํการสร้างเสร็จเรียบร้อย

แลว้ โดยในส่วนถดัไปจะกล่าวถึงระบบควบคุมซึงจะถูกโปรแกรมลงใน

ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

 
รูปที  ชุด BLDC Controller Board ทีติดตงักบัมอเตอร์  

3. ระบบควบคุมสัมผัสกายภาพเสมือน 
ในการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านจะใช้การควบคุม

สนามแม่เหล็กหมุน (FOC : Filed Oriented Control) [1-2] โดยจะทาํการ

แปลงสัญ ญ าณจากแก นห ยุดนิ ง (a-, b-, c-axis) เป็นแกนห มุนด้วย

ความเร็วโรเตอร์ (d-, q-axis) โดยในการควบคุมให้เกิดแรงบิดสูงสุดจะทาํ

การควบคุมให้กระแส id =0 [3] ส่วนแรงบิดของมอเตอร์สามารถควบคุม

ไดผ้า่นการควบคุมกระแส iq โดยความสัมพนัธ์ของกระแสiq  และแรงบิด

(Te) จะเป็นไปตามสมการที (1) โดยทพีจน ์              เป็นค่าคงที [2] 

 

การควบคุมให้มอเตอร์สามารถรับรู้แรงทางกายภาพ จะเป็นการ

ควบคุมให้มอเตอร์ M1 และ M2 อยู่ในตาํแหน่งเดียวกันเสมอ และเมือ

ตาํแหน่งมอเตอร์ตวัใดตัวหนึงผิดเพียนไปมอเตอร์จะสร้างแรงบิดต้าน

กลบัเพือให้มอเตอร์กลบัมาตาํแหน่งเดิม ยกตวัอย่างเช่น เมือทาํการหมุน

มอเตอร์ M1ซึงเป็นมอเตอร์ฝังผูค้วบคุม มอเตอร์ M2 ซึงเป็นมอเตอร์ฝัง

พืนทีปฏิบติังานจะหมุนตามไปดว้ยพร้อมๆ กัน แต่เมือมอเตอร์ M2 เกิด

ไปชนกับสิงกีดขวางตาํแหน่งของมอเตอร์ M2 จะอยู่กับที หากพยายาม

หมุนมอเตอร์ M1 มอเตอร์ M1 จะสร้างแรงบิดตา้นกลบัโดยมีแรงบิดตา้น

เสมือนกับแรงทีเกิดจากสิงกีดขวางต้านกลับมาทีมอเตอร์ M2 ในทาง

กลบักนั หากมอเตอร์ M1 ชนสิงกีดขวางมอเตอร์ M2 จะสร้างแรงบิดตา้น

กลบัโดยมีแรงบิดตา้นเสมือนกับแรงทีเกิดจากสิงกีดขวางตา้นกลบัมาที

มอเตอร์ M  เช่นเดียวกัน โดยหลักการนีจะสามารถเขียนเป็นสมการ

ควบคุมกระแสใน q-axis ซึงจะเหมือนกบัการควบคุมแรงบิดเพือควบคุม

ตาํแหน่งของมอเตอร์ไดด้งันี  

 

 

โดยที Kp, Ki และKd คือ ค่าอัตราขยายของตัวควบคุมพีไอดี 

Kpassivity  คือ ค่าคงทีสร้างแรงบิดเสมือนในการหมุนเปลียนตาํแหน่ง

ของโรเตอร์  Ѳr1, Ѳr2 คือ มุมของโรเตอร์ M1, M2 และ ωr1, ωr2 คือ

ความเร็วโรเตอร์ของ M1, M2 โดยจากสมการที ( ) และ ( ) จะนาํไปสร้าง

ระบบควบคุมเพือควบคุมกระแส iq1 ของมอเตอร์ M1 และควบคุม

กระแส iq2 ของมอเตอร์ M  ให้ทาํงานเป็นระบบควบคุมสัมผสักายภาพ

เสมือนไดด้งัแสดงในรูปที  โดยดา้นบนของรูปจะเป็นระบบควบคุมของ

มอเตอร์ M1 และด้านล่างของรูปจะเป็นระบบควบคุมของมอเตอร์ M2

โดยการส่งค่า Ѳr1, Ѳr2 ระหว่างบอร์ดควบคุมมอเตอร์ทงั  จะทาํการส่ง

ค่าผ่าน CAN Transceiver ของ BLDC Controller Board 
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รูปท ี  ไดอะแกรมระบบควบคุมสัมผสักายภาพเสมือน 

4. ผลการทดสอบ 

.  การทดสอบการตอบสนองต่อสัญญาณขันบันได 

การทดสอบนีจะเป็นการทดสอบเพือดูผลการตอบสนองต่อการ

เปลียนแปลงมุมของโรเตอร์แบบทนัทีทนัใด โดยการทดสอบจะทาํการ

จาํลองสัญญาณ Ѳr  (ใช้เป็นการจาํลองสัญญาณเนืองจากการเปลียนมุม

ของมอเตอร์ M2 จริงให้เปลียนแปลงแบบทนัทีทนัใดไม่สามารถทาํได้) 

ให้เปลียนค่าจาก o
 เป็น o เป็น o เป็น o แลว้เปลยีนกลบัมาเป็น o 

โดยจะส่งผ่าน CAN Transceiver ซึงระบบควบคุมมอเตอร์ M1 จะตอ้งทาํ

การปรับมุมให้เปลียนไปตามมุม Ѳr  ทีทําการจําลอง รูปที  แสดง

ผลตอบสนองต่อสัญญาณขนับนัได โดยเส้นสีแดงแสดงสัญญาณ Ѳr2 ที

จาํลองขึน เส้นสีเขียวแสดงมุม Ѳr1 ทีเกบ็ค่าจากเซ็นเซอร์วดัตาํแหน่ง โดย

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่าระบบควบคุมสามารถควบคุมมุมของ    

โรเตอร์ M1 ให้ ติดตามมุมได้ตามค่าทีตังไว้ โดยใช้เวลาในการเข้าสู่

ตาํแหน่งทีตงัไวสู้งสุดขณะเปลียนมุมจาก o ไปยงั o โดยใชเ้วลา  

ms รูปที  แสดงมุมของมอเตอร์ M1 หลงัจากไดรั้บสัญญาณขนับนัได้ที 

0o, 90o, 180o และ o จะเห็นไดว่้ามอเตอร์ M1 สามารถเปลียนตาํแหน่ง

ไปตามสัญญาณขนับนัไดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
รูปที  ผลตอบสนองต่อการเปลียนแปลงสัญญาณขนับนัได 
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รูปที  มุมของมอเตอร์ M1 หลงัจากไดรั้บสัญญาณขนับนัไดที o, 90o, 180o และ o 

.  การทดสอบระบบสัมผสักายภาพเสมือน 

การทดสอบนีจะติดตงัมอเตอร์ M1 และ M2 ดงัแสดงในรูปที  (ก)

โดยมอเตอร์ M1อยู่ทางด้านซ้ายมือ มอเตอร์ M2 อยู่ทางด้านขวามือทีมี

มวลนําหนัก  กรัม แขวนอยู่ดังแสดงในรูปที  (ข) โดยมอเตอร์ M1 

จะตอ้งมีแรงบิดต้านเสมือนตอบสนองเหมือนมีมวลนาํหนัก  กรัม 

แขวนอยู่ การวดัแรงบิดตา้นเสมือนจะทาํโดยการนําตาชงัสปริงมาวดัที

ปลายของแขนมอเตอร์ M1 แลว้ทาํการดึงให้ตาํแหน่งโรเตอร์ M1 อยู่ท ี

180o เพือให้แรงตงัฉากดังแสดงในรูปที  (ก) โดยแรงทีวดัได้อยูท่ี .8 

นิวตนั ดงัแสดงในรูปที  (ข)  โดยตาํแหน่งแขนของมอเตอร์อยู่ห่างจาก

จุดศูนยก์ลาง .  ซม.จากแรงและระยะจากจุดหมุนจะคาํนวณโมเมนตมั

ได้  6.8 x 0.055 = 0 .374 N.m ส่ วน ท างฝั งม อ เต อ ร์  M2 จะ คําน ว ณ

โมเมนตมัได้ 0.64 x 9.8 x 0.055 =  0.345 N.m ซึงมีความผิดพลาดอยู่ท ี

8.4% จากนันจะทาํการทดสอบการติดตามมุม โดยใช้มือหมุนมอเตอร์ 

M1 ซึงเป็นมอเตอร์ฝังผูค้วบคุม มอเตอร์ฝังพืนทีปฏิบติังาน M2 จะตอ้ง

เปลียนมมุโรเตอร์ตามมุมของมอเตอร์ M1 โดยผลการทดสอบการติดตาม

มุมของโรเตอร์แสดงในรูปที  โดยสีส้มแสดงมุมโรเตอร์M1 (Ѳr1)  สี

ฟ้าแสดงมุมโรเตอร์M1 (Ѳr2) จากผลจะเห็นไดว่้ามุมโรเตอร์ของมอเตอร์ 

M1 และ M2 เปลียนแปลงประสานกนัตลอด โดยหากซูมเขา้ไปจะเห็นได้

ว่ามี ความผิดพลาดสูงสุดอยูท่ี .  %  

        
(ก)                                            (ข) 

รูปท ี  (ก) ระบบทีทาํการทดสอบ (ข) นาํหนกัของมวลทีใชท้ดสอบ 

           
                                (ก)                                                                  (ข) 

รูปที  (ก) การทดสอบวดัแรงบิดตา้น (ข) แรงบิดตา้นเสมือนทีมอเตอร์ M1 

 
รูปที  การติดตามมุมโรเตอร์ของมอเตอร์ M1 และ M2 

5. สรุป 
บทความนีได้ทําการออกแบบและสร้างต้นแบบแขนกลโดยใช้

มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านทีมีระบบสัมผัสกายภาพเสมือน ที

ประกอบด้วยระบบมอเตอร์ฝังผู ้ควบคุม และระบบมอเตอร์ฝังพืนที

ปฏิบัติงานจากการทดสอบพบว่าระบบมอเตอร์ทังสองฝังสามารถ

เคลือนทีประสานกันได้อย่างแม่นยาํโดยมีความผิดพลาดสูงสุดอยู่ที 

0.149% และในส่วนของแรงบิดตา้นเสมือนก็ทีสร้างขนึมาทีมอเตอร์ฝังผู ้

ควบคุมมีความแตกต่างกบัแรงบิดทีเกิดขึนทีฝังพนืทปีฏิบตัิงานที 8.4% 

6. ข้อเสนอแนะ 

จากการทดสอบจะเห็นไดว่้าแรงบิดตา้นเสมือนยงัมีความผิดพลาด

ค่อนขา้งสูงที . % เพือให้สามารถปรับค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุม

ให้สร้างแรงบิดเสมือนได้ถูกต้องมากขึนจะต้องทาํการปรับปรุง ระบบ

ทดสอบซึงในบทความนีเป็นการสร้างระบบทดสอบขึนมาอย่างง่าย ให้

เป็นระบบทดสอบทีติดตงัเครืองมือวดัทไีดม้าตราฐานและอุปกรณ์ยึดจบั

ทีมนัคงและมรีะยะติดตงัทีแม่นยาํเพอืให้ไดผ้ลการทดสอบทีถูกตอ้งทีสุด 
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การออกแบบและสร้างเครื�องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนแบบสามช่องสัญญาณ
เพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการลดสัญญาณรบกวนแบบโหมดร่วมในระบบการวัดและเฝ้าติดตาม

Design and Construction of 3-Channel Partial Discharge Detector for Improving Common-mode Noise 
Reduction Performance in Measuring and Monitoring System

ณรงค์ ทองฉิม และ นิศรุต  พนัธ์ศิริ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี nisarut.p@ubu.ac.th

บทคดัย่อ
บทความนี� เสนอการออกแบบและสร้างเครื� องตรวจจับดีสชาร์จ

บางส่วน (PD) แบบสามช่องสัญญาณเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการลด

สัญญาณรบกวนในระบบการวดัและเฝ้าติดตาม PD ที�ออกแบบไว ้ซึ� งโดย

พื�นฐานแลว้สัญญาณรบกวนอาจเกิดจากกราวด์ลูปของระบบการวดั PD 

โดยมิไดต้ั�งใจ เนื�องจากมีตวัรับสัญญาณ (Coupling device, CD) หลายตวั

เชื�อมต่อกับเครื�องวดั (Measuring instrument, MI)  ในบทความนี� เสนอ

วิธีการปรับปรุงอตัราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนให้ดีขึ�นโดยใชต้วั

กรอง Band-pass และวงจรขยายสัญญาณแบบปรับเปลี�ยนอัตราขยาย

สัญญาณได้ เพื�อกรองสัญญาณรบกวนที�ไม่ตอ้งการและขยายสัญญาณ

พลัส์ของ PD ที�ไดรั้บให้สูงขึ�น ยิ�งไปกว่านั�น ด้านอินพุตของ MI ไดใ้ช้

วงจรรับสัญญาณแบบขยายผลต่างเพื�อลดสัญญาณรบกวนแบบโหมดร่วม 

(Common–mode) ซึ� งเกิดระหว่าง CD และ MI  จึงทาํให้เครื�องตรวจจบั 

PD ที�ออกแบบนั�นมีความง่ายและลดสัญญาณรบกวนไดอ้ยา่งมีนยัยะ  

คาํสําคญั: เครื�องตรวจจบั PD สัญญาณรบกวน กราวดล์ูป

Abstract
This paper presents the design and implementation of a 3-channel

partial discharge (PD) detector to improve noise reduction performance 

in the designed PD measuring and monitoring systems. Basically, the 

noise may be generated by the unexpected ground loop of the PD 

measuring system due to several coupling devices (CDs) being 

connected to the PD measuring instrument. In this paper, the signal-to-

noise ratio (S/N ratio) was enhanced by using a band-pass filter and a 

programmable gain amplifier to fil the undesired noises and amplify the 

PD signal acquired in the CD. Furthermore, at the input side of MI, the 

Differential Receiver was utilized to reduce the common-mode noise 

generated from CD and MI. The proposed technique, the designed PD 

detector was a simple, including significant noise reduction.

Keywords: Partial discharge detector, Noise, Ground loop

1. บทนํา
ดีสชาร์จบางส่วน (Partial discharge, PD) คือ ดีสชาร์จทางไฟฟ้าที�

เกิดขึ�นในฉนวนเพียงบางส่วนที�อยู่ระหว่างขั�วตวันําไฟฟ้าของอุปกรณ์

ไ ฟ ฟ้ าแ ร งสู งใน ข ณ ะ ป้ อ น แ ร งดัน  โ ด ย ทั� ว ไ ป ก าร วัด  PD ต าม

มาตรฐานสากลจะเป็น PD ที� เกิดในไดอิเล็กตริกหรือฉนวน (Internal 

discharge) เพียงบางส่วนที�อยู่ระหว่างขั�วของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง [�] 

วงจรวดั PD อย่างง่ายที�ใชก้นัแพร่หลายแสดงดงัรูปที� � [V]  ซึ� งเป็นการ

วดั PD แบบช่องสัญญาณเดียว ส่วนวงจรวดั PD แบบสามช่องสัญญาณ 

(3-Channel) แสดงดงัรูปที� V ซึ� งใชว้ดั PD ไดห้ลายช่องสัญญาณ เช่น การ

วดั PD ในหม้อแปลงกําลังที�ใช้ฉนวนหล่อเรซิ�น (แบบแห้ง) เป็นต้น

อย่างไรก็ตามระบบวดั PD แบบสามช่องสัญญาณหรือช่องสัญญาณเดียว

เองก็อาจจะเกิดปัญหากราวด์ลูบได้เช่นเดียวกันดังรูปที�  W ซึ� งผลจาก

แรงดนัที�กราวด์ V จุดไม่เท่ากนั ทาํให้เกิดกระแสไหลวนระหวา่งกราวด ์V 

จุดนี�  เรียกว่าเกิด Ground loop ทาํให้สัญญาณรบกวนในระบบวดัเพิ�มขึ�น 

วิธีแกปั้ญหานี�ทาํไดห้ลายวิธี เช่น ทาํ Galvanic isolation โดยใช ้Isolation 

transformer หรือโดยใช ้Fiber optic transmission แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในการ

ใช้งานอยู่ การวดั PD นั�นหากมีสัญญาณรบกวน (Noise) มาก จะทาํให้

ความไวของเครื� องวดัลดลง ซึ� งมาตรฐานสากลจะกําหนดขนาด PD 

สูงสุด (ค่าสูงสุดที�ยอมรับได ้หรือ Specified permissible PD magnitude) 

มาให้และกาํหนดให้ขณะทาํการวดันั�นสัญญาณรบกวนที�ปะปนเขา้มา

ตอ้งมีขนาดตํ�ากวา่ XY% ของสัญญาณพลัส์ของ PD [1] 

รูปที� � วงจรทดสอบการตรวจบั PD แบบช่องสัญญาณเดียว
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รูปที� V วงจรทดสอบการตรวจบั PD แบบสามช่องสัญญาณ

รูปที� W ตวัอยา่งการเกิดกราวนดล์ูป

2. การออกแบบเครื�องมือวดั
บทความนี� เป็นงานวิจยัต่อยอดจากงานวิจยัเดิม เรื�องการออกแบบ

และสร้างเครื�องวดั PD แบบดิจิตอลและวิเคราะห์ที�ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

ฐาน หรือ PC-based partial discharge (PD) detector and analyzer using 

FPGA (Field Programmable Gate Arrays technology) [W  - ^ ]  โ ด ย ที�

งานวิจัยนี� ได้นําเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาโดยออกแบบ

เพิ�มเติมเฉพาะส่วนตวัรับสัญญาณ (Coupling device, CD) และเครื�องวดั 

(Measuring instrument, MI)  ใหม่ ปัญหาสัญญาณรบกวนที�กล่าวมาแลว้

นั�นเกือบทั�งหมดเกิดขึ�นในส่วนของวงจรภาคอนาล็อก ดงันั�นงานวิจยันี�

จะนาํเสนอแนวทางการออกแบบเครื�องวดั PD แบบ W ช่องสัญญาณ (W-

Channel PD detector) เพื�อแกปั้ญหานี� โดยออกแบบวงจรมีรายละเอียดดงั

รูปที� ^

นอกจากนี� งานวิจยันี� ยงัไดจ้ดัเตรียมช่องต่อสัญญาณเอาต์พุตแบบ

อนาลอ็กของสัญญาณพลัส์ของ PD และ แรงดนัทดสอบสาํหรับ MI แบบ

ดิจิตอล (Digital measuring instrument) เพื�อเป็นทางเลือกไวด้ว้ย เพื�อใช้

หาปริมาณ PD ในรูปแบบต่างๆได ้และใชว้ิเคราะห์ PD ที�เกิดจากปัญหา

ต่างๆ ไดอี้กดว้ย ซึ� งฮาร์ดแวร์ดา้นดิจิตอลและซอฟตแ์วร์ในส่วนนี�จะไม่มี

การออกแบบซํ� าสิ�งที�ทาํการวิจยัไปแลว้ [V, W] และเนื�องจากในปัจจุบนัได้

มีเทคโนโลยีการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ไมโครคอนโทรลเลอร์  

และฮาร์ดแวร์ดา้นดิจิตอล มีความเจริญรุดหนา้ไปมาก ทาํให้วงจรเหล่านี�

กินไฟเลี� ยงน้อยลงมากหรือกินพลงังานเพียงเล็กน้อยเท่านั�น จึงมีความ

เป็นไปไดที้�จะนาํสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต  (Ethernet cable) มาประยุกต์ใช้

เป็นสายจ่ายไฟเลี�ยง สายส่งสัญญาณ และสายควบคุมได้

รูปที� ^ ไดอะแกรมของ PD detector ที�ออกแบบ

2.1 CD สําหรับรับสัญญาณ PD
ทาํหน้าที�รับสัญญาณพลัส์ของ PD และแยกเอากระแสของ Power 

frequency (50-400 Hz) ออกจากพลัส์ของ PD อินพุตอิมพิแดนซ์ของ CD 

ที�ในช่วง Measuring band มีค่าประมาณ 100 และ 200 โอห์ม ตามลาํดบั 

2.2 Step-up transformer และ Pre-amplifier
ทาํหนา้ที�เพิ�ม S/N ratio ใหสู้งขึ�นและขยายสัญญาณพลัส์ของ PD 

โดยใช ้Step-up transformer (1:2 ratio) ก่อนป้อนเขา้ Pre-amplifier ทาํให้

ขนาดสัญญาณพลัส์ของ PD ใหญ่กวา่สัญญาณรบกวน (Noise) มากขึ�น

2.3 Programmable bandpass filter
Programmable bandpass filter นั�นสามารถเลือก Bandwidth (ที�  -6 

dB.) ในหน่วย kHz ไดด้งันี�  คือ 35 - 350, 35 - 450, 80 - 350 และ 80 - 450 

ตามลาํดบั  โดยเลือก Bandwidth ในช่วงความถี�ที�มาตรฐานสากลกาํหนด

ไว ้[1] และตอ้งเลือกในช่วงความถี�ที�มีสัญญาณรบกวน (Interferences or 

noise) ตํ�าสุดและพัลส์ของ PD ไม่เกิด Negative superposition เกินกว่า

มาตรฐานสากลกาํหนดเมื�อทาํการวดั PD ในเคเบิล

2.4 Programmable gain amplifier and line driver
ใช้สําหรับขยายสัญญาณพลัส์ของ PD ได้สูงสุด WV,~�� เท่า และ

ขยายสัญญาณแรงดนัทดสอบ V ได ้�, 2, ^ เท่า (แรงดนั XY kV, 100 kV, 

200 kV ตามลาํดบั) และเนื�องจาก CD ใช้พลงังานน้อย  จึงเลือกใช้สาย

อีเทอร์เน็ตเคเบิล (Ethernet cable) เป็นสายส่งสัญญาณระหว่าง CD และ 

MI ได ้เช่น Category 5 (CAT5 cable) หรือ Category 7 (CAT7 cable) ซึ� ง

จะอธิบายรายละเอียดในภายหลงั

2.5 Low voltage part of voltage divider
ทาํหน้าที�ลดทอนแรงดนัให้มีขนาดที�เหมาะสม โดยอาศยัหลกัการ

ของ voltage divider ที�มี Coupling capacitor (Ck) เป็น HV capacitor
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2.6 Microcontroller และ Serial port
ทาํหน้าที�รับสัญญาณจาก MI (RS232C port) โดยออกแบบเป็นตวั

ขบัสัญญาณคู่ (Dual driver) เพื�อจ่ายโหลดแบบ Capacitive load ให้สาย

อีเทอร์เนตเคเบิลไดย้าวขึ�น เพื�อใชค้วบคุม Programmable bandpass filter 

และ Programmable gain amplifier ดา้น CD

2.7 Power supply
ทาํหนา้ที�จ่ายไฟเลี�ยงให ้CD และ MI

2.8 สายอเีทอร์เน็ตเคเบิล
ใชใ้นการเชื�อมต่อสัญญาณระหว่าง CD และ MI นั�นภายในเป็นสาย

ตีเกลียว 4 คู่ ใชส้าํหรับ DC power supply 1 คู่, สัญญาณพลัส์ของ PD 1 คู่, 

สัญญาณแรงดนัทดสอบ 1 คู่ และสายควบคุม 1 คู่ที�สื�อสารแบบ RS 232C 

ปกติสายอีเทอร์เน็ตเคเบิลจะประกอบดว้ยสายทองแดงแบบ สายตีเกลียว  

ทาํให้สามารถลดสัญญาณรบกวนแบบ Magnetic noise ได้ดี เกณฑ์ใน

การเลือกใชส้ายอีเทอร์เน็ตเคเบิลเป็นดงันี�  คือ ในกรณีทั�วๆไปนั�น เลือกใช ้

Category 5E หรือ CAT5E นั�นถือว่าเพียงพอแลว้ แต่ในกรณีที�มีสัญญาณ

รบกวนมากหรือเลวร้ายที�สุดนั�นเราจะเลือกใช้ Category 7 หรือ CAT7 

เนื�องจากเป็นสายตีเกลียวที�เป็นสายชีลด์ และตอบสนองความถี�สูงมากๆ

ไดดี้อีกดว้ย ซึ�งในที�นี� เลือกใช ้CAT5E 

2.9 Analog MI
ทําหน้าที� รับและส่งสัญญาณพัลส์ของ PD และสัญญาณแรงดัน

ทดสอบ V เพื� อหาค่ายอด ส่วนทางด้านอินพุตของ Analog MI ได้

ออกแบบเป็นวงจร Differential amplifier เพื�อใช้ในการลดสัญญาณ

รบกวนแบบ Common-mode

2.10 Digital MI
ทาํหน้าที�รับสัญญาณพลัส์ของ PD และสัญญาณแรงดนัทดสอบ V 

ซึ� งเป็นสัญญาณอนาล็อกจาก Analog MI โดยฮาร์ดแวร์ดา้นดิจิตอลและ

ซอฟตแ์วร์ไดเ้คยออกแบบและสร้างไวแ้ลว้ [2, 3] กล่าวโดยสรุป คือจะมี

หน้าที�ส่งสัญญาณควบคุม Analog MI ผ่านทางพอร์ต USB และใช้รับ

สัญญาณ PD และ V มาแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลเพื�อหาค่ายอดพลัส์ของ 

PD ที�เกิดที�มุมเฟสหรือ phase angle ( ) ต่างๆ และหาค่าแรงดนัจุดต่างๆ 

เพื�อนาํไปหาค่าแบบเวลาจริงและหา IEC integrated quantities พร้อมทั�ง

นาํไปเก็บเป็นขอ้มูลดิบเพื�อนาํไปวิเคราะห์หาสาเหตุที�เกิดความผิดพร่อง

ในฉนวนนั� นโดยใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โดยนําข้อมูลดิบมาสร้าง 3-

dimensional distribution หรือ Hn ( , q) distribution ขึ�นมาก่อน จากนั�น

ทาํการวิเคราะห์โดยอตัโนมติั [4]

3. การทดสอบและผลการทดสอบ
แผงวงจรของ CD ที�ออกแบบและประกอบเสร็จแลว้ และส่วน CD 

ที�ประกอบเสร็จสมบูรณ์แลว้ ซึ� งเป็น Sub-system ของ PD Detector แสดง

ดงัรูปที� 5 ก) และ ข) ตามลาํดบั

รูปที� X อุปกรณ์ CD ก) แผงวงจร CD ข) CD ที�ประกอบเสร็จสมบูรณ์ 

รูปที� 5 จะเห็นว่าการวิจยันี� เลือกใช้คอนเนคเตอร์ธรรมดาที�ใช้กัน

โดยทั�วไป คือ คอนเนคเตอร์ DB 9 pin แทนการใชค้อนเนคเตอร์สําหรับ

งานเขา้หัวสายอีเทอร์เน็ตแลน เพราะสัญญาณพลัส์ของ PD ทั�วๆ ไปใช้

แถบความถี�ไม่เกิน � MHz และรองรับกระแสได้มากกว่า และปกติ

สายสัญญาณจะยาวนอ้ยกวา่ VY เมตร และใชก้ระแสประมาณ �YY mA

ในการทดสอบคุณสมบัติของเครื� องมือวัดคือ PD detector ที�

ออกแบบ (มีส่วนประกอบสาํคญัคือ CD และ MI) นั�นจะตอ้งมีคุณสมบติั

เป็นไปตามมาตรฐาน IEC �YV~Y:VYYY ข้อ 4.3 [1] และ IEC [2] โดยมี

สาระสาํคญัดงันี�

3.1 ค่า f1, f2 และ ∆f
Wide-band PD instrument จะต้องมี คุณ ส มบัติ การตอบ ส น อง

ความถี�ของ Transfer impedance Z(f) ดังนี� โดยค่า f1, fV และ ∆f อ้างอิง

นิยามตามมาตรฐาน IEC [1, 2] Parameters f1, f2 and ∆f ดงันี�  

30 kHz ≤ f1 ≤ 100 kHz, f2 ≤ 1 MHz, 100 kHz ≤∆f ≤ 900 kHz

ผลการทดลอง เมื�อป้อนกระแสที�อินพุตของ CD และวดัแรงดัน

เอาทพ์ุตที� MI ไดผ้ลการทดลองดงัรูป 6

รูปที� 6 คุณสมบติัของ Z(f)

3.2 Pulse train response of PD instruments
Pulse train response of PD instruments ตอ้งเป็นไปตาม IEC [1]

หัวขอ้นี� ไม่ไดท้าํการทดลอง เนื�องจากเป็นงานวิจยัต่อยอดงานวิจยั

เดิม และ PD detector ที�เคยทาํวิจยันี�ไดมี้การพฒันาต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั 

และใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรมตั�งแต่ปี ค.ศ.1999 ถึง ปัจจุบนั [3 - 6]
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3.3 การทดสอบวงจร Differential amplifier ของ MI
การทดสอบวงจร Differential amplifier ของ MI เพื�อใช้ในการลด

สัญญาณรบกวนแบบ Common-mode แสดงดงัรูปที� 7 และ 8 จากรูปที� 7 

ความสามารถในการลดสัญญาณรบกวนแบบ common-mode ของ MI ที�

ความถี�นอกช่วง f2 (-6dB) ของเครื�องวดั (ความถี�มากกว่า 450 kHz) ได้

ประมาณ 20 dB หรือนอ้ยกว่า (ประมาณ10 เท่าหรือน้อยกว่า) และตั�งแต่

ความถี� 2 MHz ความสามารถในการลดสัญญาณรบกวนแบบ common-

mode ของ MI จะทาํไม่ได ้

ดังนั�น PD detector แบบสามช่องสัญญาณนี� สามารถลดสัญญาณ

รบกวน โดยประมาณ 2 – 10 เท่า ขึ�นกบัความถี�ของสัญญาณรบกวน

จากนั�นทาํการทดสอบจริงเพื�อหาความสามารถในการลดสัญญาณ

รบกวนแบบ Common-mode ทั�งระบบจากปัญหากราวด์ลูปว่าทาํไดจ้ริง

หรือไม่ โดยนาํเครื�องวดั PD มาต่อ CD เพียงตวัเดียวแลว้ป้อน calibration 

pulse ขนาด 50 pC โดยตรงที�อินพุต จะไดเ้อาต์พุตดงัรูปที� 8 จากนั�นต่อ

กราวด์ของ CD ทั�งสามช่องเขา้ดว้ยกนั และป้อน calibration pulse ขนาด 

50 pC แต่ละอินพุตพร้อมกนัทั�ง 3 ช่อง จะไดเ้อาตพ์ุตดงัรูปที� 9

จากนั�นวาง CD ห่างกนัประมาณ 5 เมตรเพียงตวัเดียวก่อน (ไม่ป้อน 

calibration pulse เพื�อดู noise เพียงอยา่งเดียว) ไดเ้อาตพ์ุตรูปที� 10 จากนั�น

ต่อกราวด์ของ CD ทั� งสามช่องห่างกันประมาณ  5 เมตร (ไม่ป้อน 

calibration pulse เพื�อดู noise ทั�ง 3 ช่อง) ไดเ้อาตพ์ุตดงัรูปที� 11

จะเห็นว่าระดับ background noise จะประมาณเท่ากนัทุกกรณี ซึ� ง

เราไม่สามารถเห็น noise เพิ�ม แสดงว่าระบบ PD ที�ออกแบบสามารถลด 

noise แบบ common-mode ที�เกิดจากกราวดล์ูปไดผ้ล

4. สรุป
ผลการทดลองได้แสดงให้ เห็นว่าเครื� องวัดที�ออกแบบใหม่นี�

สามารถลดสัญญาณรบกวนแบบ Common-mode ได้ผลเป็นที�น่าพอใจ 

สามารถแก ้Ground loop ได ้สามารถลดสัญญาณรบกวนไดป้ระมาณ V – 

�Y เท่า  เนื�องจากความรุนแรงของสัญญาณรบกวนในสถานที�ต่างๆ ไม่

เท่ากนั และขึ�นกบัความถี�ของสัญญาณรบกวนอีกดว้ย

รูปที� 7 ความสามารถในการลดสัญญาณรบกวนแบบ common-mode ของ MI

รูปที� 8 เอาตพ์ุตที�ได ้เมื�อป้อนสัญญาณ Calibration pulse

รูปที� 9 ผลเอาตพ์ุตทั�ง 3 ช่องสัญญาณได ้เมื�อป้อนสัญญาณ Calibration pulse

รูปที� 10 เอาตพ์ุต Background noise (or interferences) แบบต่อ CD ช่องสัญญาณเดียว

รูปที� �1 เอาตพ์ุต Background noise (or interferences) แบบต่อ CD 3 ช่องสัญญาณ
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจาํหน่าย
แรงดันสูงโดยใช้หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า เป็นตวัตรวจจบักระแสจาก
ตวันาํสายไฟฟ้า และใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทาํงาน 
โดยสามารถทํางานในช่วงกระแสผิดพร่องได้ตั้ งแต่ 300 - 1000 A 
ลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองโดยคลอ้งเขา้กบัสายตวันาํไฟฟ้าในระบบ
จําหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค ตัว เค ร่ืองจะทําการตรวจจับ
กระแสไฟฟ้าแบบเรียลไทม ์ขณะท่ีเคร่ืองทาํงานในสภาวะปกติจะแสดง
สถานะการทาํงานเป็นแสงไฟสีเขียว โดยการกระพริบ 5 คร้ัง ทุก 10 นาที 
เพื่อแสดงว่าตวัเคร่ืองยงัทาํงานไดป้กติ และเม่ือตวัเคร่ืองตรวจพบกระแส
ผิดพร่องซ่ึงมีค่ามากกว่าท่ีตั้งค่าไว ้ตวัเคร่ืองจะแสดงสถานะการทาํงาน
เป็นแสงไฟสีแดง โดยการกระพริบ 1 คร้ัง ทุก 3 วินาที เป็น เวลา 2 ชัว่โมง 
และจะกลบัไปสถานะปกติอีกคร้ังโดยอตัโนมติั หรือ เม่ือกดปุ่มรีเซ็ต ตวั
เคร่ืองใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอร่ีลิเทียมขนาด 4,400 mAh และมี
ระบบชาร์จพลงังานจากโซล่าเซลล์ สามารถใช้งานในช่วงเวลาท่ีไม่มี
แสงอาทิตยไ์ดเ้ป็นระยะเวลา 23 ชัว่โมง จากการทดลองเคร่ืองตรวจจบั
ความผิดพร่องในระบบจาํหน่ายแรงดันสูง สามารถตรวจจบัความผิด
พร่องในระบบจาํหน่ายแรงดนัสูงไดอ้ย่างแม่นยาํ และรวดเร็ว ใชง้านได้
สะดวกและมีตน้ทุนการสร้างท่ีตํ่ากวา่ราคาในทอ้งตลาดมาก 
คําสําคัญ: หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า, ระบบจาํหน่ายแรงดนัสูง, ความผิด
พร่อง 

Abstract 

This document explains a fault detector in a high-voltage 
distribution system using a current transformer. A fault current is 
measured and controlled by a microcontroller which the fault detector is 
capable of sensing between 300 and 1000 amps. The fault detector is 
attached to the conductor wire of the provincial electricity authority. The 
fault detector is sensed electricity in real-time while the fault detector is 
working on normal conditions, it will show the working status as a green 
light by blinking 5 times every 10 minutes. When the fault detector is 
sensed a fault current more remarkable than the set value that the fault 
detector will show the working status as a red light by blinking 1 time 
every 3 seconds for 2 hours. After that, it will be automatically returned 

to the normal state or reset by button is pressed. The system comprises a 
4,400 mAh-lithium battery and a solar charging system. The lithium 
battery can be discharged in approximately 23 hours. Thus, the fault 
detector is capable of sensing fault current which is accurate and 
comfortable. It is lower prices than commercial devices. 
Keywords:  Current Transformer, High voltage Distribution System , 
Fault 

บทนํา 
จากข้อมูลสถิติ ท่ีการไฟฟ้าส่วนภู มิภาคเ ก็บรวบรวมได้ใน

โครงการวิจยัดา้นคุณภาพไฟฟ้า [1] ช้ีให้เห็นว่าปัญหาดา้นคุณภาพไฟฟ้า
เป็นปัญหาหลกั สร้างผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
มากท่ีสุด คือ แรงดนัไฟฟ้าตกชัว่ขณะท่ีเป็นผลจากการเกิดความผิดพร่อง
ทางไฟฟ้า หรือ ฟอลต ์(Fault) ในระบบสายส่งหรือระบบจาํหน่าย ส่งผล
ให้ระบบจาํหน่ายเกิดความเสียหาย ไม่สามารถส่งพลงังานไฟฟ้าไปยงั
อาคารบ้านเรือน และอุตสาหกรรม เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ และ
ภาคอุตสาหกรรมจะสูญเสียกําลังการผลิตไปอย่างมหาศาล  มีผลต่อ
รายไดท่ี้ตอ้งสูญเสียเป็นจาํนวนมากเช่นกนั เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวจึงตอ้ง
มีการซ่อมบาํรุงรักษาระบบจาํหน่ายแรงดนัสูงให้กลบัสู่สภาวะปกติอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายพลงังานไฟฟ้าคืนให้กบัระบบ จาก
การเก็บสถิติ ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดั
ยะลา มีหน่วยสูญเสียในพื้นท่ี 6 จงัหวดั ภาคใต ้อยู่ท่ีร้อยละ 7.42 ในปี 
พ.ศ. 2563 [2] และมีเหตุการณ์ท่ีเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง 13,540 เร่ือง ในปี พ.ศ. 
2563 [3] ในกรณีของคน้หาจุดท่ีเกิดความผิดพร่องจะใชเ้วลานาน ทาํให้
ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีจะสามารถระบุ ตาํแหน่งเฟสของฟีดเดอร์ท่ีเกิดความผิด
พร่องทางไฟฟ้าไดอ้ย่างแม่นยาํ[4]  เรียกว่า “Fault Indicator” ซ่ึงมีราคา
แพง และในประเทศไทยยงัไม่มีการผลิตมาใชง้านเองภายในประเทศ  

จึงมีการศึกษาและออกแบบเคร่ืองตรวจจบัสภาวะผิดปกติในระบบ
ไฟฟ้ากาํลงั (Fault) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
ในระบบไฟฟ้าเพราะกระแสท่ีเกิดข้ึนจากความผิดพร่อง (Fault) มีปริมาณ
สูงมากจนทําให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากําลังท่ีมีกระแสไหลผ่านมี
อุณหภูมิสูงจนสร้างความเสียหายใหก้บัอุปกรณ์[5] 

งานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัการทาํงานและจดัทาํเคร่ืองตรวจจบั
ความผิดพร่องในระบบจําหน่ายแรงดันสูง (Fault Indicator in High 
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Voltage Distribution System) มุ่งหวงัจะนาํไปใช ้เป็นอุปกรณ์แจง้เตือน
มาตรฐานในระบบไฟฟ้าแรงดนัสูง เพื่อบ่งบอกเฟสของฟีดเดอร์ท่ีเกิด
ความผิดพร่อง (Fault) ได้อย่างแม่นยาํ และถูกต้องเพื่อปฏิบัติงาน
บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงดันสูงได้อย่างรวดเร็ว โดยจะพัฒนาให้
ประหยดักว่าเม่ือเทียบกับสินคา้ของต่างประเทศ และมีประสิทธิภาพ 
เทียบเท่าเป็นอยา่งนอ้ย 

1. ทฤษฏีท่ีเกีย่วข้อง 

1.1 ความผดิพร่องทางไฟฟ้า (Fault) 

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัระบบสายส่งไฟฟ้าหรือท่ีเรียกว่า ฟอลต ์
[5] เป็นสาเหตุท่ีไม่พึงประสงคแ์ละไม่อาจหลีกเล่ียงได ้เน่ืองจากสายส่ง
ไฟฟ้าถูกติดตั้งไวบ้นอากาศ จึงมีโอกาสเกิดสภาวะ ผิดปกติ (Abnormal 
Condition) ไดต้ลอดเวลา เม่ือเกิดการลดัวงจรหรือมีฟอลตเ์กิดข้ึน ส่งผล
ให้อุปกรณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ท่ี
สําคญั คือ อาจจะทาํให้ไฟฟ้าดบัเป็นบริเวณกวา้งอีกดว้ย โดยมีลกัษณะ
รูปคล่ืนกระแสลดัวงจร ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 ลกัษณะรูปคล่ืนกระแสลดัวงจร 

1.2 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Current Transformer) 

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า หรือ Current Transformer  คือ อุปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบและสร้างข้ึนมาเพื่อให้ทราบถึงค่ากระแสไฟฟ้าของ
โหลดท่ีใชง้านอยู ่แบบเรียลไทม ์โดยมีส่วนประกอบ ดงัน้ี  

1. ขดลวด Primary เป็นชุดรับท่ีทาํหนา้ท่ีรับแรงดนัไฟเขา้  
2. ขดลวด Secondary เป็นชุดท่ีทาํหนา้ท่ีจ่ายแรงดนัไฟออก  
3. แกนเหลก็ (Core) เป็นแผน่เหลก็ท่ีใชท้าํหมอ้แปลงจะมีส่วนผสม

ของสารก่ึงตวันาํซิลิกอนเพื่อรักษาความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กท่ี
เกิดข้ึนรอบขดลวดไว ้ 

หลกัการทาํงานของ Current Transformer จะถูกติดตั้งเขา้ไปคลอ้ง
สายไฟฟ้าท่ีต่อกบั Load ไฟฟ้าท่ีตอ้งการวดั [6] ดงัรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 หลกัการทาํงานของ Current Transformer 

การทาํงานของ Current Transformer จะอาศยัหลกัการวดั
กระแสไฟฟ้าทางดา้นอินพุต (Input Current) และลดทอนกระแสไฟฟ้า
ทางดา้นเอาตพ์ุต (Output Current) แบบสัดส่วน (Ratio) เพื่อไปต่อร่วมกบั 
Ammeter โดยอตัราส่วนระหวา่งขดลวดของ Primary และ Secondary นั้น
เราจะเรียกวา่ CT Ratio (Primary : Secondary) เช่น 80/1, 200/1, 500/1 
หรือ 500/5 เป็นตน้ เป็นไปตามสูตรดา้นล่างน้ี 

 
 

(1) 

โดยท่ี   Np  คือ จาํนวนรอบของขดลวดดา้น Primary  
            Ns  คือ จาํนวนรอบของขดลวดดา้น Secondary  
            Ip   คือ กระแสไฟฟ้าท่ีวิ่งไหลผา่นขดลวดดา้น Primary  
            Is   คือ กระแสไฟฟ้าท่ีวิ่งไหลผา่นขดลวดดา้น Secondary 

2. วธีิดําเนินการวจิัย 

2.1 การออกแบบวงจรสําหรับเคร่ืองตรวจจับความผิดพร่อง 
วงจรการตรวจจบัความผิดพร่องจะใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

ท่ีเรียกวา่ Arduino ในการเขียน Code คาํสั่ง โดยมีขั้นตอนการทาํงาน ดงัน้ี  
3.1.1 ภาคการแปลงสัญญาณกระแส ทําหน้าท่ีแปลงสัญญาณ

รูปคล่ืนซายน์ของ กระแสไฟฟ้า (Sinusoidal Current) ให้เป็นสัญญาณ
รูปคล่ืนส่ีเหล่ียม (Square Current)  

3.2.2 ภาคของการประมวลผลสัญญาณของกระแส ทําหน้าท่ี
วิเคราะห์การเล่ือนเวลา และการเปล่ียนแปลงขนาดของกระแส เม่ือพบ
เหตุการณ์ความผิดพร่อง (Fault) และจะทาํการส่งสัญญาณไปยงัภาคการ
แจง้เตือน  

3.2.3 ภาคการแจ้งเตือน ทาํหน้าท่ีเม่ือไดรั้บสัญญาณจากภาคของ
การประมวลผล สัญญาณของกระแสจะทาํการแสดงสถานะ  

 
รูปท่ี 3 Schematic design 
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2.2 การคํานวณค่าแบตเตอร่ี 
เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจ่ายหน่ายแรงดันสูงจะใช้

แหล่งพลังงานจากแบตเตอร่ีลิเท่ียมขนาด 4,400 mAh มีระบบชาร์จ
พลังงานจากพลังงานโซล่าเซลล์ สามารถใช้งานในช่วงเวลาท่ีไม่มี
แสงอาทิตยไ์ด้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 23 ชั่วโมง สามารถคาํนวณหา
พลงังานท่ีจะใชง้าน ไดจ้ากสมการท่ี 2  

  (2) 

โดยท่ี   A   คือ ขนาดแบตเตอร่ี หน่วย Ah 
          P    คือ กาํลงัไฟฟ้าท่ีโหลดตอ้งการ หน่วย วตัต ์
          V   คือ แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ี หน่วย โวลต ์
          t     คือ ระยะเวลาท่ีตอ้งการใชง้าน นาทีหรือวินาที 

2.3 เคร่ืองตรวจจับความผดิพร่องในระบบจําหน่ายแรงดัน

สูง 
จากการออกแบบวงจรของเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบ

จาํหน่ายแรงดนัสูง ใชห้ลกัการตรวจจบักระแส จากนั้นนาํกระแสท่ีไดม้า
คาํนวณผา่นระบบโปรแกรมควบคุม เพื่อสั่งใหต้วัเคร่ืองตรวจจบัความผิด
พร่องแสดงผลผา่น LED Flashlight สามารถสร้างเคร่ืองตรวจจบัความผิด
พร่องในระบบจาํหน่าย ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจาํหน่ายแรงดนัสูง 

2.4 ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองตรวจจับความผดิพร่อง 

ในหวัขอ้น้ี จะเป็นการอธิบายขั้นตอนการทาํงานของเคร่ืองตรวจ

จบัความผิดพร่องแบบ flowchart แสดงดงัรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 ขั้นตอนการทาํงานของเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องแบบ Flow Chart 

2.5 การติดต้ังเคร่ืองตรวจจับความผิดพร่องในระบบหน่าย

แรงดันสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
งานวิจยัน้ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจาํหน่าย

33 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา สถานท่ี
ติดตั้ง คือ บริเวณหลงัรหสัอุปกรณ์ CLU2WR-01 ท่ีมีโอกาสเกิดความผิด
พร่องสูงสุดและเลือกการทาํงานในช่วงกระแสผิดพร่อง 800 A ขอ้มูล
ทั้งหมดอา้งอิงจากการเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัของแผนกควบคุมการจ่ายไฟ
ฝ่ายปฏิบติัการและบาํรุงรักษา ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต)้ 
จงัหวดัยะลา ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 6 การติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจาํหน่าย 33 kV  ของการไฟฟ้า 

             ส่วนภูมิภาค 

3. ผลการวจิัยและอภิปรายผล 

3.1 การทดสอบการทํางานเคร่ืองตรวจจับความผดิพร่อง 
การทดสอบน้ีจะใชแ้หล่งจ่ายกระแสสลบัสําหรับทดสอบเซอร์กิต

เบรคเกอร์ สามารถปรับค่าได้ 0 - 1000 A มาจาํลองการเกิด Fault ใน
ระบบจาํหน่ายแรงดนัสูง ป้อนกระแสผา่นเคร่ืองตรวจสอบความผิดพร่อง 
โดยท่ีกาํหนดให้เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องตรวจจบักระแสท่ี 300 - 
1000 A ด้วยการเพิ่มกระแส Fault อย่างรวดเร็ว จาก 0 ถึง ค่าท่ีกาํหนด 
ภายในเวลา 1 วินาทีและรอ 1 วินาที จากนั้ นกดปิดเคร่ืองแหล่งจ่าย
กระแสสลบัทนัทีเพื่อให้ครบเง่ือนไข เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องจะ

  A P xV x t=

นํา Fault indicator ติดต้ังที่สายตัวนํา

Current Transformer 

ขนาด 1000/5A

CT Sensor ขนาด 10A / 

1 V

1.กระแสเพ่ิมข้ึนเกินคาที่ต้ังไว ในระยะเวลา 1 วินาที

2.เม่ือกระแสเพ่ิมข้ึน หลังจากนั้น 1 วินาที กระแสตอง

ลดลงนอยกวา 20 A

สภานะ Fault

ไฟ LED สีเขียว กะพริบ 1 คร้ัง ทุก 3 วินาที

สถานะปกติ

ไฟ LED สีเขียว กะพริบ 5 คร้ัง ทุก 10 นาที

NoYes

Reset (Manual / 2 

ช่ัวโมง
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แสดงสถานะการทาํงานเป็นแสงไฟสีแดง โดยการกระพริบ 1 คร้ัง ทุก 3 
วินาที เป็น เวลา 2 ชัว่โมง ทาํซํ้าเป็นจาํนวน 10 คร้ัง ดงัรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 7  เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องแสดงสถานะ Fault 

เม่ือค่อยเพิ่มกระแสจาก 0 – 300 A โดยใชเ้วลามากกวา่ 1 วินาที และ
ไม่ไดก้ดปิดเคร่ืองแหล่งจ่ายกระแสสลบัทนัทีเพื่อให้ครบเง่ือนไข เคร่ือง
ตรวจจบัความผิดพร่องจะแสดงสถานะการทาํงานเป็นแสงไฟสีเขียว โดย
การกระพริบ 5 คร้ัง ทุก 10 นาที และทาํซํ้าเป็นจาํนวน 10 คร้ัง เช่นกนั ดงั
รูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 เคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องแสดงสถานะปกติ 

การทดสอบหาค่าความผิดพลาดของเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่อง
จะใชเ้คร่ืองมือในการสอบเทียบ โดยดิจิตลัแคลมป์มิเตอร์รุ่น Fluke 337 
TRMS 1000 Amp AC/DC Current Clamp Meter และได้ทาํการทดลอง
ซํ้ าเป็นจาํนวน 10 คร้ัง เม่ือมีกระแสผิดพร่องไหลผ่านเคร่ืองตรวจจับ
ความผิดพร่องพบว่าตวัเคร่ืองทาํงานใกลเ้คียงกบัเคร่ืองมือวดัมาตรฐาน 
แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ค่ากระแสผิดพร่องจากเคร่ืองตรวจบัความผิดพร่องและค่าความผิดพลาด 
พสัิยกระแส(A) ค่ากระแสผิดพร่อง(A) ค่าความผิดพลาด(%) 

300 303 1.01 
400 404 1.01 
500 520 4.00 
600 615 2.50 
700 710 1.43 
800 810 1.25 
900 910 1.11 
1000 1040 4.00 

3.2 การทดลองการป้องกนันํา้ 
การทดสอบการป้องกนันํ้ าจะนาํเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องใน

ระบบจาํหน่ายแรงดนัสูง ทาํการติดตั้งไวก้บัสายไฟฟ้าท่ีจาํลองเป็นสาย

ส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทาํการทดสอบฉีดนํ้ าท่ีมีมุมเอียงเพื่อ
จาํลองการเกิดฝนตก ขณะทดสอบจะทาํการเปิดเคร่ืองไวเ้พื่อทดสอบว่า
เคร่ืองสามารถป้องกนันํ้าไดแ้ละไม่มีปัญหาเม่ือเจอสถานการณ์จริง ดงัรูป
ท่ี 9 

 
รูปท่ี 9  การทดสอบการป้องกนันํ้า 

4. สรุป 
จากการสร้างเคร่ืองตรวจจบัความผิดพร่องในระบบจาํหน่ายแรงดนั

สูง เพื่อตรวจจบัความผิดพร่องของกระแสในช่วง 300 – 1000 A พบว่า
เม่ือกระแสผิดพร่องหรือกระแสปกติไหลผา่น ตวัเคร่ืองตรวจจบัสามารถ
แสดงสถานะเป็น LED Flashlight ได้อย่างแม่นยาํ ไม่มีอาการขดัข้อง 
หรือช้ินส่วนเสียหายและสามารถป้องกนันํ้าไดดี้ 
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Abstract 

Power Plants are the main method for converting 

primary sources of energy into electricity. Due to the 

threat of electricity shortage, it becomes essential 

that we have a system that can check and predict the 

energy efficiency of a power plant. Various factors 

are involved directly or indirectly towards the 

generation of the electricity. In this paper, we have 

chosen boosting methods that has performed well in 

our previous work and we have modified these 

methods for better prediction of the efficiency of a 

Combine Cycle Power Plant. The dataset of our 

work consists of thirteen variables as inputs and 

gross efficiency as the output. Upon 

experimentation, we have found that Adaptive 

Boosting and Gradient Boosting method’s 

performance increased by 0.11% & 0.14% 

respectively.   

1. Introduction 

We cannot imagine our world today without 

electricity. From education, entertainment, health to 

communication, these are all possible because of 

electricity [1].  Due to the increase in human 

population around the world, the demand of 

electricity has also been increased. Energy shortage 

is becoming a looming threat all around the world. 

Electricity which is being used in the 

aforementioned area is not the primary energy, this 

electricity is produced from coal, natural gas, 

nuclear energy, wind and solar energy into the 

electrical power that can be then used for the society 

[1].  

The electricity can be generated with various 

kinds of power plants. But more often than not these 

plants emit high amounts of greenhouse gas 

emissions which are harmful to the planet. To 

overcome that combined cycle power plant (CCPP) 

has gained huge popularity. Apart from that, the 

efficiency rate of CCPP are much higher than the 

traditional plants.  

CCPP used both gas as well as steam turbine to 

produce about 50% more electricity than their 

counterparts [2].  Furthermore, the heat that is 

wasted from the gas turbine are rerouted to the closer 

steam turbine which then additionally generates 

extra power [3]. In this paper, we have chosen two 

machine learning models to predict the efficiency of 

a CCPP in Thailand based on different internal and 

environmental data.  

Section I delivers the introduction of the paper. 

The next section talks about the motivation behind 

this work. Section III & IV explains the literature 

review and methodology that we have taken upon in 

this paper respectively. Section V gives us the 

results and Section VI is the conclusion of our work.  

 

2. Motivation 

Energy efficiency is an easy calculation. The 

overall efficiency of the plant can be calculated by 

dividing the output generated (MW) by the fuel rate 

multiplied by energy density. The problem with this 

calculation is that they do not take environmental 

and internal variables such as pressure, humidity, 

condensers, gas turbines etc into consideration. All 

the while these variables positively impact the 

efficiency of the plant. For this paper, thirteen 

variables were chosen as the inputs.  

In our previous work [4][5], we have taken in 

account 9 different machine learning methods 

ranging from regression to ensemble and boosting to 

predict the efficiency of the CCPP. Upon 

experimentation, it was found that the boosting 

methods performed well amongst all. Therefore, in 

this paper, we have taken 2 best performing methods 

and then have calibrated them for even better 

accuracy.  

 

3. Literature Review 

Pınar Tufekci [6] compared machine learning 

regression models to predict hourly full load 

electrical power output of a base load operated 

Combined Cycle Power Plant. Bagging algorithm 

with a REP Tree method performed the best in this 

case. In our study, we consider each sub-system such 

as gas turbine efficiency, heat recovery steam 

generator system (HRSG), and other sub-system’s 

efficiencies as well as related variables as inputs to 

our models where we conduct a comparative 

measure of several machine learning techniques. 

Qadir et. al [7] in their paper ‘Predicting the 

Energy Efficiency of Thermal Power Plant’ 

proposed different machine learning algorithms. Out 

of K-Nearest Neighbour, Random Forest and Linear 

regression models, Linear Regression performed the 

best with 96% in cross validation. 

Siddqui et. al [8], used machine learning 

algorithm to estimate power generated by a CCPP 

on hourly basis. The evaluation was done on five 

machine learning models such as K-Nearest 
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Neighbors (KNN), Linear regression, Gradient-

Boosted decision tree, Artificial Neural Network 

and Deep Neural Network. Their experiments 

resulted in the favour of Gradient-Boosted DT. 

4. Methodology 

In this paper, we have talked about two machine 

learning models that have performed best with this 

kind of dataset. Both the methods are boosting 

techniques, the first is Gradient boost and the other 

one is Adaptive boost. We have, furthermore, 

tweaked them to increase their accuracies. In the 

subsection, we have showcased what we have 

changed in our current parameters of the model.  

 

4.1 Gradient Boosting 

Gradient boosting is a machine learning 

algorithm relying on the intuition that the best 

possible model along with the previous models will 

minimize the error of the predictions [9]. Table 1 

shows the parameters we have changed in our 

current paper. 

 
Table 1. Former and Latest Parameters of Gradient boosting 

model 

S.no Parameters Former_Value Latest_value 

1 alpha 0.0 0.9 

2 criterion mse ‘friedman_mse’ 

3 learning_rate 1.1 0.1 

4 loss ls ‘ls’ 

5 max_depth 1 3 

6 random_state 10 None 

7 verbose 2 0 

 

4.2 Adaptive Boost 

Boosting is another ensemble technique where 

single or multiple machine learning algorithm is 

used but multiple times to predict in order to increase 

the performance of the overall model. In adaptive 

boost, multiple weak classifiers are put together to 

form a strong classifier [10]. Table 2 is the changes 

in the parameters of AdaBoost model.  

 
Table 2. Former and Latest Parameters of Adaptive boosting 

model 

S.no Parameters Former_value Latest_val

ue 

1 n_estimators [100, 500] [50, 100] 

2 base_estimator None base_dt 

3 learning_rate 0.7 0.7 

4 random_state 5 7 

 

The dataset for this work compromises of total 

thirteen variables ranging from internal to 

environmental factors that might affect the 

efficiency of a power plant. Environment variables 

include Temperature, Humidity, Pressure, 

Megawatts produced whereas internal factors 

include Inlet gas vanes 1 and 2, Condenser, Cooling 

tower, Gas turbine 1 and 2, Heat recovery steam 

generator 1 and 2 and steam turbine from the last 5 

years (2015-2021) at an hourly interval between 

samples. The output is the Net Efficiency.  

 

5. Experimentation and Results 

The dataset has been divided into an 80:20 ratio, 

80% of the data is used for training purpose while 

20% is used for the testing. For our performance 

measure, we have used R-square metrics.  

5.1 Dataset  

Below, we have defined the dataset used in our 

work along with their metrics and ranges. 

5.1.1 Temperature 

Thailand’s temperature fluctuates between 24 

degrees Celsius to 30 degrees Celsius.  

5.1.2 Humidity  

Humidity is generally between 20% to 80% all year 

around.  

5.1.3 Air Pressure 

The air pressure fluctuates between 1000 - 1015 hPa. 

5.1.4 Inlet Guide Vanes 

Inlet Guide Vanes (IGV), is the internal factor 

indicating the atmospheric air into the compressor 

cell of the gas turbine system. 

5.1.5 Heat Recovery Steam Generator 

Heat Recovery Steam Generator (HRSG) 

efficiency is computed based on Thermal-loss 

method.  

5.1.6 Steam Turbine 

A steam turbine running efficiency is shown, 

which is around 40%.  

5.1.7 Condenser 

The efficiency of condenser, which is to vaporize 

the pressure that is formed in the plant and expel out 

the excess heat. For Thailand, it ranges between 80-

100%. 

5.1.8 Output Produced 

The output generated in the plant falls between 

580-680 MW when it is run at full load and it drops 

between 400-500 MW when running on partial load. 

5.1.9 Gas Turbine 

Gas turbine resides at the center of the plant. The 

main function of it is to rotate the turbine blades by 

hearing air and fuel together.  

5.1.10 Cooling Tower 

Cooling Tower is generally placed to release 

leftover heat.  

5.1.11 Net Efficiency 

Net Efficiency values lie around 46%-50% for 

the partial load and 50-53% when the plant runs at 

full load. 
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The fig 1 depicts the variables of our dataset as 

well as their correlation between them. We have 

chosen the said variables due to the fact they impact 

positively towards the net efficiency of the plant.  

 
Fig 1. Correlation Map between the variables 

 

Since our dataset includes variables of different 

scales, we have made use of min-max scaling to 

squash the numbers between 0-1.  

The R-squared score is used to describe how 

good our models are performing and it is the 

accuracy metric that we have used in this paper. It 

can be defined as the proportion between the Sum of 

Squares Regression (SSR) and Sum of Squares Total 

(SST). The results will be better if the value of the 

R-squared is higher [11]. The R-squared equation is 

given as follows: 

 

𝑅 − 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑑 =  
𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑆𝑢𝑚 𝑜𝑓 𝑆𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
          (1) 

 

5.2 Model Evaluation 

The table below shows the training and testing 

accuracy for the models.  

 
Table 3. Training and Testing Accuracy (%) of ML models 

S.no Model Training 

Accuracy 

Testing 

Accuracy 

1 Old Gradient 

Boosting 

99.78 96.11 

2 New Gradient 

Boosting 

99.92 98.24 

3 Old AdaBoost 99.87 98.41 

4 New AdaBoost 99.98 98.32 

 

From the above table, we can see that the new 

values of both models have performed well. 

Gradient Boosting model’s accuracy increased from 

99.78% to 99.92%, whereas, Adaptive Boost 

model’s increased from 99.87% to 99.98%. Fig 2 

shows the plotting of the table 1.  

 

 
Fig 2.  Training and Testing accuracy of model 

 

Fig 3 and 4 below shows the actual vs the 

predicted data for the models. 

 

Fig 3. Actual and Predicted data for Adaptive 

Boost 
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Fig 4. Actual and Predicted data for Gradient Boost 

 

6. Conclusion 

From the above experimentation, it is visible 

how good our dataset have worked with the models. 

We selected two best-performing models from our 

previous work where we worked with nine machine 

learning methods. We then changed the parameters 

of the two boosting models to gain more accuracy 

with the dataset.  

In the end, Gradient Boosting gave us an 

improved precision of 99.92% from 99.78% 

whereas, Adaptive Boost gave us an accuracy of 

99.98% as opposed to their previous precision of 

99.87%.  

The model that we have showcased in our paper 

will be used to replace direct computation of the 

efficiency where multiple variables and known 

equation and variables must be known. In the future, 

we would like to implement our model into practice 

in accordance with the power plant.  
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บทคดัย่อ 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกใช้กันอย่าง

แพร่หลายในระบบไมโครกริด การวางแผนและการควบคุมระบบ        

ไมโครกริดที�มีระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตยใ์ห้ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งใช้การคาํนวณการไหลของกาํลังไฟฟ้า 

การนาํขอ้มลูการผลิตไฟฟ้าประจาํวนัและขอ้มูลจริงของโหลดมาใช้ในจะ

ช่วยให้ได้ผลการคาํนวณมีความน่าเชื�อถือสามารถนาํใช้ในการวางแผน

ได้เป็นอย่างดี ดังนั� น บทความนี� นําเสนอการคํานวณการไหลของ

กาํลงัไฟฟ้าในระบบไมโครกริดแบบแยกตวัอิสระโดยใช้ขอ้มูลกาํลงัการ

ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตยแ์ละโหลดประจาํวนัโดยใช้เทคนิคการคาํนวณ

การไหลของกาํลังไฟฟ้าแบบแพร่กระจายถอยหลังและเดินหน้า การ

คาํนวณใชข้อ้มูลจริงจากภาคสนามซึ�งจดัเก็บทุก � นาที นอกจากนี�  ระบบ

กกัเก็บพลงังานถูกนาํมาใชส้าธิตเพื�อวางแผนการควบคุมทิศทางการไหล

ของกาํลังไฟฟ้า รักษาระดับแรงดันและลดกาํลังไฟฟ้าสูญเสีย ระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้าแรงตํ�า CIGRE ถูกนาํมาดดัแปลงและใชเ้ป็นระบบทดสอบ 

ผลการคาํนวณดว้ยวิธีการที�นาํเสนอแสดงให้เห็นวา่การใชอุ้ปกรณ์กกัเก็บ

พลงังานสามารถขจดัการไหลยอ้นของกระแสในระบบไมโครกริดแบบ

แยกตวัอิสระที�มีระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

คาํสําคญั: การคาํนวณการไหล ระบบไมโครกริดอิสระ อุปกรณ์กกั

เก็บพลงังาน เทคนิคการคาํนวณแบบแพร่กระจายถอยหลงัและเดินหนา้ 

Abstract 
PV generation is widely used in microgrid systems. To operate 

them in more efficient manner, their planning and controlling under the 

PV generation requires power-flow calculations. Making use of the 

daily generation and load profiles increases realistic power-flow results. 

Hence, this paper presents power-flow calculations in an autonomous 

microgrid system considering the PV generation and daily load profiles 

being collected at every 1 minute. Backward-forward sweep power-

flow calculation is employed. In addition, energy storage systems are 

demonstrated in order to control a direction of the power flow, maintain 

system voltage, and reduce power loss. The CIGRE low voltage 

distribution system was modified and used as a test system. The 

calculated results of the proposed method show that the energy storage 

devices can effectively eliminate the reverse power flow in the 

autonomous microgrid with PV generation systems. 

Keywords: power-flow calculation, autonomous microgrids, 

energy storage device, Backward Forward sweep technique  

�. บทนํา 

ขอ้ดีของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตยแ์บบเชื�อมต่อกบัสายส่ง

การไฟฟ้าคือ กาํลงัไฟฟ้าที�ผลิตได้จะถูกส่งเขา้ไปในระบบเพื�อช่วยลด

ความตอ้งการในการใช้กาํลงัไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลง อย่างไรก็ตาม การ

ผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยก์็มีจุดดอ้ยคือ กาํลงัการผลิตไฟฟ้าไม่

สามารถรักษาให้คงที�ได้ตลอดทั�งวนัโดยมีค่าแปรตามความเข้มของ

แสงอาทิตยแ์ละปัจจยัอื�นๆ เช่น การเคลื�อนตวับดบงัของก้อนเมฆ การ

เปลี�ยนแปลงของช่วงเวลาในแต่ละวนัและฤดูกาลต่างๆ การเปลี�ยนแปลง

ของกาํลงัไฟฟ้าที�ผลิตไดนี้� เป็นสาเหตุทาํให้การไหลของกาํลงัไฟฟ้าใน

อาคารมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาและเมื�อพิจารณาร่วมกับการ

เปลี�ยนแปลงของโหลดไฟฟ้าในอาคารที�มีการเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอ 

ยกตวัอยา่ง เช่น ในเวลาพกัเที�ยงที�โหลดภายในอาคารมีค่าต ํ�าแต่ความเขม้

ของแสงอาทิตยก์ลบัมีค่าสูงอาจทาํให้เกิดการไหลยอ้นของกาํลงัไฟฟ้าที�

ผลิตไดม้ากกว่าการใช้งานจากตวัอาคารเขา้สู่ระบบของไฟฟ้า การไหล

ของกําลังไ ฟฟ้าดังก ล่ า วอาจ ส่งผ ล ต่อแ รงดัน  ก าร สูญเ สี ยแ ล ะ

ประสิทธิภาพในระบบของการไฟฟ้า  

เพื�อแกปั้ญหาดงักล่าว รายงานวิจยั [1-3] นาํเสนอการวิเคราะห์ไหล

ของกาํลงัไฟฟ้าในระบบที�มีการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตยแ์ละมีติดตั�ง

อุปกรณ์เก็บพลงังานเพื�อลดผลกระทบของกาํลงัไฟฟ้าไหลยอ้นกลบั แต่

การศึกษาดังกล่าวไม่ได้คาํนวณโดยใช้ขอ้มูลกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและ

ขอ้มูลโหลดทั�งวนัซึ� งเก็บไดจ้ากภาคสนามจริง อีกทั�งการคาํนวณยงัทาํใน

ระบบที�มีการเชื�อมต่อกบัสายส่งการไฟฟ้าเท่านั�น 
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ดงันั�น บทความนี� จึงนาํเสนอการคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้าใน

ระบบไมโครกริดแบบแยกตวัอิสระที�มีการติดตั�งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิคการคาํนวณการไหลของกาํลังไฟฟ้าแบบ

แพร่กระจายถอยหลงัและเดินหน้า การคาํนวณใช้ข้อมูลกาํลังการผลิต

ไฟฟ้าจริงตามความเขม้แสง และขอ้มูลการใช้กาํลงัไฟฟ้าของโหลดจริง

ตลอดทั�งวนั ซึ� งจดัเก็บทุกๆ 1 นาทีจากสถานที�จริง ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า

แรงตํ�าของ CIGRE ถูกนาํมาดดัแปลงให้ใชข้อ้มูลของโหลดและกาํลงัการ

ผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยป์ระจาํวนัเพื�อใช้เป็นระบบทดสอบให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพในการคํานวณได้อย่างแม่นยาํ นอกจากนี�  ระบบเก็บ

พลังงานได้ถูกติดตั� งเพื�อแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพในการลด

ผลกระทบที�เกิดจากกาํลงัไฟฟ้าไหลยอ้นกลบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

�. ระบบผลติไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ 

ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยแ์บบเชื�อมต่อกบัสายส่งการไฟฟ้า

มีจดุเด่นของระบบคือ สามารถรับกาํลงัไฟฟ้าไดจ้ากสองแหล่งจ่ายคือจาก

ระบบการไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตย ์ในเวลากลางวนัที�มี

แสงแดดระบบจะผลิตกาํลงัไฟฟ้าป้อนเขา้สู่ระบบเพื�อลดความตอ้งการ

กาํลังไฟฟ้าที�ใช้จากระบบของการไฟฟ้า แต่เมื�อแสงอาทิตยมี์ปริมาณ

ลดลงหรือในตอนกลางคืน พลงังานไฟฟ้าทั�งหมดที�ใช้ก็จะรับจากการ

ไฟฟ้าเพียงทางเดียว นอกจากนี�  เมื�อระบบของการไฟฟ้าเกิดไฟดบัหรือ

เกิดเหตุขดัขอ้ง ระบบป้องกนัภายในจะสั�งการให้หยุดการผลิตพลงังาน

ไฟฟ้าทนัที เพื�อเป็นการป้องกนัการทาํงานแบบแยกโดดที�ทาํให้เกิดการ

ไหลยอ้นกลบัของกาํลงัไฟฟ้าออกสู่ภายนอกได ้แต่อยา่งไรก็ตามในการ

ออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตยแ์บบเชื�อมต่อกบัสายส่งการ

ไฟฟ้าให้เป็นไปตามตามมาตรฐานนั�น จะตอ้งมีระบบป้องกันการไหล

ยอ้นของกาํลงัไฟฟ้า (Reverse Power Flow) เพื�อป้องกนัไม่ให้กาํลงัไฟฟ้า

ที�ผลิตได้และเหลือจาการใช้งานไหลยอ้นเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า 

โดยทั�วไประบบความคุมนี�จะแบ่งเป็น � แบบ แบบแรกระบบควบคุมการ

ไหลยอ้นกลบัของกาํลงัไฟฟ้า (Zero Export Control) และแบบที�สองจะ

ใช้รีเลย์ควบคุมการไหลของกาํลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง หมายเลข �� 

(Directional Power Relays)  

�.  แบบจําลองระบบไฟฟ้ากาํลงั 

�.� แบบจําลองโหลดของระบบไฟฟ้ากาํลงั (Load models) 

แบบจาํลองโหลดสถิตในระบบไฟฟ้ากาํลงัที�ใช้ในระบบทดสอบ

เมื�ออา้งอิงที�บสั i จะมีค่าของกาํลงัไฟฟ้าจริง 
L
P
i

และกาํลงัไฟฟ้าเสมือน 

Li
Q  ค่าชี� กาํลัง ,   จะขึ�นอย่กบัชนิดของโหลด เมื�อมีการพิจารณา

ค่าความถี�ของระบบไฟฟ้าร่วมดว้ย ค่าความไว Sensitivity ,
pf qf

K K จะ

ถูกนาํมาใช้ ดงัสมการที� � และ � และ ค่าอิมพิแดนซ์ของสายส่งจะแปร

ตามความถี� f เช่นกนั ดงัสมการที� � [4]  
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�.� แบบจําลองเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Distributed Generator Models)   

กรณีที�ระบบไมโครกริดทาํงานในโหมดแยกตวัอิสระกาํลงัไฟฟ้า

จริง 
Gi
P และกาํลงัไฟฟ้าเสมือน 

Gi
Q ของเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าที�บสั i จะมี

ความสมัพนัธ์ ตามสมการที�  � และ �  

  ,   
f

P P P P
Gi Gio Gi Gi mpi


         (�) 

Vi
Q  Q Q ,    Q
Gi Gio Gi Gi npi


         (�) 

 

�.� การผนวกระบบผลติไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์และระบบเกบ็พลังงานเข้า

กบัการคาํนวณการไหลด้วยวธิแีพร่กระจายถอยหลงัและเดนิหน้า 

กําลังไฟฟ้าสุทธิที�บัส i เ มื�อมีการผนวกระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

แสงอาทิตยแ์ละระบบเก็บพลงังานแสดงตามรูปที� � 

 
      รูปที� � การผนวกระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยแ์ละระบบเก็บ

พลงังานกบัการคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้า 

 

เมื�อพิจารณาที�บสั i  ค่ากาํลังไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าด้วย

แสงอาทิตยแ์ละระบบเก็บพลงังานจะถูกรวมเขา้กบักาํลงัไฟฟ้าของโหลด

สถิตเป็นกําลังไฟฟ้าสุทธิของบัส Si  จากนั� นนําไปคํานวณหาค่า

กระแสไฟฟ้าสุทธิที�บสั Ii  และกระแสของสาขา (Branch current) hiI
  

ตามหลกัการของวิธีแพร่กระจายถอยหลงัและเดินหนา้ดงันี�  

          

 

   

    

   

S P jQ P jQLi Lii i i
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�. การคาํนวณการไหลของกาํลังไฟฟ้า 

การคาํนวณการไหลของกาํลังไฟฟ้าโดยวิธีการแพร่กระจายถอย

หลังและเดินหน้า [4] อาศยัสมการกระแสและแรงดันของเคอร์ชอฟ 

กระแสบสัและกระแสสาขาสามารถคาํนวณตามสมการที� � และ � ใน

ขั�นตอนของการแพร่กระจายถอยหลงั(Backward sweep) เมทริกซ์ของ

กระแสสาขาในโครงข่าย B สามารถหาไดจ้ากสมการที� � 

                        B = BIBC I         (9) 

ในขั� นตอนการคํานวณแบบแพร่กระจายเ ดินหน้าแรงดันไฟฟ้าที�

เปลี�ยนแปลงของบสัต่างๆในโครงข่าย BCBV สามารถคาํนวณได้จาก

สมการที� �� และกระแสสาขาในโครงข่าย B เขียนไดด้งันี�  

    
=   ΔV BCBV × B              

                      
(10) 

แรงดนัของบสัก่อนการแพร่กระจายเดินหนา้ 1k
busV  จะถูกปรับปรุงใหม่

เป็น k
bus

V โดยใชค้่า ΔV  จาก (10) สามารถเขียนไดด้งันี�  

                             1k k
bus bus

      V =V - ΔV   (11) 

 
รูปที� 2 ระบบจาํหน่ายแรงดนัตํ�า CIGRE ที�ถูกดดัแปลงเป็นระบบสาธิต 

 

�.  การสาธิตการคาํนวณการไหล  

หัวข้อนี� นําเสนอการสาธิตการสาธิตการคาํนวณการไหลโดยใช้

ระบบทดสอบ CIGRE ซึ� งถูกดัดแปลงให้ทาํงานแบบแยกตวัอิสระดัง

แสดงในรูปที� � ระบบประกอบดว้ย โหลดสถิตแบบที�อยูอ่าศยั โรงงาน

ขนาดเล็ก และร้านคา้ ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยข์นาด �� �� และ

��� กิโลวัตต์ถูกนํามาเชื� อมต่อเข้าที�บัส �� �� และ �� ตามลําดับ 

นอกจากนี�  ระบบเก็บพลงังาน ขนาด �� และ �� กิโลวตัต ์ถูกนาํมาติดตั�ง

ที�บสั � และ �� การคาํนวณการไหลใช้ข้อมูลจริง ของกาํลังการผลิต 

กาํลงัไฟฟ้าของโหลด และไซเคิลการเก็บพลงังาน ซึ� งแสดงไดด้งัรูปที� �  

 
รูปที� 3 ขอ้มูลจริงสาํหรับคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้า 

  

 การคาํนวณการไหลพิจารณาการขอ้มูลของกาํลงัไฟฟ้าต่าง ๆ ที� 

เวลา ��.��น (นาทีที� ���) ภายหลงัการคาํนวณเสร็จสิ�น ผลเฉลยของ

ระบบทดสอบแสดงตามรูปที� � 

 
รูปที� 4 ผลเฉลยการไหลของกาํลงัไฟฟ้าในระบบ CIGRE ดดัแปลง 

 

รูปที� 4 แสดงผลเฉลยซึ� งแบ่งออกเป็นกรณีที�มีและไม่มีระบบกกัเก็บ

พลงังาน (ฝั�งซา้ยและฝั�งขวา) จากรูปจะเห็นว่ากาํลงัไฟฟ้าที�ผลิตจากเซลล์

แสงอาทิตย ์(บสั �� �� และ ��) ก่อให้เกิดการไหลยอ้นของกาํลงัไฟฟ้า
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จากบสัปลายทางมายงับสัตน้ทางระหวา่งบสั � � � ซึ� งสังเกตไดจ้ากการที�

มีขนาดเป็นลบ ดงักาํกบัไวใ้นวงกลม B และ C นอกจากนี�  ผลการคาํนวณ

แสดงให้เห็นว่าการติดตั�งอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานเขา้ที�บสั 3 และ �� จะ

สามารถช่วยกักเก็บพลังงานสํารองไว้ ซึ� งขจัดการไหลย้อนของ

กาํลงัไฟฟ้าระหว่างบสัต่าง ๆ ที�อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงเช่น จากบสั �� มายงั

บสั ��  ไดด้งัแสดงไวใ้นวงกลม D และ E เพื�อชี� ให้เห็นถึงรูปแบบการ

ไหลของกาํลงัไฟฟ้าตลอดวนั รวมถึงค่าพลงังานไฟฟ้าสูญเสียต่อวนัจะทาํ

การคาํนวณไหลทุก ๆ ช่วงเวลา � นาที ตามขอ้มูลของขอ้มูลจริงของกาํลงั

การผลิตและโหลดที�ก ําหนดไว้ในรูป ที�  � ผลการคํานวณการไหล

ระหว่างบสั �-�� ��-�� และ��-� ในกรณีที�ระบบทาํงานแบบแยกตวั

อิสระแสดงไดต้ามรูปที� 5  

 
รูปที� 5 กาํลงัไฟฟ้าและความถี�ของระบบสาธิต 

 

รูปที� �(a) เห็นไดว้า่การติดตั�งอุปกรณ์กกัเก็บพลงังานนี� จะไม่มีผลต่อ

การไหลยอ้นกลบัของกาํลงัไฟฟ้าจากบสั �� มาบสั � เนื�องจากอุปกรณ์

ถูกติดตั�งที�บัสต้นทางของสายส่งที�มีลักษณะเป็นแบบเรเดียล ในทาง

กลบักนั เมื�อพิจารณารูปที� �(b) การติดตั�งอุปกรณ์กกัเก็บสามารถลดการ

ไหลยอ้นของกระแสที�บสั �� มาบสั �� ที�อยูใ่กลเ้คียงได ้เมื�อพิจารณาที�

บสั �� และ � การติดตั�งระบบเก็บพลังงานจะช่วยลดการผนัผวนของ

กาํลงัไฟฟ้าที�เครื�องกาํเนิดตอ้งจ่ายเขา้สู่ระบบไดต้ามรูป �(c) ทั�งนี�  ในเวลา

กลางคืนระบบเก็บพลังงานยงัสามารถช่วยจ่ายพลังงานที� เก็บไว้จาก

ช่วงเวลากลางวนัให้ระบบไดอี้กดว้ย รูปที� �(d) เห็นไดว้่าการติดตั�งระบบ

กักเก็บพลังงานช่วยรักษาความถี�ของระบบให้ผ ันผวนน้อยลงได ้

นอกจากนี�  ผลการคาํนวณแสดงให้เห็นวา่การติดตั�งหน่วยกกัเก็บพลงังาน

ทาํให้การสูญเสียของกาํลงัไฟฟ้ามีค่าลดลงตามรูปที� �-G ซึ� งทาํให้ระบบมี

ประสิทธิภาพดีขึ�น การคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้ายงัสามารถหาค่า

ของแรงดนัไฟฟ้าที�บสัต่างๆในระบบสาธิตโดยเปรียบเทียบในกรณีที�มี

และไม่มีการติดตั�งระบบกกัเก็บพลงังาน ดงัแสดงตามรูปที� 6 

 
รูปที� 6 แรงดนัไฟฟ้าที�บสัในระบบสาธิตที�เวลา ��.��น. และ ��.��น. 

 

 รูปที� � เห็นได้ว่าความผนัผวนของแรงดนัที�บสัต่างๆในช่วงเวลา

ระหวา่งกลางวนัและกลางคืนจะมีค่าลดลงเมื�อมีการติดตั�งอุปกรณ์กกัเก็บ

พลงังาน (เส้นทึบ) เปรียบเทียบกบัไม่มีอุปกรณ์ (เส้นประ) 

6. สรุป 

บทความนี�นาํเสนอการคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้าในระบบไม

โครกริดแบบแยกตวัอิสระโดยใช้ขอ้มูลจริงของกาํลงัการผลิตจากเซลล์

แสงอาทิตยแ์ละโหลดประจาํวนัรวมถึงมีการติดตั�งระบบเก็บพลงังานเพื�อ

ควบคุมทิศทางการไหลของกําลังไฟฟ้า รักษาระดับแรงดัน และลด

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย การคาํนวณใช้เทคนิคการแพร่กระจายถอยหลงัและ

เดินหนา้ซึ� งมีความเหมาะสมกบัระบบจาํหน่ายไฟฟ้าแบบเรเดียล ผลการ

คาํนวณแสดงให้เห็นวา่การใชข้อ้มูลจริงในการคาํนวณจะทาํให้ทราบการ

ไหลของกาํลงัไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้าและการสูญเสียในแต่ละส่วนของระบบ

ได้อย่างละเอียดและถูกตอ้ง และการติดตั�งระบบเก็บพลงังานที�มีขนาด

และตาํแหน่งที�เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบของการไหลยอ้นของ

กาํลงัไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเชิงสภาพ 
สําหรับอุปกรณ์เซอร์กติเบรกเกอร์ในระบบ ��� กโิลโวลต์ : กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Condition Assessment Criteria Improvement 
of Circuit Breakers in 115 kV Distribution System: Case Study of PEA 

สําเริง ฮินท่าไม้  ภรชัย จูอนุวัฒนกุล  และ ธนิศรุจ กนกยุราพันธ์  

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ประยกุต ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

บทความนี�นําเสนอการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสภาพของ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ในระบบ ��< kV ชนิด AIS ด้วยโปรแกรมการจดัการ

ฐานขอ้มูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที�มีใช้ในปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์การ

ตรวจพินิจดว้ยสายตา การทดสอบความตา้นทานหน้าสัมผสั การทดสอบ

ความตา้นทานฉนวน การทดสอบเวลาในการทาํงาน การทดสอบคุณภาพ

ต่าง ๆ ของฉนวนก๊าซ (SFH) แลว้ทาํการวิเคราะห์โดยใชแ้ผนภูมิควบคุมเชิง

ปริมาณ (Control Chart และ Pre Control Chart) และการคาํนวณจากผลการ

ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ในครั� งแรกก่อนการใช้งาน (Commissioning 

Test) แล้วนําเกณฑ์ที�ได้ไปปรับค่าในโปรแกรมประเมินสภาพเซอร์กิต

เบรกเกอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากนั� นนําผลการประเมินไป

เปรียบเทียบกับรายงานการทดสอบและการแก้ไขของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

115 kV กับโปรแกรมที�ปรับปรุงใหม่เป็นผลลัพธ์ที�สอดคลอ้งกัน ทาํให้

ระบบไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้ามีความมั�นคงที�ดีและมีความน่าเชื�อถือ และที�

สําคญัค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ ��< kV ต่อปี

ก็ลดลงอีกดว้ย 

คําสําคัญ: เกณฑ์การประเมินสภาพ การปรับปรุงเกณฑก์ารทดสอบ เซอร์

กิตเบรกเกอร์ 

Abstract 
This paper presents an improvement of the circuit breaker 

condition assessment criteria in 115 kV type AIS systems with the existing 

PEA database management program. In this condition assessment criteria 

program evaluated by visual inspection results, contact resistance tests, 

operation timing tests, and various quality tests of gas insulation. And after that, 

the commissioning test results of the circuit breaker were calculated, and then 

apply the criteria to adjust the value in the circuit breaker assessment program 

of the Provincial Electricity Authority. Finally, the results of the evaluation 

were then compared with the test reports, and revisions of the 115 kV circuit 

breaker with the new adjusted program are consistent results. This makes the 

electrical system in the power station have good stability and reliability. And 

importantly, the cost of maintenance of 115 kV circuit breakers per year is also 

reduced. 

Keywords:  Condition Assessment Criteria, Improvement of Test Criteria, 

Circuit Breaker 

1. บทนํา 
สถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทั�วประเทศ (U<H�) 

มีจาํนวนเซอร์กิตเบรกเกอร์��< kV จาํนวน �,WX< ชุดมีความสําคัญต่อ

ระบบจาํหน่าย หากความผิดปกติหรือความเสื�อมสภาพของอุปกรณ์ใน

สถานีไฟฟ้าจะส่งผลต่อเสถียรภาพและความน่าเชื�อถือของระบบไฟฟ้า  

จึงตอ้งมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นและการวางแผนบาํรุงรักษาอุปกรณ์

เหล่านี� ให้อยู่ในสภาพที�พร้อมใช้งาน ซึ� งจะช่วยลดปัญหาการเกิดไฟฟ้า

ขดัข้องเป็นวงกวา้งจากอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าชํารุด ส่งผลให้ค่าเฉลี�ย

ความถี�ลดระยะเวลาที�ระบบเกิดไฟฟ้าขดัขอ้ง (SAIFI, SAIDI) ตํ�าลงและ

ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า ซึ� งปัจจุบนัการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายที�จะดําเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน 

(Asset Management) ภายใต้หน่วยงานใหม่ หลังการปรับโครงสร้าง

องค์กร (พ.ศ.U<HW) ซึ� งจะทําหน้าที�พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและนํา

ขอ้มูลดงักล่าวมาใชใ้นการวิเคราะห์ ตดัสินใจ รวมไปถึงการวางแผนการ

บาํรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเกณฑ์ในการประเมินสภาพ

และความเสี�ยงของอุปกรณ์จ่ายไฟหลกัในสถานีไฟฟ้าถูกสร้างขึ�นจากการ

เก็บข้อมูลรวมของอุปกรณ์ชนิดนั� นโดยไม่ได้แบ่งชนิดหรือรุ่นของ

อุปกรณ์จึงทาํให้บางกรณีการทดสอบของอุปกรณ์บางรุ่นมีค่าการทดสอบ

ไม่สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑ์ในการประเมินสภาพและความเสี�ยงที�มีอยู่ 

ด้วยเหตุนี� จึงมีความจาํเป็นในการศึกษาหาหลักเกณฑ์ในการประเมิน

สภาพและความเสี�ยงของอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้า เพื�อความเหมาะสมของ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ��� kV ชนิด AIS ในแต่ละรุ่น ของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค  

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที9เกี9ยวข้อง 
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2.1 การประเมินสภาพอปุกรณ์เซอร์กติเบรกเกอร์ 
การประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์มีการทดสอบทางไฟฟ้ากบัตวั

อุปกรณ์ เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�สําคญัสาํหรับการประเมินสภาพ และนาํขอ้มูล

ทางเทคนิคและขอ้มูลจากการทดสอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์มาใชใ้นการ

ประเมินสภาพและความสาํคญัของอุปกรณ์ เพื�อบริหารจดัการความเสี�ยง

ที�อาจเกิดขึ�นของเซอร์กิตเบรกเกอร์ โดยใช้โปรแกรมในการออกแบบ 

และการจดัการฐานขอ้มูล ซึ� งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั�นไดม้ีกระบวนการ

คาํนวณค่าดชันีชี� วดัความลม้เหลวของอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์และได้

แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น ] ระดบั ประกอบดว้ย ระดบัดี ปานกลาง 

แย ่[1-2] 

2.2 แผนภูมิควบคุม 
แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณถูกทาํมาใชอ้ย่างแพร่หลาย แนวคิดของ

การควบคุมคุณภาพเชิงปริมาณโดยทั�วไปมีการสังเกตทั� งค่าเฉลี�ยของ

ลักษณะทางคุณภาพและความแปรผันของลักษณะทางคุณภาพ การ

ควบคุมระดบั ค่าเฉลี�ยกระบวนการหรือค่าเฉลี�ยระดบัคุณภาพใชแ้ผนภูมิ

ควบคุมที�เรียกว่า แผนภูมิควบคุม x ความสามารถในการแปรผนัของ

กระบวนการผลิตสามารถสังเกตได้ทั�งแผนภูมิควบคุม � (ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน) และกาํหนดโซนในการควบคุม ดงัรูปที� � 
 

Zone-3  Action 3��  
Zone-2  Warning 2��  
Zone-1  Continue x  
Zone-2  Warning 2��  
Zone-3  Action 3��  

 

รูปที� � แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ 

การหาค่าเฉลี�ยของกลุ่มขอ้มูลจะไดจ้ากสมการ 

1 2
... nx x xx

n
� � �

�  (1) 

การหาค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มขอ้มูลจะไดจ้ากสมการ 
2( )iX

N
�

�
�

� �  (2) 

เราจะไดแ้ผนภูมิควบคุม x  Chart จากสมการต่อไปนี�  

ค่า Upper Control Limit (UCL) ขีดจาํกดัควบคุมทางสูง 

3
X X

UCL x �� �  (3) 

ค่า Upper Warning Limits (UWL) ค่าระดบัสัญญาณเตือนขีดสูง 

2
X X

UWL x �� �  (4) 

ค่า Central Line (CL) 

X
CL x�  (5) 

ค่า Lower Warning Limits (LWL) ค่าระดบัสัญญาณเตือนขีดตํ�า 

2
X X

LWL x �� �  (6) 

ค่า Lower Control Limit (LCL) ขีดจาํกดัควบคุมทางตํ�า 

3
X X

LCL x �� �  (7) 

ในกระบวนการที�กระบวนการมีขีดความสามารถสูงนั4น หากเราใช ้

SPC แบบทั�วไปซึ� งมีพื4นฐานมาจากการเปรียบเทียบ Process Shift ที�เกิด

ขึ4นกบัความผนัแปรของกระบวนการระยะสั4น ถา้กระบวนการ มีความผนั

แปรระยะสั4 นตํ� าแม้จะเกิด Process Shift เพียงเล็กน้อย SPC ก็จะส่ง

สัญญาณ Out-of-Control ออกมา ผลคือกระบวนการที�มีขีดความสามารถ

สูง เกิด Out-of-Control มากเกินไป อย่างไรก็ตาม Pre-Control Chart มี

แนวคิดที�ต่างออกไป โดยไปยึดพื4นฐานของความเสี�ยงที�จะออกนอก 

Specification แทน หากนาํมาใชก้บั กระบวนการที�มีขีดความสามารถสูง 

แลว้จะเกิดสัญญาณ Out-of-Control ลดลงมาในระดบัที�เหมาะสมกบัการ

ควบคุมกระบวนการ 

ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง  Pre-Control Chart ไ ด้ ง่ า ย  ๆ  โ ด ย ก า ร แ บ่ ง 

Specification ออกเป็น > ส่วนเท่า ๆ กนับริเวณ ? ส่วน ตรงกลางจะเป็น 

Green Zone บริเวณขอบๆ ทั4ง ? ด้านจะเป็น Yellow Zone และบริเวณที�

ออกนอก Spec Limit จะเป็น Red Zone [3-4] 

3. วิธีการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินเชิงสภาพ 
การรวบรวมขอ้มูลผลการทดสอบเพื�อประเมินสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

หลกัและสถานีไฟฟ้า โดยขอ้มูลผลการทดสอบที�มีอยู่เดิมจะอยู่ในหลาย

รูปแบบ เช่น บนัทึกโดยผูป้ฏิบติังานบาํรุงรักษาบนัทึกในรูปไฟล์ Excel 

หรือในรูปสมุดรายงาน ดังนั�นข้อมูลผลการทดสอบเหล่านี� จึงต้องคัด

กรองและระบุให้ตรงกับอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์นั�น ๆ ก่อนที�จะทาํ

การบนัทึกลงในฐานขอ้มูล จากนั�นนาํขอ้มูลผลการทดสอบบนัทึกลงไป

ในโปรแกรม โดยใช ้Visual Basic Application for Excel ร่วมดว้ย ทาํให้

สามารถนาํขอ้มูลที�มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้เต็มที� ปัจจุบนัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคมีแผนการบาํรุงรักษาเซอร์กิตเบรกเกอร์ ��< kV เป็นประจาํทุกปี 

ซึ� งมีการตรวจสอบทั� งหมด | รายการ ได้แก่ การวดัค่าความต้านทาน

หน้าสัมผสั (Main Contact Resistance Test), การตรวจวดัความตา้นทาน

ฉนวน (Insulation Resistance Test), การตรวจวัดเวลาในการทํางาน 

(Contact Timing Test), การตรวจวดัความหนาแน่นและคุณภาพของก๊าซ 

SF6 (SF6 Pressure), ก ารตรวจวิ เคราะห์ ความชื� นของก๊าซ  SF6 (SF6 

Dewpoint), การทดสอบความบริสุทธิ~ ของก๊าซ SF6 (SF6 Purity), ปริมาณ

ของก๊าซ  SO2 (Amount of SOU), อัตราการรั�วของก๊าซ (Gas Leakage 

Rate), ตรวจสอบดว้ยตาเปล่า (Visual Inspection) 

ในก ารสร้างฐานข้อมูล ผู ้ใช้จะต้องเลือกที� เม นูของห น้าต่ าง

โปรแกรมแลว้ทาํการเลือกอุปกรณ์ที�ตอ้งการสร้างฐานขอ้มูล และทาํการ

กรอกขอ้มูลจากภายนอกมายงั ฐานขอ้มูล เพื�อให้ฐานขอ้มูลสามารถเก็บ

ขอ้มูล ซึ�งจะแบ่งออกเป็น U ส่วนไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลเซอร์กิตเบรกเกอร์หน้า

ต่างข้อมูลทางเทคนิคของเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นหน้าต่างที�นําขอ้มูลที�

สําคญัมาแสดงซึ� งประกอบด้วย แผ่นป้ายชื�ออุปกรณ์ (Nameplate), รหัส
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อุปกรณ์ (Device Code), ชื�อของสถานี, เฟส (Phase), เขต, รหัส (Code), 

เบย ์(Bay), ตาํแหน่งในเบย,์ สถานะใชง้าน, วนัที�จ่ายไฟ, เดือนที�จ่ายไฟ, 

ปี ที� จ่ าย ไฟ , อ ายุ , ผู ้ผ ลิ ต (Manufacturer), รหั ส อุ ป ก ร ณ์ จาก ผู้ผ ลิ ต 

(Manufacturer Serial No), ประเทศผู ้ผลิต , ปีผลิต, รุ่น (Type), ระบบ

แรงดนั (System Voltage) และ ฐานขอ้มูลผลการทดสอบเซอร์กิตเบรกเก

อร์หน้าต่างข้อมูลผลการทดสอบประกอบด้วย การตรวจวัดความ

ตา้นทานหน้าสัมผสั (Main Contact Resistance Test), การตรวจวดัความ

ต้านทานฉนวน(Insulation Resistance Test), การตรวจวัดเวลาในการ

ทาํงาน(Contact Timing Test), การตรวจวดัความหนาแน่นและคุณภาพ

ของ ก๊าซ SF6, การตรวจวิเคราะห์ความชื�นของก๊าซ SF6, เปอร์เซ็นต์ของ

ก๊าซ SF6, การทดสอบความบริสุทธิ~ ของก๊าซ SF6, ปริมาณของก๊าซ SO2, 

อัต ราก าร รั� วข อ งก๊ าซ  (Gas Leakage Rate), ก ารต รว จพิ นิ จ (Visual 

Inspection) 

การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินเซอร์กิตเบรกเกอร์ ��< kV นั�นจะ

สร้างโดยการใช้เครื� องมือทางสถิติอย่างแผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ 

(Control Chart) ซึ� งจะเริ�มตน้ดว้ยการแบ่งกลุ่มย่อยจาก รุ่นและผลิตภณัฑ์

ของอุปกรณ์และสุ่มค่าจากผลการทดสอบในครั� งแรกก่อนการใช้งาน

(Commissioning Test) จากการทดสอบ มาหาค่าเฉลี�ย ( x ) ของแต่ละค่า

จากสมการที�  (�) จากนั� นนําเอาค่าที�ได้จากสมการมาหาค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน � จากสมการที� (U) แลว้จึงนาํค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน � ที�ไดไ้ป

คาํนวณเพื�อกาํหนดเป็นแผนภูมิควบคุมจากสมการที� (]-W) 

สาํหรับค่าการทดสอบที�มีผลการทดสอบที�ติดขอบค่าของขอ้มูลจะใช ้ 

Pre-Control chart ในการปรับปรุงช่วงเกณฑ์ ไดแ้ก่ SF6 Purity, Amount of  

SO2 เป็นตน้ 

ตารางที� � วิธีการคาํนวณค่าเกณฑจ์าก Control chart 

 

ตารางที� 2 วิธีการคาํนวณค่าเกณฑจ์าก Pre-Control chart 

 

เมื�อทาํการกาํหนดค่าควบคุมของผลการทดสอบแลว้ จากนั�นจะเขา้

สู่กระบวนการปรับค่าให้เหมาะสมกบัมาตรฐานการทดสอบที�ถูกกาํหนด

จากมาตรฐานเช่น  IEC, IEEE เป็นต้น  โดยจะทําการปรับค่า Upper 

Control Limit (UCL) และค่า Lower Control Limit (LCL) ก่อน จากนั�น

จึงดูความเหมาะสมของ Upper Warning Limits (UWL) และ Lower 

Warning Limits (LWL) 

หลงัจากที�ไดช่้วงเกณฑ์ในการประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์แลว้ 

นาํเกณฑ์ไปตั�งค่ากบัโปรแกรมประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้โปรแกรมสร้างผลการประเมินสภาพออกมา

เพื�อเช็คการทาํงานโปรแกรมและช่วงเกณฑป์ระเมินสภาพที�ปรับปรุง 

4. ผลการปรับปรุงและผลการทดสอบ 
ผลการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ระบบ 

115 kV โดยผู ้จัดทําวิจัยได้นําข้อมูลการทดสอบจากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค กองบาํรุงรักษาสถานีไฟฟ้า จาํนวน >J� ตวั ที�ผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยมีการนาํเสนอผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงันี4  

ตารางที� M เกณฑก์ารประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ ABB รุ่น LTB145D1/B 

Criteria Good(0) Moderate(3) Poor(5)
Insulation Resistance 

(Resistance, GΩ )
≥ 34 < 34 < 1

Open Contact Timing (ms) ≤ 32 > 32 > 36

Close Contact Timing (ms) ≤ 40 > 40 > 45

Contact Resistance (μΩ) ≤ 42 > 42 > 45

0.59 MPa ≤ 0.48 MPa ≤ 0.46 MPa

(5.9 Bar) (4.8 Bar) (4.6 Bar)

SF6 Dew Point

(Temepature, 
o
C)

SF6 Purity (%) ≥ 98.5 < 98.5 < 97%

Amount of SO2 (ppm) ≤ 6.5 > 6.5 > 13 ppmV

Visual Inspection Normal Abnormal

Gas Leakage Rate(times/year) ≤ 1 2 ≥ 3

SF6 Pressure (at 35 
o
C)

≤ -47.8 > -47.8 > -45

 

ตารางที� > เกณฑก์ารประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ AEG / ALSTOM  รุ่น S1-145 F1 

Criteria Good(0) Moderate(3) Poor(5)
Insulation Resistance 

(Resistance, GΩ )
≥ 48 < 48 < 1

Open Contact Timing (ms) ≤ 44 > 44 > 47

Close Contact Timing (ms) ≤ 99 > 99 > 104

Contact Resistance (μΩ) ≤ 41 > 41 > 46

0.62 MPa ≤ 0.51 MPa ≤ 0.48 MPa

(6.2 Bar) (5.1 Bar) (4.8 Bar)

0.72 MPa ≤ 0.61 MPa ≤ 0.58 MPa

(7.2 Bar) (6.1 Bar)) (5.8 Bar)

SF6 Dew Point

(Temepature, 
o
C)

SF6 Purity (%) ≤ -47.7 > -47.7 > -45

Amount of SO2 (ppm) ≤ 6.5 > 6.5 > 13

Visual Inspection Normal Abnormal

Gas Leakage Rate(times/year) 0 1 ≥ 2

SF6 Pressure (at 35 
o
C)

≤ -47.8 > -47.8 > -45

 
 

 

ค่าการทดสอบทีใช้วิธี Pre-Control Chart 
ค่าการ Target UWL UCL มาตรฐานอา้งอิง 

SF6 Purity x   - ( x -มาตรฐาน)/? < IEC 60376-2018 

Amount of 

SO2  
x  + ( x -มาตรฐาน)/? > 

มาตรฐาน 
IEC 60376-2005  

ค่าการทดสอบทีใช้ค่าขีดบนในการสร้างเกณฑ์ 
ค่าการทดสอบ Target � UWL UCL 

Open Contact Timing (ms) x  S.D. x + 2� x + 3� 

Close Contact Timing (ms) x  S.D. x + 2� x + 3� 

Main Contact Resistance x  S.D. x + 2� x + 3� 

SF6 Dewpoint (ºC) x  S.D. x + 2� x + 3� 

Gas Leakage Rate (ครั4 ง) x  S.D. x + 2� x + 3� 
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ตารางที� � เกณฑก์ารประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ AREVA รุ่น GL312F1 

Criteria Good(0) Moderate(3) Poor(5)
Insulation Resistance 

(Resistance, GΩ )
≥ 105 < 105 < 1

Open Contact Timing (ms) ≤ 40 > 40 > 42

Close Contact Timing (ms) ≤ 70 > 70 > 72

Contact Resistance (μΩ) ≤ 40 > 40 > 42

0.68 MPa 0.57 MPa ≤ 0.54 MPa

(6.8 Bar) (5.7 Bar) (5.4 Bar)

0.78 MPa 0.67 MPa 0.64 MPa

(7.8 Bar) (6.7 Bar) (6.4 Bar)

SF6 Dew Point

(Temepature, 
o
C)

SF6 Purity (%) ≥ 98.5 < 98.5 < 97

Amount of SO2 (ppm) ≤ 6.5 > 6.5 > 13

Visual Inspection Normal Abnormal

Gas Leakage Rate(times/year) 0 1 ≥ 2

SF6 Pressure (at 35 
o
C)

≤ -47.80 > -47.80 > -44

 

ตารางที� } เกณฑก์ารประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ SIEMENS รุ่น 3AQ1EG 

Criteria Good(0) Moderate(3) Poor(5)
Insulation Resistance 

(Resistance, GΩ )
≥ 31 < 31 < 1

Open Contact Timing (ms) ≤ 42 > 42 > 45

Close Contact Timing (ms) ≤ 108 > 108 > 113

Contact Resistance (μΩ) ≤ 40 > 40 > 44

0.64 MPa ≤ 0.56 MPa ≤ 0.54 MPa

(6.4 Bar) (5.6 Bar) (5.4 Bar)

SF6 Dew Point

(Temepature, 
o
C)

SF6 Purity (%) > 98.5 < 98.5 < 97

Amount of SO2 (ppm) ≤ 6.5 > 6.5 > 13

Visual Inspection Normal Abnormal

Gas Leakage Rate(times/year) 0 1 ≥ 2

SF6 Pressure (at 35 
o
C)

≤ -47.6 > -47.6 > -45

 
เมื�อนําเกณฑ์การประเมินสภาพเซอร์กิตเบรกเกอร์ระบบ ��< kV 

หลงัปรับปรุงมาตั�งค่าในโปรแกรมและประเมินผลจากผลการทดสอบ

เซอร์กิตเบรกเกอร์ของปี U<H� จะไดข้อ้มูลที�อยู่ในเกณฑ์ที�จะได้รับการ

ซ่อมบาํรุงรักษา ดงัรูปที� U 

 
รูปที� U จาํนวนอุปกรณ์ที�จะตอ้งไดรั้บการบาํรุงรักษา 

 

5. สรุป 
บทความนี�ไดท้าํการปรับปรุงเกณฑก์ารประเมินสภาพเซอร์กิตเบรก

เกอร์ ��< kV ชนิด AIS จากเดิมที� ใช้ในปัจจุบันของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค โดยจะแบ่งย่อยเป็นจาํนวน � รุ่นที�การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีอยู่ใน

ระบบมากที�สุผลที�ไดจ้ากการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินสภาพเซอร์กิต

เบรกเกอร์ ��< kV จะเห็นได้ว่าเมื�อใช้กับผลการทดสอบเซอร์กิตเบรก

เกอร์ ��< kV ของปี U<H� โปรแกรมจะตรวจพบเซอร์กิตเบรกเกอร์ที�มี

ความผิดปกติ �X] ตัว จากจํานวน �|� ตัว และมีจํานวน �] ตัว ที�มี

รายงานประวติัการชาํรุดตรงกบัที�โปรแกรมประเมินและไดรั้บการแกไ้ข

ระหว่างปี U<HU ถึง U<H�  
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บทคัดย่อ 
บทความฉบบันี�นาํเสนอการทาํนายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในของ

อาคาร โดยใชก้ารเรียนรู้เชิงลึกร่วมกบัขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ารายวนัอยา่งง่าย 

โดยในงานวิจยันี� ได้เปรียบเทียบวิธีการแบบโครงข่ายแบบวนซํ� า ทั� ง 2 

รูปแบบ ได้แก่ GRU และ LSTM กับการวดัพลังงานไฟฟ้าที�ใช้ภายใน

อาคาร ส่วนขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ารายวนัอย่างง่าย ได้จากประมวลผลของ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคารเป็นระยะเวลา 90 วนั เพื�อสร้างต้นแบบ

ทํานายการใช้พลังงานของอาคาร เปรียบเทียบผลการทํานายการใช้

พลงังานในอาคารของทั�ง 2 ตน้แบบกับค่าที�วดัจริง ด้วยค่าสัมประสิทธิH

แสดงการตัดสินใจ พบว่าต้นแบบที�สร้างจาก GRU และ LSTM  มีค่า

เท่ากบั 0.76721 และ 0.70350 ตามลาํดบั  ดงันั�นตน้แบบที�สร้างจาก GRU 

สามารถคาดการณ์พลงังานไฟฟ้าที�ใชภ้ายอาคารไดเ้หมาะสมกว่าตน้แบบ

ที�สร้างจาก LSTM  สุดท้ายแลว้ หลักการนี� สามารถที�พฒันาให้มีความ

แม่นยาํเพิ�มขึ�น โดยการพฒันาขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ารายวนัให้สะท้อนกับ

ภาระไฟฟ้าที�ใชง้านจริงและเพิ�มจาํนวนขอ้มูลการเรียนรู้ให้มากขึ�น 

คําสําคัญ: โครงข่ายแบบวนซํ� า ขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ารายวนั การเรียนรู้เชิง

ลึก การจดักลุ่ม 

Abstract 

This article describes a method for predicting the energy 

consumption of a building using a deep learning algorithm and simple 

daily electricity consumption data. This research compared the 

performance of recurrent neural networks as gated recurrent units and 

long short-term memory with measurements of building electricity 

usage. The daily electric load profiles were evaluated using the 

building's electrical energy consumption over 90 days. The building's 

electrical energy prediction model could be obtained using GRU and 

LSTM coupled with the electric load profiles. Compare the energy 

consumption prediction with measured data using the coefficient of 

determination or R-squared. As a result, the GRU and LSTM were 

0.76721 and 0.70350, respectively., So the GRU model could predict a 

building's electrical energy consumption more optimized than the 

LSTM model. Finally, this research will create a more accurate energy 

consumption estimate by changing the daily electric load profiles to 

reflect the actual load and adding data for the training process. 

Keywords:  Recurrent Neural Networks, Daily Electric Load Profiles, 

Deep Learning, Clustering 

1. ข้อมูลทั/วไป 
การทาํนายพลงังานของอาคารเป็นเรื�องยากที�จะทาํให้มีการบริโภค

พลงังานไฟฟ้าอย่างแม่นยาํ เนื�องจากปัจจยัที�มีอิทธิพลมีมาก และปัจจยั

เหล่านั�นมีความสัมพนัธ์กับการใช้พลังงานเช่นสภาพอากาศ ที�ตั� งทาง

ภูมิศาสตร์ โครงสร้างอาคารจาํนวนผูเ้ขา้พกั ฯลฯ ซึ� งได้มีการนําวิธีการ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวนั (daily electric load profiles) [1], [2]  โดยใช้

การจดักลุ่ม (clustering) ด้วยวิธี k-means แต่จะต้องมีข้อมูลจาํนวนมาก

เพื�อให้มีความแม่นยาํ นอกจากนั�นยงัมีการนําวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (deep 

learning) ซึ� งมีพื�นฐานมาจากโครงข่ายประสาทเทียม แบบ  Multilayers 

Perceptron มาใช้สําหรับการทํานายข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ช่วยเพิ�ม

ความแม่นยาํในการคาดคะเนและความแม่นยาํใน การทํานายการใช้

พลังงานไฟฟ้าโดยใช้โครงข่ายแบบวนซํ� า (recurrent neural networks ; 

RNNs)  [3] ซึ� งมี ก ารพัฒ น าเป็ น วิ ธีแบ บ  Long Short-Term Memory 

(LSTM) และ Gated Recurrent Units (GRU) ซึ�งเพิ�มความแม่นย ํ�าขึ�น 

ดังนั�น ในบทความนี� จะนําเสนอการทํานายการใช้พลังงานของ

อาคาร โดยใชร่้วมกนัระหว่างขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ารายวนัรูปแบบอย่างง่าย 

และการเรียนรู้เชิงลึกร่วม โดยจะเปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้าของ

อาคาร เมื�อใชโ้ครงข่ายแบบวนซํ� าแบบ GRU และ LSTM โดยพฒันาดว้ย

โปรแกรม MATLAB 

2. ทฤษฎีที/เกี/ยวข้อง 

2.1 การทํานายข้อมูลแบบอนุกรมเวลา 

ขอ้มูลการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคาร ที�ได้จากการบันทึก อยู่ใน

รูปแบบอนุกรมเวลา โดยพิจารณาช่วงเวลา i  และกาํหนดขอ้มูลการใช้

กาํลังไฟฟ้าของอาคาร � ��i 1 2, ,   , mx x xx �, mx , ซึ� งมีการใช้กําลังไฟฟ้า

เฉลี�ยเท่ากับ x  และขอบเขตการใช้พลังงานไฟฟ้าที�กําหนด ��ix  

สําหรับการทาํนายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารจะตอ้งอยู่ในขอบเขต

การใช้พลงังานไฟฟ้าที�กาํหนด ��iy  เมื�อพิจารณาขอ้มูลสําหรับการ

เรียนรู้ (training) และขอ้มูลสําหรับการทดสอบ (test) ด้วยตน้แบบของ
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การเรียนรู้เชิงลึก เพื�อทาํนายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอาคารในช่วงเวลา

ถัดไป  �i+y และ � เป็นขนาดของช่วงเวลาที�ต้องการทํานาย โดย

กาํหนดให้ h เป็นฟังก์ชันการทาํนาย สามารถแสดงความสัมพนัธ์ไดด้ัง

สมการที� 1 

� 	� � �
 � 	i-1+ i-2+ 1, ,  ,iy h x x x            (1) 

การเรียนรู้ของตน้แบบ deep learning พิจารณาด้วยฟังก์ชั�นสูญเสีย 

(loss function) อยู่ในรูปแบบของ MSE (mean square error) แสดงได้ดัง

สมการที� 2 นอกจากนั�นแล้ว ยงันิยมใช้รูปแบบของ RMSE (root mean 

square error) ในการวิเคราะห์ แสดงดงัสมการที� 3 
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สาํหรับการตรวจสอบความน่าเชื�อถือของตน้แบบ ในบทความนี� พิจารณา

จากค่า R-squared หรือค่าสัมประสิทธิH แสดงการตดัสินใจ (coefficient of 

determination) แสดงดงัสมการที� 4 
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2.2 โครงข่ายแบบวนซํ6า 

โครงข่ ายแบบวนซํ� า หรือ RNN เป็นโครงข่ายหลายเลเยอร์ที�

สามารถเก็บข้อมูลไวที้�โหนด (node) ทาํให้สามารถรับข้อมูลเป็นเเบบ

ลําดับ  (data sequences) ซึ� งก าร ทํางาน ข อ งโ ค ร งข่ ายจ ะ เป็ น ก าร

ประมวล ผลเป็ นลําดับ ขั� น ตอน ภายในตัวเค รือข่ายเอง เนื� องจะมี

หน่วยความจําภายในเพื�อใช้อัพเดทข้อมูลการประมวลผล ในแต่ละ

โครงข่ายประสาท หรือเซลล์ประสาท โดยการเชื�อมต่อกับอินพุตของ

เซลล์ก่อนหน้า เป็นวงวน (loop) ดังนั�นวิธีการนี� เหมาะสมสําหรับการ

ประมวลผลข้อมูลที� เป็นลาํดับ โดยทั�วไปโครงข่ายแบบวนซํ� า จะใช้

อลักอริทึมแบบ back-propagation สําหรับปัญหาหลกัของโครงข่ายแบบ

วนซํ� า เกิดมาจากค่าเกรเดียนที�เริ�มนอ้ยจนไม่เห็นการเปลี�ยนแปลง โดยได้

พฒันาวิธีการแบบ GRU และ LSTM เพื�อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

2.3 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวันอย่างง่าย 

การจดักลุ่ม เป็นการเรียนรู้ประเภทหนึ�งที�เรียกว่า การเรียนรู้แบบไม่

มีผู ้สอน  (unsupervised learning) โดยเป็นการจัดกลุ่มแบบไม่มีการ

กาํหนดเป้าหมาย แต่เป็นการอาศยัข้อมูลที�มีคุณลกัษณะคล้ายกัน หรือ

ความเห มือน  (similarity) ด้วยวิ ธีการ k-means clustering [1] วิธีการ 

hierarchical clustering และวิธีการ self-organizing map เป็นตน้  

สําหรับในบทความนี�  จะนําเสนอการจัดทําข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

รายวนัอย่างง่าย ซึ� งเป็นขอ้มูลเป็นแบบอนุกรมเวลา โดยจดัทาํขอ้มูลการ

ใช้ไฟฟ้าเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ากรณีที�มีการใช้พลังงาน

น้อยกว่าปกติ (light load profiles) ได้ 1 กลุ่ม ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ากรณี

วนัหยุด (off duty profiles)  ได้ 1 กลุ่ม และข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของวัน

จนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์(normal load profiles) ได ้7 กลุ่ม โดยจดัขอ้มูลการใช้

กาํลงัไฟฟ้าสาํหรับการเรียนรู้เป็น 9 กลุ่ม แลว้ประมวลผลหาขอ้มูลการใช้

ไฟฟ้ารายวนั โดยนําเอาข้อมูลการใช้กําลังไฟฟ้าของแต่ละกลุ่มมาหา

อัตราการระหว่างกําลังไฟฟ้าที�ใช้งาน และกําลังไฟฟ้าสูงสุด ( M ) 

จากนั�นหาค่าเฉลี�ย ดังแสดงในรูปที� 1 โดยแกน y เป็นอตัราการระหว่าง

กาํลงัไฟฟ้าที�ใชง้าน และกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  ส่วนแกน x เป็นจาํนวนขอ้มูล   

 

ก) ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ากรณีที�มีการใชพ้ลงังานน้อยกว่าปกติ       

 
ข) ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ากรณีวนัหยดุ 

 
ค) ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของวนัจนัทร์ถึงวนัอาทิตย ์

รูปที� 1 ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ารายวนัอยา่งง่าย 

3. ต้นแบบโครงข่ายแบบวนซํ6า 

การสร้างตน้แบบโครงข่ายแบบวนซํ�า โดยใชชุ้ดขอ้มูลที�ไดจ้ากการ

ใช้กาํลังไฟฟ้าของอาคาร ตั�งแต่เวลา 6:00 ถึง 19:00 น. ซึ� งได้เก็บขอ้มูล

ทุกๆ 5 นาที  มีหน่วยเป็น kW ตั� งแต่วันที�  1 มกราคม จนถึงวันที�  30 
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มีนาคม พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลา 90 วนั และเมื�อพิจารณาจากงานวิจยั [4] 

จะได้อัตราส่วนระหว่างขอ้มูลสําหรับเรียนรู้ (training data)  กับข้อมูล

สําหรับทดสอบ (testing data) เท่ากบั 9 ต่อ 1 ซึ� งมีจาํนวนขอ้มูลทั�งหมด 

14,040 ชุด โดยแบ่งเป็นขอ้มูลสําหรับเรียนรู้เป็นจาํนวน 12,636 ชุด และ

ขอ้มูลสาํหรับทดสอบจาํนวน 1,404 ชุด 

ขอ้มูลในส่วนชั�นรับขอ้มูลเขา้ (input layer) ไดแ้ก่ เวลา วนัที�ใชง้าน 

จาํนวนห้องขนาดเล็กที�ใชง้าน จาํนวนห้องขนาดใหญ่ที�ใช้งาน อุณหภูมิ

ภายนอกอาคาร และขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ารายวนัอย่างง่าย ส่วนข้อมูลใน

ส่วนชั� นส่งข้อมูลออก (output layer) ได้แก่  กําลังไฟฟ้าที�ใช้งานของ

อาคาร สําหรับการกําหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ สําหรับการเรียนรู้ของ

โครงข่ายแบบวนซํ�าทั�งแบบ  LSTM หรือ GRU แสดงดงัตารางที� 1  

ตารางที� 1 กาํหนดพารามิเตอร์สาํหรับการเรียนรู้ของโครงข่ายแบบวนซํ�า 

จาํนวน Features (input) 6 

จาํนวน Responses (output) 1 

จาํนวน Hidden Layer 4 

Max Epochs 120 

วิธีการเรียนรู้ adaptive moment estimation 

ฟังกช์ั�นสูญเสีย mean square error 

         ต้นแบบหรือรูปแบบข้อมูล (data pattern) ของชั� นซ่อน (hidden 

layer) ได้จากการเรียนรู้ระหว่างชั�นรับข้อมูลเขา้ และชั�นส่งข้อมูลออก 

สําหรับในบทความนี� ได้กาํหนดโครงสร้างออกเป็น Feature Selection 1 

ชั�น LSTM หรือ GRU 1 ชั�น Dropout 1 ชั�น และ Fully connection 1 ชั�น

โด ยกําห น ด ใ ห้  Feature Selection เป็ น แ บ บ  entropy (filter method) 

สําหรับ LSTM / GRU โดยแต่ละชั�นจะกาํหนดให้ความน่าจะเป็นในการ

เปลี�ยนแปลงขอ้มูลดว้ยการสุ่ม ส่วนชั�นของ Dropout เพื�อป้องกนัการเกิด 

overfitting ซึ� งเป็นปัญหาที�เกิดขึ�นสําหรับการเรียนรู้ เมื�อขอ้มูลเป็นแบบ

อนุกรมเวลา ไดแ้สดงรูปแบบที�นาํเสนอ ดงัรูปที� 2 

Feature 
Selection

LSTM
/ GRU

Drop
out

Fully 
Connected

Electrical 
Power 

Consumption

Time

Day

Temperature

Daily Electric 
Load Profiles

Large rooms

Small rooms

Input Layer

Output Layer

Hidden Layer

 
รูปที� 2 โครงขา่ยตน้แบบที�นาํเสนอ 

การเรียนรู้และการทดสอบของโครงข่ายแบบวนซํ�าเมื�อใชอ้ลักอริทึมแบบ 

LSTM และแบบ GRU แสดงดงัตารางที� 2 โดยพบว่า GRU ใชเ้วลาในการ

เรียนรู้ได้เร็วกว่า LSTM  และพบว่าตน้แบบที�ได้จากวิธี GRU สามารถ

ทาํนายขอ้มูลไดดี้กว่าขอ้มูลที�ไดจ้ากตน้แบบที�ไดจ้าก LSTM และรูปที� 2 

แสดงการทดสอบตน้แบบโดยเปรียบเทียบระหว่างขอ้มูลจากการวดั และ

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทาํนาย รูปที� 3 ก) ตน้แบบจากตน้แบบ LSTM และ รูป

ที� 3 ข) ตน้แบบจากตน้แบบ GRU 

ตารางที� 2 การเรียนรู้และการทดสอบของโครงข่ายแบบวนซํ�า 

 LSTM GRU 

เวลาประมวลผล (วินาท)ี 49  46  

mean square error ของการเรียนรู้ 0.0102 0.0062 

root mean square error ของการเรียนรู้ 0.1427 0.1110 

mean square error ของการทดสอบ 610.49 387.91 

root mean square error ของการทดสอบ 24.708 19.695 
 

 
ก) LSTM 

 
ข) GRU 

รูปที� 3 การทดสอบโครงข่ายแบบวนซํ�า 

4. การคาดการณ์การใช้พลังงานของอาคาร 

การคาดการณ์การใช้พลังงานของอาคาร ตั� งแต่วนัที�  31 มีนาคม 

จนถึงวนัที� 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมเป็นเวลา 45 วนั จาํนวนขอ้มูล 

7020 ชุด โดยการคาดการณ์การใช้พลงังานจะประมวลผลครั� งละ 9 วนั 

ดงันั�นจะแบ่งออกเป็น  5 ช่วงเวลา  

ช่วงเวลาที� 1 : วนัที� 31 มีนาคม - วนัที� 8 เมษายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลาที� 2 : วนัที� 9 - 17 เมษายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลาที� 3 : วนัที� 18 – 26 เมษายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลาที� 4 : วนัที� 27 เมษายน - วนัที� 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลาที� 5 : วนัที� 6 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

จากการคาดการณ์หรือทาํนายการใชก้าํลงัไฟฟ้าของอาคารดว้ยตน้แบบที�

ได้จาก LSTM และ GRU โดยพิจารณาด้วยค่าสัมประสิทธิH แสดงการ

ตดัสินใจ หรือ R-squared ซึ�งสามารถหาไดจ้ากสมการที� 4 ถา้พิจารณาทั�ง 

45 วนั นั�นพบว่าต้นแบบได้จากการเรียนรู้แบบ LSTM และ GRU มีค่า

เท่ากับ 0.70350 และ 0.76721 ตามลาํดับ แสดงว่าตน้แบบ GRU มีความ

น่าเชื�อถือสูงกว่าตน้แบบ LSTM และเมื�อพิจารณาเป็นแต่ละช่วงเวลา ก็

พบว่าค่า R-squared ที�ได้จากต้นแบบ GRU มีความน่าเชื�อถือสูงกว่า

ต้นแบบ LSTM ทั� ง 5 ช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาที�  2 ค่า R-squared ของ

ตน้แบบ GRU เท่ากบั 0.75118 ส่วนตน้แบบ LSTM เท่ากบั 0.67342 หรือ 

ช่วงเวลาที�  4 ค่า R-squared ของต้นแบบ GRU เท่ากับ  0.81759 ส่วน

ตน้แบบ LSTM เท่ากับ 0.70355 เป็นตน้ ดังนั�นต้นแบบ GRU สามารถ

ทาํนายการใช้กาํลังไฟฟ้าของอาคารได้น่าเชื�อถือกว่าที�ได้จากตน้แบบ 

LSTM สาํหรับขอ้มูลทั�งหมดแสดงดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 ค่าสัมประสิทธิH แสดงการตดัสินใจ หรือ R-squared 
 

 LSTM GRU 

ช่วงเวลาที� 1 0.80699 0.88545 

ช่วงเวลาที� 2 0.67342 0.75118 

ช่วงเวลาที� 3 0.70737 0.77799 

ช่วงเวลาที� 4 0.70355 0.81759 

ช่วงเวลาที� 5 0.75089 0.76081 

ทุกช่วงเวลา 0.70350 0.76721 

 

 
ก) ทุกช่วงเวลา 

 
ข) ช่วงเวลาที� 1 

 
ค) ช่วงเวลาที� 3 

 
ง) ช่วงเวลาที� 5 

รูปที� 4 การคาดการณ์การใชพ้ลงังานของอาคารดว้ยตน้แบบ GRU และ LSTM 

รูปที� 4 เป็นการเปรียบเทียบกาํลงัไฟฟ้าที�ไดจ้ากการทาํนายจากทั�ง 2 

ตน้แบบกบักาํลงัไฟฟ้าที�ไดจ้ากการวดั พบว่าตน้แบบที�ไดจ้ากการเรียนรู้

แบบ GRU สามารถทํานายการใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร โดยที�

เส้นกราฟมีลกัษณะคลา้ยกับขอ้มูลที�ได้จากการวดั ซึ� งแสดงว่าสามารถ

ทาํนายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในอาคารไดอ้ยู่ในระดบัที�พอใชเ้มื�อพิจารณา

จากค่า R-squared แต่เมื�อพิจารณาการต่อสนองของภาระไฟฟ้า พบว่ายงัมี

ความคาดเคลื�อนที�สูงอยู่ เนื�องจากขอ้มูลที�ใชส้ําหรับการจดัทาํขอ้มูลการ

ใชไ้ฟฟ้ารายวนัอยา่งง่าย เพียงแค่ 90 วนั ซึ� งไม่สามารถแสดงลกัษณะการ

ใช้ภาระไฟฟ้าได้ทั� งหมด และข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวันอย่างง่ายที�

นาํเสนอ ยงัไม่สามารถปรับเปลี�ยนตามลกัษณะการใชง้านของห้อง 

 ดงันั�นจากงานวิจยันี�  สามารถที�จะพฒันาให้สามารถทาํนายการใช้

พลงังานไฟฟ้ามีความแม่นย ํ�าเพิ�มขึ�น โดยการพฒันาขอ้มูลการใช้ไฟฟ้า

รายวนั ให้สามารถปรับเปลี�ยนได้ตามลกัษณะของภาระไฟฟ้า และเพิ�ม

ขอ้มูลสาํหรับการเรียนรู้ โดยครอบคลุมการใชง้านทั�งปี  
 

5. สรุป 

การทาํนายการใชก้าํลงัไฟฟ้าภายในของอาคาร โดยใชวิ้ธีการเรียนรู้

เชิงลึกร่วมกับข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายวันอย่างง่าย ที� ได้นําเสนอใน

บทความนี�  พบว่าต้นแบบที� ได้จากการเรียน รู้แบบ GRU สามารถ

คาดการณ์การใช้พลังงาน ของอาคารได้ เหมาะสมกว่าแบบ LSTM 

เนื�องจากค่าสัมประสิทธิH แสดงการตดัสินใจ หรือ R-squared มีค่าสูงกว่า 

สําหรับขอ้มูลที�ใชส้ําหรับจดัทาํขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้ารายวนัอยา่งง่าย ยงัไม่

ครอบคลุมลกัษณะการใชง้านทั�งหมด อีกทั�งยงัไม่สามารถปรับเปลี�ยนต่อ

ลกัษณะการใชง้านได ้ซึ�งสามารถนาํมาพฒันาในงานวิจยัต่อไป  

เอกสารอ้างอิง 
[1] Mathieu Bourdeau, Philippe Basset, Solène Beauchêne, David Da 

Silva, Thierry Guiot, David Werner, Elyes Nefzaoui, “ 
Classification of daily electric load profiles of non-residential 

buildings,” Energy and Buildings, vol. 233, 2021. 

[2] Runming Yao, Koen Steemers, “ A method of formulating energy 

load profile for domestic buildings in the UK,” Energy and 

Buildings, vol. 37, pp. 663–671, 2005. 

[3] SHUBING SHAN, BUYANG CAO, AND ZHIQIANG WU, “ 
Forecasting the Short-Term Electricity Consumption of Building 

Using a Novel Ensemble Model,” IEEE Access, vol. 7, pp. 88093–

88106, 2019. 

[4] V. Roshan Joseph, “ Optimal ratio for data splitting,” Stat Anal 

Data Min: The ASA Data Sci Journal.15:531–538, 2022. 
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โปรแกรมจําลองผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเปลี�ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราตามช่วงเวลาการใช้ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี�นําเสนอโปรแกรมจาํลองผลประหยดัค่าไฟฟ้าจากการ

เปลี�ยนมาใชค้่าไฟฟ้าแบบอตัราตามช่วงเวลาการใช(้TOU) ดว้ยผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ที�ตอ้งการเปลี�ยนการใชไ้ฟฟ้าจากอตัราปกติหรืออตัราตามช่วงเวลาของ

วนั(TOD) มาเป็นแบบอตัราTOU แลว้ทาํให้เกิดผลประหยดัไดน้ั�น ขึ�นอยู่

กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ซึ� งตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลต่างๆหลายอย่าง 

เช่น ปริมาณพลังงานไฟฟ้าหรือหน่วยไฟฟ้ารวมต่อเดือน ค่าสัดส่วน

พลังงานไฟฟ้า และค่าตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า(Load Factor)  เป็นตน้ 

โปรแกรมจาํลองนี�พฒันาบน Microsoft Visual studio เพื
อให้มีการป้อน

ขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่างๆผ่านหน้าจอ ทาํให้ผูใ้ชโ้ปรแกรมใชง้าน

ไดอ้ย่างสะดวก  และผูใ้ชไ้ฟฟ้าสามารถนาํขอ้มูลผลประหยดัค่าไฟฟ้ามา

ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเปลี�ยนอัตราค่าไฟฟ้าเป็นแบบ

อตัราTOU ได ้

คําสําคัญ: อตัราค่าไฟฟ้า , อตัราตามช่วงเวลาการใช,้ ประหยดัค่าไฟฟ้า 

Abstract 

This paper presents a simulation program of electricity cost saving 

changing to time of use rate(TOU) with the customer who wants to 

change their electricity rate from the normal rate or the time of day rate 

(TOD) to the time of use rate(TOU). According to the research, the 

electricity cost saving depends on the electrical energy consumption 

behavior which must be considered from much different information 

such as electrical energy consumption or total electrical unit per month, 

electricity energy ratio and load factor. This simulation program is 

developed on Microsoft Visual Studio to allow input of various electrical 

energy through the screen. Make the program user easy to use. And the 

customer can use the information on the electricity cost savings as a 

guideline for decision-making in changing the TOU rate. 
 
 

Keywords:  Electricity Rate , Time of Use Rate, Electricity Cost Saving 
 

1. บทนํา 
ในปัจจุบนักลไกการคิดค่าไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. อตัราค่า

ไฟฟ้าแบบ 1 ส่วน คือคิดค่าไฟฟ้าจากปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า(kWh 

หรือหน่วยไฟฟ้า) เรียกว่าอตัราปกติ และ 2.อตัราค่าไฟฟ้าแบบ 2 ส่วน คือ

มีการแยกค่าความตอ้งการพลงังานไฟฟ้า(Demand :kW) และค่าปริมาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้า(kWh) ออกจากกันและนาํมาคาํนวณเป็นค่าไฟฟ้า 

เพื�อให้สะทอ้นถึงตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าไดช้ดัเจนยิ�งขึ�น ซึ� งจะแบ่งย่อย

ออกเป็น 2 ประเภทคือ อัตราตามช่วงเวลาของวนั(Time of Day Tariff 

:TOD) และอตัราตามช่วงเวลาการใช(้Time of Use Tariff : TOU) [1] 

 ตั�งแต่ปี 2545 ทางภาครัฐไดเ้ปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ฟฟ้าบริหารตน้ทุน

ค่าไฟฟ้าให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมการใช้ของตนเอง  โดยผูใ้ช้ไฟฟ้า

สามารถเลือกหรือเปลี�ยนจากอตัราปกติ หรืออตัราTOD มาเป็นแบบอตัรา

TOU ได้ แต่จากข้อมูลในการคิดค่าไฟฟ้าในแต่ละประเภท ผูใ้ช้ไฟฟ้า

สามารถเปลี�ยนมาใช้ในอัตราTOU แล้วทําให้เกิดผลประหยดัได้นั�น 

ขึ�นอยู่กับพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้า ซึ� งตอ้งพิจารณาจากขอ้มูลต่างๆหลาย

อยา่ง เช่น ปริมาณพลงังานไฟฟ้าหรือหน่วยไฟฟ้ารวมต่อเดือน ค่าสัดส่วน

พลงังานไฟฟ้า และค่าตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า(Load Factor)  เป็นตน้[2]  

ในขณะเดียวกนัผูใ้ชไ้ฟฟ้าส่วนใหญ่ยงัขาดความเขา้ใจเกี�ยวกบัแนวทาง

ในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างค่าไฟฟ้าในอตัรา TOU รวมทั�งยงัขาดเครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�

ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าเพื�อประกอบการตดัสินใจในการ

เปลี�ยนอตัราค่าไฟฟ้า ด้วยเหตุนี� ทีมผูวิ้จยัจึงพฒันาโปรแกรมจาํลองผล

ประหยดัค่าไฟฟ้าจากการเปลี�ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราตามช่วงเวลา

การใชห้รืออตัรา TOU เพื�อให้ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจและนาํขอ้มูลผล

ประหยดัมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผูใ้ช้ไฟฟ้าที�ต้องการ

เปลี�ยนอตัราค่าไฟฟ้าเป็นแบบอตัรา TOU  
 

2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าไฟฟ้า 

ในการจดัทาํโปรแกรมจาํลองผลประหยดัค่าไฟฟ้าจากการเปลี
ยน

มาใชค้่าไฟฟ้าแบบอตัราTOU นี/  จะดาํเนินการวิเคราะห์เฉพาะผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

ประเภท2 กิจการขนาดเล็ก ,ประเภท3 กิจการขนาดกลาง และ ประเภท4 

กิจการขนาดใหญ่ เท่านั/น ซึ
 งเป็นประเภทที
มีการใชไ้ฟฟ้าเพื
อประกอบ

ธุรกิจ อุตสาหกรรมและสํานักงาน โดยมีการเรียกเก็บค่าความตอ้งการ

พลงัไฟฟ้าสูงสุด(Peak Demand ; kW) และค่าพลงังานไฟฟ้า(kWh หรือ

หน่วยไฟฟ้า)  โดยการวิเคราะห์จะนําเฉพาะข้อมูลค่าไฟฟ้าฐานมา

พิจารณา เ ท่ านั/ น  ซึ
 งจะ ไม่รวมค่าบ ริก า ร( Service Charge),  ค่ าตัว

ประกอบการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั (Ft), ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

(Power Factor Charge) และค่าภาษีมูลค่าเพิ
ม (VAT)   

การวิเคราะห์สมการของการคิดค่าไฟฟ้าแต่ละประเภทนั�น อา้งอิง

ตามโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า ปี พ.ศ. IJJK ตามประกาศของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค(กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) [3-4] 
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2.1 สมการผลประหยัดค่าไฟฟ้า 

การคาํนวณผลประหยดัของค่าไฟฟ้าแต่ละประเภทนั�น เริ�มตน้โดย

การสร้างสมการค่าไฟฟ้าฐานต่อหน่วยของพลงังาน( )  ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าแต่

ละประเภท แสดงไดด้งัตารางที�1  

สมการค่าไฟฟ้าฐานต่อหน่วยพลงังานของแต่ละประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 

สามารถนาํคาํนวณหาผลการประหยดัค่าไฟฟ้าจากการเปลี
ยนการใชจ้าก

อตัราปกติหรืออตัรา TOD มาเป็นอตัรา TOU ดงัสมการต่อไปนี/  
 

กรณีเปลี
ยนอตัราค่าไฟฟ้าจากอตัราปกติเป็นอตัรา TOU 

ร้อยละผลประหยดั  =    
ปกติ

ปกติ

 x100%                 (1) 

 

และในกรณีเปลี
ยนอตัราค่าไฟฟ้าจากอตัราTOD เป็นอตัรา TOU                                                                                                                 

        ร้อยละผลประหยดั  =      x100%               (2) 

 

ผลการประหยดัค่าไฟฟ้าที
เกิดขึ/นจากการเปลี
ยนอตัราการใชไ้ฟฟ้า

นั/ นขึ/ นอยู่กับตัวแปรของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที
แตกต่างกันตาม

ประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้า ซึ
 งผูใ้ช้ไฟฟ้าที
ต้องการเปลี
ยนอัตราการใช้ไฟฟ้า 

สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของตนเอง และคาํนวณผลจาก

สมการ ก็จะทาํให้ทราบถึงผลการประหยดัค่าไฟฟ้าเมื
อเปลี
ยนมาใชค้่า

ไฟฟ้าอตัรา TOU ได ้

 

2.2 โครงสร้างและการทํางานของโปรแกรม 

การพัฒนาโปรแกรมในการจําลองเพื�อประมวลผลประหยดัค่า

ไฟฟ้าจากการเปลี�ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอตัราTOU ตามการคาํนวณผล

ประหยดัดังสมการข้างต้น โดยโปรแกรมพฒันาบน Microsoft Visual 

studio เพื
อสร้าง Windows Forms Application ผา่นการทาํงานดว้ยภาษาซี

ชาร์ป(C#)  ภายใต้เทคโนโลยี  .NET เ พื
อสร้างหน้าจอให้ผู ้ใช้งาน

โปรแกรมใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก ดงัแสดงหนา้ต่างหลกัโปรแกรมดงัรูปที
 1 

 
รูปที� � การสร้างหนา้ต่างหลกัของโปรแกรม 

เมื
อผูใ้ช้งานโปรแกรมทาํการเลือกประเภทผูใ้ช้ไฟฟ้าและระดับ

แรงดนัการใชง้าน เพื
อให้โปรแกรมเลือกสมการในการคาํนวณ จากนั/น

ทาํการป้อนขอ้มูลจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า ได้แก่ ค่าพลงังานไฟฟ้ารวม ซึ
 ง

โปรแกรมจะทาํการเก็บค่าขอ้มูลไวที้
ตัวแปร a ,ค่าพลังงานไฟฟ้ารวม

ในช่วง On Peak เก็บค่าขอ้มูลไวที้
ตวัแปร e1, ค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง 

ตารางที
1 สมการค่าไฟฟ้าฐานต่อหน่วยของพลงังานไฟฟ้า( ) ตามความสัมพนัธ์กบัตวัแปรทางดา้นพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทต่างๆ 
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On Peak เก็บค่าขอ้มูลไวที้
ตวัแปร p1 ,ค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Partial 

Peak โปรแกรมจะทาํการเก็บค่าขอ้มูลไวที้
ตวัแปร pp และค่ากาํลงัไฟฟ้า

สูงสุดในช่วง Off Peak เก็บค่าขอ้มูลไวที้
ตวัแปร op เมื
อทาํการป้อนขอ้มูล

เสร็จ หลงัจากนั/นโปรแกรมจะคาํนวณผลประหยดัและแสดงผลค่าไฟฟ้า

ฐานต่อหน่วยพลงังาน(บาทต่อหน่วย)จากตวัแปร ce1, ค่าบาทต่อหน่วย

อตัรา TOU จากตวัแปร ce2 และร้อยละผลประหยดัเมื
อเปลี
ยนมาใชอ้ตัรา 

TOU จากตวัแปร ce ซึ
 งสามารถแสดงขั/นตอนการทาํงานของโปรแกรม

ในการประมวลผล แยกแต่ละประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้าไดด้งัรูปที
2  

3. การทดลอง 

การทดลองโปรแกรมที�พัฒนาขึ� นมา สามารถทําได้โดยการนํา

ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าจากหนังสือแจง้ค่าไฟฟ้า ป้อนขอ้มูลเพื�อให้โปรแกรม

ทาํการประมวลผล ไดด้งันี�   

3.1 ตัวอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที� 2 กิจการขนาดเล็ก 

 
 

รูปที
3  ตวัอยา่งหนงัสือแจง้ค่าไฟฟ้า ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
2  

 

จากตวัอย่างหนังสือแจง้ค่าไฟฟ้าดงัรูปที
3 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
 

2.1(อตัราปกติ) ที
แรงดัน 22 – 33 kV ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลที
จะนํามาใช้

ป้อนให้โปรแกรม คือ ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใชร้วม(E) 2,920.50 หน่วย 

และปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใชใ้นช่วง On Peak ( ) 1,175 หน่วย 

 
รูปที
4  การประมวลผลของโปรแกรม ในตวัอย่างผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
2  

 

ซึ
งผลจากการประมวลผลของโปรแกรมดงัรูปที
4 ทาํให้ทราบถึงผล

ประหยดัถ้าผูใ้ช้ไฟฟ้ารายนี/ ทาํการเปลี
ยนจากอัตราปกติ มาเป็นอัตรา 

TOU  จะประหยดัได ้7.55 %  โดยถา้วิเคราะห์จากขอ้มูลพฤติกรรมการใช้

ไฟฟ้าจะเห็นไดว่้าผูใ้ชไ้ฟฟ้ารายนี/มีสัดส่วนปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในช่วง On Peak น้อยกว่าเทียบกบัปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใชร้วม  

จึงทาํให้สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได้เมื
อเปลี
ยนมาใชค้่าไฟฟ้าอตัรา 

TOU 

3.2 ตัวอย่างผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที� 4 กิจการขนาดใหญ่ 
หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าดังรูปที
5 ของผูใ้ช้ไฟฟ้าประเภทที
  4.1(อตัรา 

TOD) ที
แรงดนั 12 – 24 kV(กฟน.) ทาํให้ทราบถึงขอ้มูลที
จะนาํมาใชใ้น

การคํานวณของโปรแกรม คือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที
ใช้รวม (E) 

263,000 หน่วย ความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุด (P) 468 kW ความตอ้งการ

พลงัไฟฟ้าสูงสุดช่วง Partial Peak (PP) 873 kW และความตอ้งการพลัง

ไฟฟ้าสูงสุดช่วง Off Peak (OP) 827 kW เนื
องจากใบแจง้ค่าไฟฟ้าของการ

ไฟฟ้านครหลง (กฟน.) ไม่ไดแ้จง้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใชใ้นช่วง On 

Peak ( )มาให้ จึงไดท้าํการจาํลองค่าเป็นเปอร์เซ็นตข์องปริมาณพลงังาน

ที
ใชร้วม (E) ซึ
งจะทดลองเป็น 2 กรณี คือ  

                
(a) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที�2 กิจการขนาดเล็ก                       (b) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที�3 กิจการขนาดกลาง                       (c) ผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที�4 กิจการขนาดใหญ่                

รูปที
2  แสดงขั/นตอนการทาํงานของโปรแกรม แต่ละประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
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รูปที
5  ตวัอยา่งหนงัสือแจง้ค่าไฟฟ้า ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
4 

 

1.กาํหนดค่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใช้ในช่วง On Peak ( ) เป็น 

60% ของปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใช้รวม (E) จะได้  เท่ากับ 157,800 

หน่วย ซึ
 งผลจากการประมวลผลของโปรแกรมดงัรูปที
6 ไดผ้ลประหยดั

เท่ากับ -9.27%  ทาํให้ทราบว่าไม่สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได้เมื
อ

เปลี
ยนมาใชค้่าไฟฟ้าอตัรา TOU เนื
องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ามีการ

ใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าในช่วง On Peak ที
สูง และผูใ้ช้ไฟฟ้ารายนี/ มี

ค่าโหลดแฟกเตอร์ที
ตํ
า  
 

 
รูปที
6  การประมวลผลของโปรแกรม ในตวัอย่างผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
4(กรณี  = 60%) 

 

2.กาํหนดค่าปริมาณพลงังานไฟฟ้าที
ใช้ในช่วง On Peak ( ) เป็น 

38% ของปริมาณพลงังานที
ใช้รวม (E) จะได้  เท่ากับ  99,940 หน่วย

ซึ
 งผลจากการประมวลผลของโปรแกรมดังรูปที
7 ไดผ้ลประหยดัเท่ากับ 

0.24% ซึ
งเห็นไดว่้าถา้พฤติกรรมของผูใ้ชไ้ฟฟ้าลดการใชป้ริมาณพลงังาน

ไฟฟ้าในช่วง On Peak ให้มีค่านอ้ยลง ถึงจะเริ
มสามารถประหยดัค่าไฟฟ้า

ลงไดจ้ากการเปลี
ยนอตัราค่าไฟฟ้าเป็นแบบ TOU 
 

 
รูปที
7  การประมวลผลของโปรแกรม ในตวัอย่างผูใ้ชไ้ฟฟ้าประเภทที
4(กรณี  = 38%) 

4. สรุป 

โปรแกรมจาํลองผลประหยดัค่าไฟฟ้าจากการเปลี�ยนมาใชค้่าไฟฟ้า

แบบอตัราตามช่วงเวลาการใช้หรืออัตราTOU ที�ได้พฒันาขึ�น สามารถ

นํามาประเมินผลประหยดัเพื�อใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจของผูใ้ช้

ไฟฟ้าในการดาํเนินการเปลี�ยนอตัราค่าไฟฟ้า จากการทดลองเห็นไดว่้า

พฤติกรรมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะมีผลต่อผลประหยดั โดยจะขึ/นอยู่กับ

ตวัแปรต่างๆ ซึ
งต่างกนัออกไปตามประเภทผูใ้ชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่ หน่วยไฟฟ้า

ที
ใชต้่อเดือน (E) , สัดส่วนการใชห้น่วยไฟฟ้าในช่วง On Peak กบัปริมาณ

พลงังานที
ใชร้วม  , ตวัประกอบการใชไ้ฟฟ้า (Load Factor), สัดส่วน

ค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak กับค่าความตอ้งการ

พลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง Off Peak   และสัดส่วนค่าความตอ้งการพลงั

ไฟฟ้าสูงสุดในช่วง On Peak กบัค่าความตอ้งการพลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วง 

Off Peak    เป็นต้น ดังแสดงในการทดลองหัวข้อ3.2 ผู ้ใช้ไฟฟ้า

ประเภทที�L กิจการขนาดใหญ่ พบว่าจากสมมุติฐาน ถ้าผู ้ใช้ไฟฟ้ามี

พฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าที
ใช้ในช่วง On Peak ( ) ตํ
ากว่า 38% 

ของปริมาณพลงังานไฟฟ้ารวม (E) ถึงจะเริ
มเกิดผลประหยดัขึ/นไดใ้นการ

เปลี
ยนอตัราค่าไฟฟ้าเป็นแบบTOU   
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การออกแบบและวิเคราะห์ความคุ้มทุนของระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลงัคา 

ด้วยโปรแกรมพวีีซีสโดยพจิารณาดัชนีการติดตั้ง 

Design and Cost-effectiveness Analysis of Solar Rooftop PV Using PVsyst Program Considering 

Installation Index 

ภรชัย จูอนุวัฒนกุล 1
 สําเริง ฮินท่าไม้  1

 และ กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์  1 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม parachai.ju@spu.ac.th samroeng.hi@spu.ac.th kasidej.ti@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
        บทความน้ีไดน้าํเสนอการออกแบบและวิเคราะห์ความคุม้ทุนของ
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ งบนหลังคา โดยใช้
โปรแกรมพีวีซีสเพ่ือประเมินหาจุดคุม้ทุนในกรณีท่ีติดตั้งแผงในทิศและ
มุมเอียงท่ีให้พลังงานสูงสุด โดยการจําลองโหลดของบ้านพักอาศัย
แบ่งเป็น 4 กรณีคือ กรณีท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัน้อย 
มีค่าโหลดรวม 30.0 หน่วยต่อวนั กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานตลอดเวลาและ
ต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั มีค่าโหลดรวม 45.9 หน่วยต่อวนั กรณีท่ีมีการใช้
พลงังานส่วนใหญ่อยู่ช่วงเยน็ มีค่าโหลดรวม 51.2 หน่วยต่อวนั และกรณี
ท่ีมีการใชพ้ลงังานของกรณีท่ี 2 และ 3 รวมกนั มีค่าโหลดรวม 97.2 หน่วย
ต่อวนั จากการออกแบบและวิเคราะห์จุดคุม้ทุนพบว่าระยะเวลาการคืน
ทุนมีความสัมพนัธ์กับค่ากาํลงัการผลิตติดตั้ง ความตอ้งการใช้พลงังาน
ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายรวมในการติดตั้งระบบ และอตัราการขายไฟคืนให้กับ
การไฟฟ้า ในกรณีท่ีไม่สามารถขายไฟคืน ค่าความตอ้งการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมขึ้นจะให้ระยะเวลาในการคืนทุนลดลงจาก 9.4 6.1 6.0 และ 
5.3 ปี ส่วนกรณีท่ีสามารถขายไฟคืนค่ากําลังผลิตติดตั้งท่ีเพ่ิมขึ้นจะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนลดลงจาก 7.1 5.9 5.8 และ 5.1 ปี ดงันั้นระบบท่ีมี
กาํลงัผลิตติดตั้งสูง การผลิตไฟฟ้าก็จะมากตาม เน่ืองจากตน้ทุนของระบบ
จะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบเป็นตน้ทุนต่อวตัต์ ส่วนการใชด้ชันีการติดตั้งมา
ช่วยประเมินหาขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง จะช่วยให้ผูป้ระกอบการขายระบบ
หรือผูส้นใจติดตั้งระบบสามารถใช้ค่าความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้า
เฉลี่ยต่อวนัในบิลค่าไฟมาคาํนวณหาขนาดกําลงัผลิตติดตั้งได้เบ้ืองต้น
ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนติดตั้งระบบเพ่ือลดค่าภาระค่าไฟฟ้าท่ีมีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี 

คําสําคัญ: ระยะเวลาคืนทุน ดชันีการติดตั้ง กาํลงัผลิตติดตั้ง  

Abstract 

 This paper presents the design and cost-effective analysis of rooftop 
photovoltaic systems using PVsyst program to determine the break-even 
point in case the panels are installed in the direction and tilt angle that 
provide the highest energy. The residential load is divided into four 

scenarios by simulating the cases of low energy demand during the day 
with a total load of 30.0 units per day, using energy constantly and 
continuously throughout the day with a total load of 45.9 units per day, 
using energy primarily in the evening with a total load of 51.2 units per 
day, and combining the power consumption of cases 2 and 3 with a total 
load of 97.2 units per day. Based on the design and analysis of the break-

even point, the payback period was found to be related to the installed 
capacity, electric power demand, total cost of installing the system, and 
the rate of electricity sales back to the Electricity Authority. If the power 
cannot be sold back, higher electricity demand will shorten the payback 
period from 9.4, 6.1, 6.0, and 5.3 years. If power can be sold to the 
Electricity Authority, the payback period will be decreased from 7.1 5.9 
5.8 and 5.1 years to 5.1 years. Therefore, a system that has a large 
installed capacity will generate much more power. This is due to the 
system's cost will be cheaper when compared to the cost per watt. In 
terms of using the installation index to help determine the size of the 
installed capacity. This will allow system suppliers or those interested in 
installing the system to use the average daily electricity demand in the 
electricity bill to calculate the size of the installed capacity before 
deciding to invest in the system installation to reduce the electricity bill, 
which is expected to rise every year. 
Keywords:  Payback Period, Installation Index, Installed Capacity 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์บบติดตั้ง

บนหลงัคาไดรั้บความนิยมมากขึ้นเน่ืองจากประเทศไทยมีปริมาณความ
เข้มของแสงอาทิตย์ท่ีพอเพียงตลอดทั้งปี เป็นพลังงานท่ีไม่มีวนัหมด 
ไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับส่ิงแวดล้อม ลดการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ธรรมชาติหรือถ่านหินท่ีสร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นการใช้
พ้ืนท่ีว่างบนหลังคาในการติดตั้ งเ พ่ือลดค่าไฟฟ้า และยังได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะบ้านพักอาศัย กล่าวคือระบบผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลังคาสามารถขาย
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พลงังานส่วนเกินกลบัคืนการไฟฟ้า ทาํให้เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน
ติดตั้งระบบไม่ว่าจะสามารถขายหรือไม่สามารถขายคืนไฟฟ้าก็ตาม [1] 

ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคาจะตอ้งมีการออกแบบและวิเคราะห์ความคุม้ทุนก่อนท่ีจะลงทุน
สร้างระบบขึ้นมา เน่ืองจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยบ์นหลงัคาจะมี
ขอ้จาํกดัในการติดตั้ง ในกรณีท่ีหลงัคาไม่ไดเ้ป็นแนวราบตอ้งติดตามทิศ
และแนวองศาของหลงัคา ซ่ึงโปรแกรมพีวีซีสสามารถใชใ้นการออกแบบ
เพ่ือหาทิศและมุมเอียงในการติดตั้งให้ได้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดสําหรับ
หลงัคาท่ีเป็นแนวราบ ส่วนหลงัคาท่ีไม่ไดห้ันในทิศและ มุมเอียงท่ีไดรั้บ
พลงังานสูงสุดจะตอ้งมีการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนเพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลให้กบั
นกัลงทุนหรือ  ผูท่ี้สนใจนาํไปประกอบการตดัสินใจในการลงทุนได ้

แต่อย่างไรก็ตามผูใ้ช้ไฟฟ้าทั่วไปท่ีจะติดตั้งระบบดังกล่าว จะไม่
สามารถประเมินขนาดของกาํลงัผลิตติดตั้งท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าได ้และผูป้ระกอบการท่ีสามารถให้บริการ ออกแบบและ
วิเคราะห์หาขนาดของกาํลงัผลิตติดตั้งตามความตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ของผูใ้ชไ้ฟยงัมีไม่มากนกั รวมถึงการวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุนเพ่ือให้
ข้อมูลกับกลุ่มลูกค้าหรือผูใ้ช้ไฟท่ีจะติดตั้งระบบ ดังนั้นบทความน้ีจึง
มุ่งเน้นการออกแบบและวิเคราะห์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา โดยพิจารณาหาค่ากาํลังผลิตติดตั้งท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟในรูปแบบต่างๆ และคิดผลของ
ไฟฟ้าส่วนท่ีผลิตไดเ้กินขายคืนให้กบัการไฟฟ้า โดยผูใ้ชไ้ฟหรือผูท่ี้สนใจ
จะติดตั้งระบบสามารถใช้ดัชนีการติดตั้งในการประเมินหาขนาดกาํลงั
ผลิตติดตั้งเบ้ืองตน้ สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจในการลงทุน
ติดตั้ ง เล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ีได้จากการติดตั้ ง การลดค่าไฟฟ้า และ
ค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการขายไฟคืนให้กบัการไฟฟ้า อีกทั้งยงัช่วยลดภาระ
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการจดัหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชไ้ฟฟ้าภายในประเทศอีกดว้ย [2] ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ระบบ
ท่ีมีขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งขนาดใหญ่ก็จะผลิตไฟฟ้าได้มากและมีความ
คุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากกว่า [3] 
 การจาํลองในโปรแกรมพีวีซีสนั้นเร่ิมท่ีการเลือกสถานท่ีติดตั้ง การ
ปรับมุมเอียงของแผง การกาํหนดขนาดโหลดในแต่ละวนั การเลือกแผง
และอินเวอร์เตอร์ ให้สอดคลอ้งกบัขนาดของกาํลงัการผลิตติดตั้งในแต่ละ
ขนาด แลว้ทาํการกรอกรายละเอียดค่าใชจ่้าย หาระยะเวลาการคืนทุนจาก
การคาํนวณด้วยโปรแกรม [4] ซ่ึงจะเห็นได้ว่าระยะเวลาการคืนทุนมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างค่ากาํลงัการผลิตติดตั้ง พฤติกรรมการใชไ้ฟ ราคา
ค่าใชจ่้ายรวมในการติดตั้งระบบ และอตัราการขายไฟคืนให้กบัการไฟฟ้า 
จากนั้นนําผลการออกแบบมาวิเคราะห์หารูปแบบความสัมพนัธ์ออกมา
เป็นดัชนีการติดตั้งสําหรับใช้ประเมินขนาดของกําลังผลิตติดตั้ งของ
โหลดจาํลองในแต่ละประเภทท่ีมีพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าท่ีแตกต่างกนั  

2. แบบจําลองของโหลดที่พักอาศัย และขั้นตอนการออกแบบ 

2.1 แบบจําลองของโหลดที่พักอาศัย 

        ในการจาํลองโหลดของบ้านพกัอาศัยจะแบ่งเป็น 4 กรณีดังน้ี คือ
กรณีท่ีมีความต้องการใช้พลงังานในช่วงกลางวนัน้อย มีค่าโหลดรวม 
(𝑃𝑃𝑡𝑡 ) 30.0 kWh/day หรือ 899 kWh/mth ดงัแสดงในรูปท่ี 1 กรณีท่ีมีการใช้
พลังงานตลอดเวลาและต่อเน่ืองตลอดทั้ งวัน มีค่าโหลดรวม 45.9 
kWh/day หรือ 1379 kWh/mth ดงัแสดงในรูปท่ี 2 กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังาน
ส่วนใหญ่อยู่ช่วงเย็น มีค่าโหลดรวม 51.2 kWh/day หรือ 1537 kWh/mth 
ดังแสดงในรูปท่ี 3  และกรณีท่ีมีการใช้พลังงานของกรณีท่ี 2 และ 3 
รวมกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4 มีค่าโหลดรวม 97.2 kWh/day หรือ 2916 
kWh/mth และออกแบบระบบให้มีขนาดของกาํลงัการผลิตติดตั้งท่ีนิยม
ขายในทอ้งตลาดสําหรับอินเวอร์เตอร์แบบ 1 เฟส มีขนาดไม่เกิน 5 kW 
และแบบ 3 เฟสไม่เกิน 10 kW เพ่ือรองรับการย่ืนขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 1 กรณีท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนันอ้ย  

 
รูปท่ี 2 กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานตลอดเวลาและต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั  

 
รูปท่ี 3 กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานส่วนใหญ่อยูช่่วงเยน็  

 
รูปท่ี 4 กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานของกรณีท่ี 2 และ 3 รวมกนั  
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2.2 ขั้นตอนการออกแบบ 

 ในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาของบา้นพกัอาศยั สําหรับความตอ้งการ

ใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ มีรูปแบบของขั้นตอนและการ

ดาํเนินงานดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5  ขั้นตอนการออกแบบและการดาํเนินงาน 

3.   ผลการออกแบบ 

       จากการออกแบบโดยใชโ้ปรแกรม PVsyst สาํหรับโหลดของบา้นพกั
อาศยัทั้ง 4 กรณี ท่ีติดตั้งในพ้ืนท่ีเขตดอนเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร
โดยคิดอตัราค่าไฟฟ้าท่ีหน่วยละ 4.50 บาท และการขายไฟคืนหน่วยละ 
2.20 บาท ในระยะเวลา 10 ปี สําหรับการผลิตติดตั้งท่ีไม่เกิน 10 kW ใช้
แผงย่ีห้อ Jinko ขนาด 540 W และอินเวอร์เตอร์ย่ีห้อ Huawei ขนาด 3 5 8 
และ 10 kW ปรับมุมเอียงของแผงท่ี 15 องศา และมุมอะซิมุทท่ี 0 องศา 
เพ่ือให้ไดพ้ลงังานสูงสุด ตน้ทุนท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบเป็นราคาเฉลี่ยท่ี
ไดจ้ากการรวบรวมราคาท่ีจาํหน่ายจริงในทอ้งตลาด 
3.1 ผลการออกแบบในกรณีที่ 1 

  กรณีท่ีมีความตอ้งการใช้พลงังานในช่วงกลางวนัน้อย มีค่าโหลด
รวม 30.0 kWh/day จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว่้าท่ีกาํลงัการผลิตติดตั้ง 9.72 
kW จะมีระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วท่ีสุด 7.1 ปี เน่ืองจากมีการขายไฟท่ีผลิตได้
เกินความตอ้งการคืนให้กบัการไฟฟ้า ย่ิงระบบมีขนาดใหญ่มากขึ้นการ
ผลิตไฟฟ้าก็จะมากตาม แต่ตน้ทุนของระบบท่ีใหญ่ขึ้นก็จะถูกลงเมื่อเทียบ
เป็นตน้ทุนต่อวตัต์ ส่วนในกรณีท่ีไม่สามารถขายไฟคืน ขนาดกาํลงัผลิต
ติดตั้งท่ี 2.7 kW จะไดร้ะยะเวลาคืนทุนท่ี 9.4 ปี 
3.2 ผลการออกแบบในกรณีที่ 2 

        กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานตลอดเวลาและต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั ค่าโหลด 
รวม 45.9 kWh/day จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว่้าท่ีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 
3.24 kW จะมีระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วท่ีสุดท่ี 5.9 ปี (ขายไฟ) และ 6.1 ปี (ไม่
ขายไฟ) 

ตารางท่ี 1  ผลการทดลองในกรณีท่ีมีความตอ้งการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนันอ้ย มี
ค่าโหลดรวม 30.0 kWh/day 

ขนาด

กําลัง 

ผลิต 

(kW) 

จํานวน 
แผง 

 

ขนาด 
อินเวอร์ 

เตอร์ 

(kW) 

คืน 

ทุน 

(ปี) 

คืนทุน 

(ปี) 

ขายไฟ 

ขาย 

คืน 

(kWh/year) 

 

ราคา

รวม 
ติดตั้ง 

(บาท) 

2.7 5 3 9.4 7.6 1,188.4 109,000 
3.24 6 3 9.5 7.2 1,810 117,122 
4.86 9 5 12.1 7.4 3,897 163,860 
5.4 10 5 13.6 7.9 4,523 186,101 
7.56 14 8 16.8 7.8 7,526 241,341 
8.1 15 8 17 7.5 8,292 246,207 
9.72 18 10 18.3 7.1 10,554 270,689 

10.26 19 10 18.4 (6.9) 11,289 274,800 
ตารางท่ี 2  ผลการทดลองในกรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานตลอดเวลาและต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั 
มีค่าโหลดรวม 45.9 kWh/day 

ขนาด

กําลัง 

ผลิต 

(kW) 

จํานวน 
แผง 

 

ขนาด 
อินเวอร์ 

เตอร์ 

(kW) 

คืน 

ทุน 

(ปี) 

คืนทุน 

(ปี) 

ขายไฟ 

ขาย 

คืน 

(kWh/year) 

 

ราคา

รวม 
ติดตั้ง 

(บาท) 

2.7 5 3 6.5 6.4 44.12 109,000 
3.24 6 3 6.1 5.9 294.87 117,122 
4.86 9 5 7.0 6.0 1,669 163,860 
5.4 10 5 7.7 6.4 2,160 186,101 
7.56 14 8 9.0 6.5 4,726 241,341 
8.1 15 8 9.0 6.2 5,417 246,207 
9.72 18 10 9.5 6.0 7,513 270,689 

10.26 19 10 9.5 (5.9) 8,205 274,800 

3.3 ผลการทดลองในกรณีที ่3 

      กรณีท่ีมีการใช้พลังงานส่วนใหญ่อยู่ช่วงเย็น มีค่าโหลดรวม 51.2 
kWh/day จากตารางท่ี 3 จะมีระยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุดท่ี 5.8 ปี (ขายไฟ) 
และ 6.0 ปี (ไม่ขายไฟ) ท่ีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 3.24 kW เช่นเดียวกบั
กรณท่ี 2 เน่ืองจากโหลดในช่วงเวลากลางวนัท่ีค่าใกลเ้คียงกนั  
ตารางท่ี 3  ผลการทดลองใน กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานส่วนใหญ่อยูช่่วงเยน็ มีค่าโหลดรวม 
51.2 kWh/day 

ขนาด

กําลัง 

ผลิต 

(kW) 

จํานวน 
แผง 

 

ขนาด 
อินเวอร์ 

เตอร์ 

(kW) 

คืน 

ทุน 

(ปี) 

คืนทุน 

(ปี) 

ขายไฟ 

ขาย 

คืน 

(kWh/year) 

 

ราคา

รวม 
ติดตั้ง 

(บาท) 

2.7 5 3 6.4 6.4 10.36 109,000 
3.24 6 3 6.0 5.8 195.07 117,122 
4.86 9 5 6.7 5.9 1,461 163,860 
5.4 10 5 7.4 6.3 1,940 186,101 
7.56 14 8 8.5 6.3 4,426 241,341 
8.1 15 8 8.5 6.1 5,094 246,207 
9.72 18 10 9.0 5.9 7,153 270,689 

10.26 19 10 9.0 (5.8) 7,833 274,800 
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3.4 ผลการทดลองกรณีที่มีการใช้พลังงานของกรณีที ่2 และ 3 รวมกัน 

  กรณีท่ีมีการใชพ้ลงังานของกรณีท่ี 2 และ 3 รวมกนั มีค่าโหลดรวม 
97.2 kWh/day จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดว่้าท่ีขนาดกาํลงัการผลิตติดตั้ง 8.1 
kW จะมีระยะเวลาคืนทุนท่ีเร็วท่ีสุดท่ี 5.1 ปี (ขายไฟ) และท่ีขนาดกาํลงั
การผลิตติดตั้ง 4.86 kW มีระยะเวลาคืนทุนท่ี 5.3 ปี (ไม่ขายไฟ) 
ตารางท่ี 4  ผลการทดลองในกรณีท่ีมีการใช้พลังงานของกรณีท่ี 2 และ 3 รวมกัน มี
ค่าโหลดรวม 97.2 kWh/day 

ขนาด

กําลัง 

ผลิต 

(kW) 

จํานวน 
แผง 

 

ขนาด 
อินเวอร์ 

เตอร์ 

(kW) 

คืน 

ทุน 

(ปี) 

คืนทุน 

(ปี) 

ขายไฟ 

ขาย 

คืน 

(kWh/year) 

 

ราคา

รวม 
ติดตั้ง 

(บาท) 

2.7 5 3 6.4 6.4 -9.056 109,000 
3.24 6 3 5.7 5.7 -9.056 117,122 
4.86 9 5 5.3 5.3 -3.00 163,860 
5.4 10 5 5.5 5.5 38.00 186,101 
7.56 14 8 5.6 5.3 1,224 241,341 
8.1 15 8 5.5 5.1 1,655 246,207 
9.72 18 10 5.6 4.9 3,146 270,689 

10.26 19 10 5.6 (4.8) 3,679 274,800 

4. การประเมินหาค่ากําลังผลิตติดตั้งโดยใช้ดัชนีการติดตั้ง 

 ในการประเมินหาค่ากาํลงัผลิตติดตั้งสามารถใชด้ชันีการติดตั้งจาก
สมการท่ี 1 (ได้จากการนําผลลัพธ์ทั้ งหมดมาหาสมการ) ใช้ในการ
คาํนวณหาขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งในสมการท่ี 2 และจากตารางท่ี 5 ในกรณี
ท่ีสมมุติว่าผลิตไฟฟ้าเพ่ือขายอยา่งเดียว ท่ีอตัราขายท่ี 2.20 บาท ท่ีค่ากาํลงั
ผลิตติดตั้ง 9.72 kW จะให้ระยะเวลาคืนทุน 8.9 ปี ส่วนท่ีอตัราขาย 4.50 
บาท (เปรียบได้กับไฟฟ้าท่ีผลิตได้ทั้ งหมดไปใช้ลดค่าไฟฟ้า) จะได้
ระยะเวลาคืนทุน 4.4 ปี โดยค่ากาํลงัผลิตติดตั้งท่ี 1 kW จะสามารถผลิต
ไฟฟ้าไดท่ี้ประมาณ 4 kWh/day 
              ดชันีการติดตั้ง = 0.045 ∗ 𝑃𝑃𝑡𝑡2 − 2.64 ∗ 𝑃𝑃𝑡𝑡 + 58.7            (1) 

                           กาํลงัผลิตติดตั้ง (𝑘𝑘𝑘𝑘) =  4 𝑋𝑋 ดชันีการติดตั้ง

 𝑃𝑃𝑡𝑡 (𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)
                            (2) 

  เมื่อนําสมการท่ี 1 และ 2  ไปใช้หาดัชนีการติดตั้งและขนาดกาํลงั
ผลิตติดตั้งสาํหรับท่ีค่าโหลดรวมต่างๆ จะไดผ้ลการคาํนวณในตารางท่ี 6  
ตารางท่ี 5  กรณีผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคืนอย่างเดียว โดยคิดอัตราขายท่ี 2.20 บาท
เปรียบเทียบกบัอตัราขายท่ี 4.50 บาท  

ขนาดกําลัง 

ผลิตติดตั้ง 
(kW) 

ขายไฟคืน 
(2.2) 100% 

คืนทุน (ปี) 

ขายไฟคืน 

(4.5) 100% 

คืนทุน (ปี) 

ขาย 

คืน 

kWh/year 

ค่าการ 
ผลิตไฟฟ้า 

kWh/day 

2.7 13.1 6.4 3,775.4 10.34 
3.24 11.7 5.7 4,545.1 12.45 
4.86 10.8 5.3 6,902 18.91 
5.4 11.2 5.5 7,559 20.71 

7.56 10.2 5.0 10,718 29.36 
8.1 9.7 4.7 11,514 31.55 

9.72 8.9 4.4 13,848 37.94 
10.26 (8.5) (4.2) 14,603 40.01 

ตารางท่ี 6  แสดงการคาํนวณหาค่าขนาดกาํลงัผลิตติดตั้งโดยใช้ค่าดชันีติดตั้งท่ีค่าโหลด
รวมต่าง ๆ 

โหลดรวม 𝑷𝑷𝒕𝒕 (kWh/day) ดัชนีการติดตั้ง กําลังผลิตติดตั้ง (kW) 

30.0 20 2.67 
45.9 32.33 2.82 
51.2 41.49 3.24 
97.2 227.24 9.35 

5.   สรุป 
 ในการออกแบบและวิเคราะห์หาขนาดกําลังผลิตติดตั้ง สําหรับ
โหลดของบา้นพกัอาศยั 4 กรณี ท่ีมีค่าโหลดรวม 30.0 45.9 51.2 และ 97.2 
kWh/day พบว่าในกรณีท่ีไม่สามารถขายไฟคืนจะมีระยะเวลาในการคืน
ทุนลดลงจาก 9.4 6.1 6.0 และ 5.3 ปี ตามค่าโหลดท่ีเพ่ิมขึ้น ส่วนกรณีท่ี
ขายไฟคืนจะมีระยะเวลาในการคืนทุนลดลงจาก 7.1 5.9 5.8 และ 5.1 ปี 
ตามค่ากาํลงัผลิตติดตั้งท่ีเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสามารถขายไฟฟ้าคืนได ้ดงันั้น
ระบบท่ีมีกาํลงัผลิตติดตั้งสูง การผลิตไฟฟ้าก็จะมากตาม แต่ตน้ทุนของ
ระบบท่ีมีกาํลงัผลิตติดตั้งสูงจะมีราคาถูกลงเมื่อเทียบเป็นตน้ทุนต่อวตัต์ 
ย่ิงถา้สามารถขายไฟฟ้าคืนไดก้็จะลดระยะเวลาคืนทุนไดเ้ร็วมากขึ้น ส่วน
การใชด้ชันีการติดตั้งมาช่วยประเมินหาขนาดกาํลงัผลิตติดตั้ง จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการขายระบบหรือผูส้นใจติดตั้งระบบสามารถใช้ค่าความ
ตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวนัในบิลค่าไฟมาคาํนวณหาขนาดกาํลงั
ผลิตติดตั้ งได้เบ้ืองต้นก่อนท่ีจะตัดสินใจลงทุนติดตั้ งระบบ และผล
โดยรวมเป็นการยืนยนัว่าราคาของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคาในปัจจุบนัมีความคุม้ค่าในการลงทุน 

6.   เอกสารอ้างอิง 

[1] Ahshan, Razzaqul & Al-Hansi, A. & Al-Naabi, M. & Al-

Hashmi, H. & Al-Badi, Abdullah. (2020). Design and 

Economic Analysis of a Grid-connected Rooftop Solar PV 

System for Typical Home Applications in Oman. Electrical 

Science & Engineering.  

[2] Knb, Akshai & Senthil, Ramalingam. (2020). Economic 

evaluation of grid connected and standalone photovoltaic 

systems using PVSyst. IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering.  

[3] Yoomak, Suntiti & Patcharoen, Theerasak & Ngaopitakkul, 

A.. (2019). Performance and Economic Evaluation of Solar 

Rooftop Systems in Different Regions of Thailand. 

Sustainability.  

[4] Nguyen, Thanh & Van, Phuong. (2021). Design, Simulation 

and Economic Analysis of A Rooftop Solar PV System in 

Vietnam. EAI Endorsed Transactions on Energy Web.  

217



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท ี 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การออกแบบวงจรตรวจจับและการสังเกตการณ์สถานะหม้อแปลงไฟฟ้าผ่านระบบ IoT  

Design of Detection and Status Monitoring Circuit for Power Distribution Transformer via IoT System 
 

ธีระพล เหมือนขาว*  พร้อมศกัดิ อภริติกุล  การุณย ์ สุนทโร   และกฤษณ์ชนม ์ ภูมิกิตติพชิญ ์

ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ตาํบลรังสิต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ,  
*Corresponding e-mail: theerapol.m@en.rmutt.ac.th, promsaka@rmutt.ac.th  

 

บทคัดย่อ 

บทความนีตอ้งการนาํเสนอชุดวงจรตรวจจบัและสังเกตการณ์

สถานะหมอ้แปลงไฟฟ้าผ่านระบบ IoT เป็นการประยุกต์นําระบบ IoT 

เขา้มาใช ้เพือความสะดวกในการเขา้มาตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้าในแต่

ละครัง และเมอืหมอ้แปลงไฟฟ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ หรือค่าพารามิเตอร์

ออกมาผิดปกติ เพือให้เกิดความปลอดภัยและสามารถตรวจเช็คได้

ตลอดเวลา  งานวิจยัดังกล่าวนีจะไดน้ําไปใช้ประโยชน์ต่อไปสามารถ

ตรวจดูค่าสถานะการทาํงานของหมอ้แปลงไฟฟ้าไดต้ลอดเวลาเรียลไทม์ 

และต่างสถานที เนืองจากหมอ้แปลงไฟฟ้าอาจจะติดตงัในทีห่างไกลจาก

ช่างเทคนิค ส่งผลการตรวจวดัไปยงัระบบ Internet เราจึงคิดสร้างชุดวงจร

ตรวจจบัและสังเกตการณ์สถานะหมอ้แปลงไฟฟ้าผ่านระบบ IoT เพอืเป็น

แนวทางในการเก็บขอ้มูลของค่าแรงดัน กระแสและกาํลงัไฟฟ้าทีใชจ้าก

หม้อแปลงไฟฟ้า และนําข้อมูลเข้าไปยงัระบบ Internet of things เพือ

สามารถนาํไปเก็บเป็นขอ้มูล หรือวเิคราะห์ต่อไป 
 

คําสําคญั: ตรวจจบั, สังเกตการณ์สถานะ,  ไอโอที 
 

Abstract 

This paper presents the design of the detecting and status 

monitoring circuit for the power distribution transformer status through 

the IoT system, which was applied for checking the focused power 

transformer comfortably. Moreover, it was used to check the power  

transformer when the incident occurred or the unusual value of the 

parameter. This system can prevent the power transformer from ensuring 

safety and be able to check the proposed system at all times.  This paper 

will also be the guidance to check the operating status of the transformer 

at any time and in different places in real-time.  Because of the location 

of the power transformer, which is installed far away from the control 

center and human being, the results will be sent through the Internet of 

thing system.  So, the researchers create the circuit to detect and observe 

the power transformer status. The designed circuit transmits the needed 

data into the IoT system to store as data or for analysis as a further 

requirement. 
 

Keywords:  Detect, Monitor Status, IoT. 

 

1. บทนํา 

หม้อแปลงจําหน่ายกําลังไฟฟ้า (Distribution Transformer) เ ป็น

อุปกรณท์ีสาํคญัในระบบจาํหน่ายไฟฟ้าให้กบัผูใ้ชไ้ฟ ซึงทาํหนา้ทีส่งผ่าน

พลังงานไฟฟ้า โดยการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าด้วยระบบแรงสูง เพือลด

พลังงานสูญเสียในสายส่งให้น้อยลง และเมือถึงปลายทางจึงค่อยลด

แรงดนัให้ตาํลง โดยในมหาวิทยาลยัฯ ไดม้ีการใชห้มอ้แปลงไฟฟ้าระบบ

จาํหน่ายขนาด  kV และ  kV ซึงในระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบ

จาํหน่ายภายในมหาวิทยาลยัฯ ได้มีการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

115 kV และปรับระดบัลงมาเป็น  kV จาํนวน  ตวั กระจายอยูบ่ริเวณ

ทีต่างๆตามตวัอาคารรอบมหาวิทยาลยัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 หมอ้แปลงจาํหน่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบฉนวนนาํมนั kV/1000 kVA 
 

ตารางที 1 ระบบแรงดนัและโหลดในการจ่ายไฟของการไฟฟ้า 

ระบบจาํหน่าย กฟน. (MEA) กฟภ. (PEA) 

ระบบแรงสูง 
> 15MVA 69/115kV 3Ph 

3W 
> 10MVA 115kV 3Ph 3W 

ระบบแรงกลาง 
≥ 300-15MVA 12/24kV 

3Ph 3W 

≥ 250-10MVA 22/33kV 

3Ph 3W 

ระบบแรงตาํ <300kVA 240/416V <250kVA 230/400V 

 

2. ทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

218



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังท ี45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท ี 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

2.1 ระบบจําหน่ายกําลังไฟฟ้า (Distribution Power) 

 
รูปที 2 ไดอะแกรมของหมอ้แปลงไฟฟ้าภายในมหาวทิยาลยัฯ 

 

2.1 การใช้ระบบจําหน่ายไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า 

       1) การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority; MEA) 

- แ รงดันระ บบจําห น่าย  24 kV หรือ 12/24 kV และแรงดันใ ช้งาน 

240/416V, 3PH 4W ดงัรูปที . 

- Tapping Range: 4x - 2.5% (Off-Load Tap- Changer on HV Side) 

 
รูปที 3 ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง [3] 

 

         2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Provincial Electricity Authority; PEA) 

- แรงดนัระบบจาํหน่าย kV หรือ  KV และแรงดนัใชง้าน / V, 

3PH 4W ดงัรูปที . 

- Tapping Range: 4 ±2.5% (Off-Load Tap Changer on HV Side) 

 
รูปที 4 ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค [3] 

 

2.2 PZEM-004t 

 สําหรับการวดัค่าเพือบนัทึกการใชง้านไฟฟ้า เพือการตรวจสอบ

วดัค่าการใช้พลงังาน  ควบคุมค่าไฟฟ้าแลว้  อุปกรณ์วดัจาํเป็นตอ้งให้

ข้อมูลหลายๆค่า ได้แก่  แรงดัน (VAC) กระแส (IAC) กําลังไฟฟ้าจริง 

(Active power)  ค่าตัวประกอบกําลัง (Power Factor) ค่าพลังงานไฟฟ้า 

(Energy) เพือมาใช้ในการคาํนวณหรือควบคุมต่อ สมัยก่อนทียงัไม่มี

โมดูล  PZEM ออกมาการพัฒนาอุปกรณ์ เพือวัดค่ าพลังงานไฟฟ้า 

(กระแสสลับ) ดังกล่าว อาจจะต้องใช้ Sensor เพือวดักระแส      และ

แรงดัน จากนันก็นําค่ามาคํานวณต่อ  แต่ในปัจจุบันโมดูล PZEM รับ

หน้าทีการคาํนวณค่าต่างๆ ไปเรียบร้อย และส่งผลการคาํนวณต่างๆ 

ออกมาจากโมดูลผ่านการสือสารแบบ serial (TX, RX) ซึงสามารถใชเ้พือ

ควบคุมสังการต่อดว้ยบอร์ด Arduino หรือ ส่งค่าต่อไปทีคอมพิวเตอร์ได ้  

 PZEM-004t คือโมดูลทีสามารถนํามาใช้เพือตรวจจับแรงดัน 

กระแส กําลังไฟฟ้า ค่าตัวประกอบกําลัง ความถี และพลังงาน โดยมี

สมรรถนะดงันี [4] 

- แรงดัน (VAC)  อ่านค่าได้ตงัแต่  -  Vrms (ความละเอียด .  V 

และ ความผดิพลาดไม่เกิน . %) 

- กระแส (IAC) ใชง้านไดต้งัแต่  -  A ความละเอียดในการวดั .  

A และ ความผิดพลาดไม่เกิน . %) 

- กาํลงัไฟฟ้าจริง  - .  กิโลวตัต ์ความละเอียดในการวดั .  วตัต ์

- ค่าตวัประกอบกาํลงั (Power Factor) วดัค่าไดต้งัแต่  -   ความละเอียด 

.  และความแม่นยาํ  % 

- ความถ ีวดัค่าไดต้งัแต่  ถึง  Hz 

- วดัพลงังานไดต้งัแต่  ถึง , .  kWh  ความละเอียด .  Wh 

- เชือมต่อขอ้มูลแบบ UART 

 
รูปที  ตวัอยา่งการต่อใชง้าน PZEM-004T [4] 

3. การออกแบบวงจรการตรวจจับและแสดงสถานะการณ์ทํางาน 

         งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการออกแบบและสร้างวงจรวดัค่า

สถานะการทํางานของหม้อแปลงไฟฟ้าโดยควบคุมการทํางานด้วย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ทีประกอบไปดว้ยเซนเซอร์วดัแรงดนั กระแส และ

กาํลงัไฟฟ้า พร้อมทงัโมดูล WiFi ทีใชใ้นการส่งขอ้มูลและเก็บขอ้มูลบน

อินเทอร์เน็ต และชุดวดัว่าพร้อมบนัทึกค่านีจะอาศยัหลกัการของโมดูลวดั

ค่าพารามิเตอร์ทีใชว้ดัค่าต่างๆจากหมอ้แปลงไฟฟ้า แลว้งส่งค่าทีไดเ้ขา้ไป

ยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ เมือไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลสําเร็จ 
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จะส่งข้อมูลผ่านโมดูล WiFi ไปแสดงผลใน Line Blynk และเก็บค่าที 

Thingspeak ซึงรายละเอียดในการออกแบบและการดาํเนินงานดงัรูปที  

 
รูปที   การออกแบบวงจรทีใชใ้นการตรวจวดัสถานะทางไฟฟ้า 

 
รูปที   วงจรการทาํงานของอปุกรณ์ตรวจวดัค่ากระแสและแรงดนัไฟฟ้า

ผา่นอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 และ ESP32 

 

โดยค่าพารามิเตอร์ทงัหมดจะไดม้าจากการตรวจวดัของ PZEM-004t แลว้

นํามาให้บอร์ด ESP8266 เป็นตวัคาํนวณ และมีชุดตรวจวดัสถานะของ

แรงดันด้วยการใช้รีเลย์ 5V มาตรวจวดัสถานะ โดยการใช้โมดูลแปลง

ไฟฟ้าเพือแปลงไฟฟ้า  Vac ลงมาเป็น 5 Vdc แลว้ส่งต่อให้รีเลย ์5V

ตรวจวดัส่งขอมูลให้ ESP8266 โดยจะมีการต่อวงจรดงัรูปที   

.  การออกแบบส่วนของการแสดงผล 

3.1.1  LCD2004 i2c  

           การออกแบบจะใช ้LCD2004 i2c แสดงผลค่าพารามิเตอร์แรงดัน 

กระแส กาํลงัไฟฟ้า ความถี และเพาเวอร์แฟคเตอร์ทงั  เฟส วนลูปไป 

 

  

3.1.2 Blynk  

          ก า ร อ อ ก แ บ บ จ ะ ใ ช้ แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม  Blynk ใ น ก า ร แ ส ด ง

ค่าพารามิ เตอร์แบบเ รียลไทม์ โดยจะแสดงทังแรงดัน กระแส 

กาํลงัไฟฟ้า ความถี และเพาเวอร์แฟคเตอร์ ทงั  เฟส พร้อมกราฟแบบ

เรียลไทมเ์ปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์ในแต่ละเฟส 

3.1.3 Thinkspeak 

 การออกแบบจะใช้แพลตฟอร์ม Thingspeak ในการบันทึก

ค่าพารามิ เตอร์ โดยแพลตฟอร์ Thingspeak จะสามารถบันทึกและ

แสดงผลค่าไดทุ้กๆ 15 วินาที แต่สามารถรับขอ้มูลไดจ้าํกดัในแต่ละปี จึง

จําเป็นต้องดีเลย์ค่าพารามิเตอร์ทีส่งไปบันทึก โดยจะส่งไปบันทึก

ค่าพารามิเตอร์ทุกๆ  นาทีแทน 

 3.1.4  Line 

          การออกแบบจะใช้แพลตฟอร์ม Line ในการแสดงค่าพารามิเตอร์ 

และการแจง้เตือนเมือแรงดนัมาไม่ถึง  V หรือเมือเกิดไฟฟ้าดบัเฟสใด

เฟสหนึง หรือดบัทงัสามเฟส โดยจะเป็นการแจง้เตือนแบบทนัท่วงที แจง้

เตือนซาํๆ จน เกิดการแกไ้ขหรือสถานะการของระบบกลบัมาเป็นปกติ 

4. การทดสอบติดตังชุดวงจรกับหม้อแปลงไฟฟ้า 

          จากทีไดท้าํการติดตงัและทดสอบชุดวงจรตรวจวดัเพือเปรียบเทียบ

ค่าจนสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของชุดวงจรตรวจวดัแลว้ ขนัตอน

สุดท้ายจึงเป็นการติดตังกับหม้อแปลงจริงเพือทีจะให้สอดคล้องตาม

ขอบเขตและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั โดยการติดตงัจริงจะติดตงัภายใน

ตู ้Unit Substation ของหมอ้แปลง TR 12 ของภาควิศวกรรมไฟฟ้า โดยจะ

ติดตงัเพอืเก็บค่าและบนัทึกผลเพือวิเคราะห์ลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

ในแต่ละเฟสและในแต่ละช่วงเวลา ดงัรูปที  

 

 
รูปที  ติดตงัชุดวงจรตรวจวดัในฝัง Low Voltage ของหมอ้แปลงไฟฟ้า 

220



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท ี 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 
รูปที  เฟส A แสดงผลค่าพารามิเตอร์ต่างๆแบบเรียลไทม ์ผา่น Blynk 

 
รูปที  เฟส A แสดงผลกระแสไฟฟ้าแบบเรียลไทมผ์า่น Thingspeak 

 

 
รูปที  เฟส A แสดงผลกาํลงัไฟฟ้าจริงแบบเรียลไทมผ่์าน Thingspeak 

 

ตารางท ี  ผลการเปรียบเทียบการวดัค่าระหว่างเครืองมือวดัมาตราฐาน

และชุดวงจรตรวจวดั 

Phase 

Voltage Current 

Meter 

(V) 

Project 

(V) 

Err 

(%) 

Meter 

(A) 

Project 

(A) 

Err 

(%) 

A 229 229.4 0.17 1.612 1.68 4.21 

B 228 228.4 0.17 1.659 1.68 1.26 

C 230 230.2 0.08 1.665 1.60 3.9 

 
รูปที  กราฟแสดงกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียแต่ละเฟส 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

         จากผลการทดลองของการตรวจจบัและสังเกตการณ์สถานะหมอ้

แปลงไฟฟ้าผ่านระบบ IoT นนัไดผ้ลวิเคราะห์ชุดวงจรทดสอบและนาํมา

บนัทึกเพือหาค่าความคลาดเคลือนของแรงดันได้เฉลียที 0.421 % และ

ความคลาดเคลือนของกระแสไดเ้ฉลียที 3.489 % โดยการทดสอบนีมีการ

ปรับเทียบจากแคลมป์มิเตอร์ NJTY แต่ในการทดสอบติดตังกับหม้อ

แปลงไฟฟ้าบริเวณภาควิศวกรรมไฟฟ้า ของมหาวิทยาลยัฯ 

         จากผลการทดสอบชุดวงจรตรวจจบัและสังเกตการณ์สถานะหมอ้

แปลงไฟฟ้าสามารถบอกสถานะการทาํงานทางดา้นไฟฟ้าได้ ในกรณีที

ไฟฟ้าดบัหรือไม่มีแรงดนัใชง้าน แรงดนัตกเกินกว่ามาตรฐานกาํหนด ให้

ส่งคาํเตือนหรือแจ้งเหตุผ่านโปรแกรมประยกุต์ Line ได ้อย่างทนัเวลาที

ตอ้งการ สําหรับแจง้เตือนผูค้วบคุมและดูแลระบบหมอ้แปลงกาํลงัไฟฟ้า 
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Operation Status System of High Voltage Ring Main Unit via IoT System 
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บทคัดย่อ 

        บทความนี�ไดน้าํเอานาํเทคโนโลยีไอโอที มาแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคจากการตรวจสอบเพื�อซ่อมบาํรุงของตู้ RMU บทความนี�  จึงได้

ออกแบบชุดวงจรและการเขียนโปรแกรมตรวจจบัสถานะการทาํงานของ

ริงเมนยูนิตผ่านระบบไอโอที โดยนําสัญญาณจากลิมิตสวิตช์ที� ติดตั� ง

บริเวณที�ทาํการสับสวิตช์ เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิโดยติดตั�งไวที้�บริเวณจุด

ต่อสายไฟเขา้/ออกของแต่ละ Chamber และเทคโนโลยีประมวลผลภาพ

โดยใชก้ลอ้ง ESP32-CAM ทาํการตรวจจบัปริมาณของแก๊ส SF6 จากนั�น

นําค่ า เอาต์ พุตมาประมวลผล ผ่านโปรแกรมที� เขี ยนไว้ในบ อร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่งค่าสัญญาณไปยังระบบไอโอที เ พื�อ

ตรวจสอบค่าสถานะต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ThingSpeak แอพพลิเคชนั 

ThingShow ซึ� งสามารถส่งค่าสถานะต่างๆผ่าน Line Application ทาํให้

ตรวจสอบสถานะการทํางานของริงเมนยูนิตจากระยะไกลผ่านการ

เชื�อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไดส้ะดวกและมีความปลอดภยั 

คําสําคัญ: ตรวจจบัและสังเกตการณ์, ริงเมนยนิูต, ไอโอที 
 

Abstract  

This paper presents the use of IoT technology to solve the 

problems and obstacles from the inspection and maintenance of the ring 

main unit. The purposes of this paper aim to design the circuit and 

propose the ring main unit detection program via IoT system.  Using the 

switching status signal from the limit switch which were installed in the 

switch area, the SF6 gas data was transmitted from each chamber to 

analysis using image processing technology via ESP32-CAM. The 

operation status system was developed using microcontroller board 

connecting via IoT to display on monitor. The IoT system can check the 

operation status through ThingSpeak website and application. Some 

status can also be transmitted and displayed on LINE application.  
 

Keywords: Detection and Observation, Ring main Unit, IoT 
 

(. บทนํา 

          RMU เป็นอุปกรณ์ที�สาํคญัในระบบจาํหน่ายไฟฟ้า เป็นสวิตซ์ซึ�งทาํ

หน้าที�ตดั-ต่อ สายป้อนไฟฟ้าแรงดนัปานกลาง ก่อนที�จะจ่ายไฟฟ้าเขา้ไป

ที�หมอ้แปลงไฟฟ้า ภายในจะมี Load Break Switch (โหลด เบรก สวิตซ์) 

ซึ� งเป็นสวิตซ์ที�สามารถปลดวงจรได้ขณะที�มี  Load อยู่  โดยอาศัย

แก๊สซลัเฟอร์เฮกฟลูโอไรค ์(SF6) เป็นตวักลางช่วยดบั ARC (อาร์ค) แทน

อากาศหรือนํ� ามนัเพราะเป็นแก๊สเฉื�อยที�มีความเป็นฉนวนมาก แต่เมื�อ

ปริมาณแก๊ส SF6 มีน้อยกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไวจ้ะทาํให้เกิดอาร์คอย่าง

รุนแรงในขณะสับสวิตซ์ ทาํให้เกิดการระเบิด ซึ� งทาํให้เป็นอนัตรายต่อ

ผูป้ฏิบติังาน และเกิดไฟฟ้าดับ ทาํให้ส่งผลกระทบต่อผูใ้ช้ไฟฟ้า ตั�งแต่

ติดตั�งจนถึงปัจจุบนัริงเมนยูนิตจะตอ้งพร้อมทาํงานตลอดเวลา <z ชั�วโมง 

จึงจาํเป็นต้องมีการบํารุงรักษาและตรวจสอบปริมาณแก๊ส  SF6 อย่าง

สมํ�าเสมอ เพื�อเป็นปัจจยัที�ส่งเสริมให้ริงเมนยนิูตมีสภาพที�สมบูรณ์ พร้อม

สําหรับการสับสวิตซ์ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ

ตรวจสอบริงเมนยูนิตแต่ละครั� งจําเ ป็นต้องไปยังตู้เฮ้าส์ ซิ� ง  (Unit 

substation) โดยภายในจะมีริงเมนยูนิตและหมอ้แปลงไฟฟ้าตั�งอยู่ ซึ� งจะ

ทาํให้เสียเวลาในการดาํเนินงานตรวจสอบแต่ละครั� งเป็นอยา่งมาก  

 ดังนั�นงานวิจัยฉบับนี� ได้เสนอชุดวงจรตรวจจับสถานะการ

ทํางานของริงเมนยูนิตผ่านระบบ IoT (Internet of Things) โดยจะทํา

หน้าที�ในการตรวจวดัสถานะการทาํงานต่างๆ เช่น ตรวจวดัความดนัของ

แก๊ส SF6 ในระบบ ตรวจสอบสถานะการเปิดปิดของสวิตซ์เกียร์แรงสูง 

และตรวจวดัอุณหภูมิภายในตวัริงเมนยนิูต เพื�อให้แกปั้ญหาไฟฟ้าขดัขอ้ง

ไดอ้ยา่งสะดวก ซึ�งจะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบจาํหน่าย 

 

 
รูปที� 1 RMU  22 kV 630 A  

 

). ระบบการทํางานของชุดตรวจสอบ 

<.� ริงเมนยนิูต (Ring Main Unit : RMU) : RM6 
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รูปที� 2 ไดอะแกรมการทาํงานทั�งหมดของตู ้RM6 [3] 

 
รูปที� 3 แผงกลไกการทาํงานของตู ้RM6 [3] 

 

2.2 แก๊สซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulfur hexafluoride : SF6) 

       แ ก๊ ส ซั ล เ ฟ อ ร์ เ ฮ ก ซ ะ ฟ ลู อ อ ไ ร ด์  (Sulfur hexafluoride) เ ป็ น

สารประกอบอนินทรีย์ซึ� งมีสมการเคมีคือ SF6 เป็นแก๊สโพพิแลนต์ไม่มี

ก ลิ� น  ไ ม่ มี พิ ษ  ไ ม่ ไ ว ต่ อ ป ฏิ กิ ริ ย า  มี ค ว า ม ห น า แ น่ น  6.13 g/L ที�

ระดับนํ� าทะเล มากกว่าอากาศ 6 เท่า ถูกค้นพบเป็นครั� งแรกโดย Henri 

Moira และ Paul Lebeau ในปี ค.ศ. 1901 [2] 

2.3 อินเทอร์เน็ตสําหรับทุกสรรพสิ�ง (Internet of Things : loT) 

       Internet of Things หรือ IoT เป็นระบบโครงข่ายที�รองรับการเชื�อมต่อ

กบัอุปกรณ์ ตั�งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คลื�อนที� อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

เซนเซอร์ และวตัถุต่างๆ เขา้ด้วยกัน อนัเป็นผลให้ระบบต่างๆ สามารถ

ติดต่อสื�อสาร และทาํงานร่วมกันได้อย่างเป็นอตัโนมติัทั�งยงัเป็นผลให้

เข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ�งขึ�น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบทความใช ้Application Program ดงันี�  

 เวบ็ไซต ์ThingSpeak  

 เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) 

 ภาษาโปรแกรม Python 

 โปรแกรม Arduino 

2.4 Node MCU ESP32 

         ESP�< เป็นชิปไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ �< บิต ที�มี Wi-Fi และ

Bluetooth z.< ในตัว ซึ� งเป็นรุ่นต่อของชิปไอซี ESP�<�� รุ่นยอดนิยม 

ผลิตโดยบริษทั Espressif จากประเทศจีน รองรับการเขียนโปรแกรมโดย

ใชโ้ปรแกรม Arduino IDE และรองรับไลบารี�ส่วนใหญ่ของ Arduino 

2.5 ESP32-CAM 

         ESP32-CAM เป็นโมดูลที�คุณสามารถใชก้บัโครงการต่างๆมากมาย

และกับ Arduino เป็นโมดูลที�สมบูรณ์พร้อมดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์

ในตวัซึ� งสามารถทาํให้ทาํงานได้อย่างอิสระ นอกเหนือจากการเชื�อมต่อ 

Wi-Fi + Bluetooth แล้วโมดูลนี� ย ังมีกล้องวิดีโอในตัวและช่องเ สียบ 

microSD สาํหรับจดัเก็บขอ้มูล 

).; สวิตช์จํากัดระยะ (Limit Switch) 

 เป็นอุปกรณ์ที�สําคัญที�ใช้ในงานอุตสาหกรรมในระบบการ

ควบคุมแบบอัตโนมัติ ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เป็นสวิตช์ที�จํากัด

ระยะทาง โดยการทาํงานอาศยัแรงกดภายนอกมากระทาํ หลกัการทาํงาน

ของลิมิตสวิตซ์โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ปกติ (NO) และปิด 

(NC) โดยเลือกใชรุ่้น LXW5-11N1 

2.5 Thermocouple Type K 

         Thermocouples เป็นอุปกรณ์เบื�องตน้ในการวดัอุณหภูมิซึ� งสามารถ

วดัอุณหภูมิได้ -z= ถึง �<== องศาเซลเซียส วสัดุที�ใช้ทาํ thermocouples 

เป็นวสัดุที�มีคุณภาพ ทาํให้ระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�ไดม้ีความถูกตอ้งสูง  

 

2.6 สวิตชิ�งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) 

ของแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้ไดต้ามความตอ้งการอีกครั� ง  

 

 
รูปที� 4 วงจรเบื�องตน้ของ Switching Power Supply 

 

2.6 Buck Converter 

วงจร Buck Converter หรือ วงจร Step down converter เป็น

วงจรที�ลดแรงดนัไฟฟ้าให้ตํ�าลง เพื�อเหมาะสมต่อการใชง้าน 

 
รูปที� 5 วงจร Buck Converter 

<. การออกแบบ 

 วงจรจะมีบอร์ดควบคุม ESP32 เป็นตวัประมวลผล มีอินพุตเป็น

ลิมิตสวิตซ์ 6 ตวัตรวจจบัสถานะการทาํงานของสวิตซ์เกียร์ริงเมนยูนิต มี

เซนเซอร์วดัอุณหภูมิภายในริงเมนยูนิต 1 ตวั  โดยใชไ้ฟเลี�ยง 5Vdc จาก

สวิตซ์ชิ�งเขา้บอร์ด ESP32 และในส่วนของการตรวจวดัปริมาณแก๊ส SF6 

จะใช้บอร์ด ESP32-CAM โดยใช้ระบบประมวลผลภาพ เมื�อบอร์ดทั�ง < 

ชนิด รับสัญญาณจะทาํการประมวลผลแลว้ส่งสัญญาณไปยงัระบบ IoT  
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รูปที� 6 บลอ็กไดอะแกรมของชุดวงจรตรวจจบัสถานะการทาํงานของริง

เมนยนิูตผา่นระบบ IOT 

 
รูปที� 7 การต่อวงจรของอุปกรณ์ต่างๆของชุดวงจร 

 
รูปที� 8 แผนภาพการติดตั�งอุปกรณ์เซ็นแซอร์ต่างๆ ในริงเมนยนิูต 

 

3.1  ขั>นตอนการดําเนินงานและการติดตั>ง 

 1) ออกแบบวงจรการทาํงานของชุดวงจร 

 2) เขียนโปรแกรม Arduino โดยให้ส่งการแจ้งเตือน Line Notify, 

อพัเดต ThingSpeak และThingShow 

 3) เขียนโปรแกรม Python ประมวลผลภาพตรวจจบัปริมาณ SF6 

           4) จดัทาํตูค้วบคุมของชุดวงจรพร้อมกบัเดินสายไฟภายในตู ้

 5) ติดตั�งลิมติสวิตซ์ เซนเซอร์อุณหภูมิ และกลอ้งที�ตู ้RMU 

การติดตั�งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆในตูริ้งเมนยนิูต จะแบ่ง  ออกเป็น 

3 ส่วน คือ เซ็นเซอร์ตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของสวิตซ์เกียร์ 

เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ และการตรวจวดัปริมาณแก๊ส ในแต่ละส่วนจะมี

ขั�นตอนในการดาํเนินงาน 

 
รูปที� 9 ตาํแหน่งที�ติดตั�งตูว้งจรของตู ้RMU ที�มกีารจ่ายไฟจริง 

 
รูปที� 10 ภายในห้องสวิตซ์เกียร์ที�ใชใ้นการติดตั�งเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 

 
รูปที� 11 ติดตั�ง ESP32-CAM หนา้เกจวดัปริมาณแก๊สของตูที้�มีการจ่ายไฟ 

4. ผลการทดสอบ 

                ในการทดสอบระบบ IoT เมื�อบอร์ดทําการอัพข้อมูลไปที�  

ThingSpeak และ ThingShow จะมีไฟสีฟ้าขึ�นที�บอร์ด ESP32 เพื�อทาํให้

เราทราบขอ้มูลไดอ้พัขึ�นที�เวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้ 

 
รูปที� 12 ไฟสีฟ้าแสดงถึงการทาํงานส่งขอ้มูลขึ�นเวบ็ไซตส์าํเร็จ 
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รูปที� 13 การอพัเดตสถานะสวิตซ์ Close ผา่นเวบ็ไซต ์ThingSpeak 

4.1   ผลการทดสอบ อุณหภูมิ ของริงเมนยูนิต 

 
รูปที� 14 การแจง้เตือนอุณหภูมิผา่น Line Notify 

 
รูปที� 15 การอพัเดตอุณหภูมิผ่านเวบ็ไซต ์ThingSpeak 

4.2   ผลการทดสอบ ปริมาณแก๊ส SF6 ของริงเมนยูนิต 

 
รูปที� 16 การแจง้เตือนสถานะ Gas Very Low ผา่น Line Notify ของตูที้�มี

การจ่ายไฟจริง 

โดยปกติภายในตู ้RMU จะมีปริมาณก๊าซ SF6 ที�ความดนั =.< bar ถา้

ปริมาณก๊าซอยูใ่นบริเวณโซนสีเขียว จะมีปริมาณก๊าสปกติ ในการ

ตรวจจบัปริมาณก๊าซที�เขา้ในโซนสีแดง ผูวิ้จยัไดต้ั�งต่าปริมาณก๊าสตํ�ากว่า 

0.2 bar หรือ <== mbar เมื�อเกจวดัมีค่าสเกลสูงสุด �== mbar 

 
รูปที� 17 การอพัเดตขอ้มูลปริมาณ Gas Low ผา่นแอปพลิเคชนั ThingShow 

ของตูที้�มีการจ่ายไฟจริง 

 
รูปที� 18 การแจง้เตือนไฟดบัผ่าน Line Notify 

5.สรุปผลการทดลอง 

       จาก ตารางผล ก ารทดล องสรุปได้ ว่ า  ชุ ดวงจรตรวจจับแล ะ

สังเกตการณ์สถานะการทํางานของริงเมนยูนิตผ่านระบบ IoT มีการ

ทดลองที�น่าพอใจเป็นอย่างมากเนื�องจากมีการแจ้งเตือนสถานะต่างๆ 

อุณหภูมิ และ Line Notify ไดร้วดเร็วดว้ยเวลาเฉลี�ย � วินาที และอพัเดต

ขึ� น  ThingSpeak และ ThingShow ที� เวลา ��.�� และ ��.�� วินาที  

ตามลาํดบัและสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงในการตรวจสอบ RMU 
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอการศึกษาเทคนิคการลดทอนสนามแม่เหล็ก

แบบลูปตวันําสําหรับระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบใตดิ้นของการไฟฟ้า

นครหลวงที ระดับแรงดัน /  kV  ในงานวิจัยนีแบ่งกรณี ศึกษา 

ตามรูปแบบการจัดวางสายส่งใน Duct Bank ออกเป็ น  กรณี  ได้แก ่ 

การจดัวางสายส่งตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการจดัวาง

สายส่งที ทําให้ ค่ าส น ามแม่ เห ล็ก สู งสุด   น อก จาก นี ยังได้ทําก าร

เปรียบเทียบผลการลดทอนเมือใชว้สัดุตวันาํต่างชนิดกนั โดยจาํลองด้วย

โปรแกรม Finite Element Method Magnetics (FEMM) เพื อให้ ได้แนวทาง 

การออกแบบลูปตวันาํทีสามารถลดทอนค่าสนามแม่เหล็กให้มีค่าไม่เกิน

ขีดจํากัดค่าความปลอดภัยตามมาตรฐานของคณะกรรมการระหว่าง

ประเทศว่าดว้ยการป้องกันรังสีทีไม่ทาํให้เกิดไอออน และมีค่าใกลเ้คียง

กบัมาตรฐานของประเทศอิตาลีทีกาํหนดไว ้

คําสําคญั: สนามแม่เหลก็ เทคนิคการลดทอนสนามแม่เหลก็ ลูปตวันาํ  

Abstract 

This research proposes magnetic field mitigation technique using 

a conductive loop for the 69/115 kV underground power system 

installed by the Metropolitan Electricity Authority (MEA). There are 

two case studies: the phase arrangement following MEA standard and 

the phase arrangement which provides maximum magnetic fields. 

Moreover, the comparison of magnetic field values using different 

materials of a conductive loop is presented. The study of magnetic field 

mitigation technique for underground power cables using the 

conductive loop were simulated by the Finite Element Method 

Magnetics (FEMM). Finally, the value of the magnetic field is not 

greater than the recommended value given by the International 

Commission on Non ‐ Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) as well as 

Italian standard.  

Keywords:  Magnetic Field, Magnetic Field Mitigation Technique, 

                       Conductive Loop 

 

1. บทนํา 

ปัจจุบันจํานวนประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตขึน 

อยา่งต่อเนืองในบริเวณพนืทีกลางใจเมืองส่งผลให้ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า

เพมิสูงขนึ โดยเฉพาะอย่างยงิกรุงเทพมหานครเมืองหลวงทีเป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย  แต่ในขณะเดียวกนักรุงเทพมหานครกลบัพบ

ปัญหาการถูกบดบังทัศนียภาพและความสวยงามของเมือง  เนืองจาก

สายไฟและสายสือสารทีพาดอย่างระโยงรยางค์กับระบบส่งจ่าย

กําลังไฟฟ้ าแบบ เห นือศีรษะ (Overhead Transmission Line System)   

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ซึงเป็นหน่วยงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบระบบ

ส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าในพืนทีดังกล่าวจึงได้ดาํเนินการเปลียนระบบส่งจ่าย

กําลังไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะเป็นระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบใต้ดิน 

(Underground Power System) [ ]  ถึงแมว่้าระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบ

ใตดิ้นจะช่วยแกปั้ญหาการถูกบดบงัของทศันียภาพและลดผลกระทบต่อ

พืนทีสีเขียว แต่การติดตงัสายส่งไฟฟ้าใตพื้นผิวดินนันกลบัมีระยะห่าง

ระหวา่งสายส่งกบัมนุษยน์้อยกว่าอย่างชดัเจนเมือเปรียบเทียบกับระบบ

ส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าเหนือศีรษะ ซึงสายส่งดงักล่าวจดัเป็นแหล่งกาํเนิดของ

สน ามแม่ เห ล็กความถีตํามาก (Extremely Low Frequency: ELF) [2]   

และค่าสนามแม่เหล็กความถีตาํมากมีแนวโน้มเพิมสูงขึนเมือระยะห่าง

ระหว่างสายส่งกับจุดพิจารณานันลดลง [ ]  คณะกรรมการระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการป้องกันรังสีทีไม่ทําให้ เกิดไอออน (International 

Commission on Non ‐ Ionizing Radiation Protection: ICNIRP) ได้ศึกษา

ถึงผลกระทบของสนามแม่เหล็กความถีตาํมากต่อสุขภาพของมนุษย ์ 

โดยระบุ ว่าสนามแม่เหล็กดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึงทีก่อให้ เกิดการ

เปลียนแปลงต่อสารเคมใีนสมอง  และเมือพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาว

พบว่ามีความเสียงในการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียในเด็ก [ ]  

เพือลดผลกระทบดังกล่าว ICNIRP จึงได้กําหนดระดับอ้างอิงของ 

ค่าสนามแม่เหล็ก (reference level) ไวที้  μT  สําหรับพืนทีสาธารณะ 

และ  μT  สําหรับสถานประกอบการ  อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรป 

(European Union: EU) คาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพของ

มนุษยเ์ป็นสําคญัจึงได้แนะนําระดบัอา้งอิง (reference  level) ทีมีค่าตาํกว่าที 

ICNIRP กาํหนด  และยิงไปกว่านันหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรปได้มี

การกําหนดค่าสนามแม่เหล็กอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึน เช่น ประเทศ

อิตาลีได้กําห นดค่ามาตรฐานสนามแม่ เห ล็ก ดังตารางที   ซึงการ

กาํหนดค่าสนามแม่เหล็กของประเทศอิตาลีดงักล่าวใชส้ําหรับระบบสาย
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ส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าทีอยูใ่นเขตพืนทีชุมชน เช่น ใกลบ้ริเวณโรงเรียน สนาม

เด็กเล่น รวมถึงทีอยู่อาศยั ทีผูค้นตอ้งทาํกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเวลามากกว่า 

 ชวัโมง [5] 

ตารางที  ค่าสนามแม่เหล็กทีประเทศอิตาลีกาํหนด 

เงือนไข ค่าสนามแม่เหล็ก ( μT ) 

ระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าทีก่อสร้างใหม่ 3 

ระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 10 

โดยทวัไปแลว้ เทคนิคการลดทอนสนามแม่เหล็กทีเกิดจากระบบ 

ส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น  ประเภท ได้แก่ intrinsic 

technique และ extrinsic technique [ ]  ซึงมีนักวิจัยจ ํานวนมากให้ความ

สน ใจใน การศึกษาหั วข้อดังกล่ าว เช่ นเดี ยวกับ Redy Mardiana และ  

Majid Poshtan ท ําการศึกษาการลดทอนสนามแม่ เหล็กแบ บ extrinsic 

technique โดยใช้ลูปตัวนําแบบพาสซีฟในการลดทอนสนามแม่เหล็ก

สําหรับระบบส่งจ่ายกําลงัไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะ ซึงไดศ้ึกษาถึงผลของ

สนามแม่เหล็กทีเกิดจากการเปลียนแปลงขนาดของลูปตัวนํา พบว่า  

ลูป ตัวนํ าที มีข น าดกว้างสามารถ ล ดสน ามแม่ เห ล็กได้ ดีก ว่ า [7 ]  

นอกจากนีจากการศึกษาพบว่ามีเพียงนกัวิจยัไม่กีท่านทีสนใจศึกษาการใช้

ลูปตัวนํากับระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบใต้ดิน หนึงในนันคือ Pedro 

Cruz Romero, Jean Hoeffelman แ ล ะ  Juan Carlos del Pino López ไ ด้

ทําการศึกษา reduction factor ข องก ารใช้ลูป ตัวนํ าใน การล ดทอน 

ค่าสนามแม่เหล็กสําหรับระบบส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบใต้ดินทีฝังดิน

โดยตรง [8]  

โดยงานวิจยันีจะนําเสนอเทคนิคการลดทอนสนามแม่เหล็กทีเกิด

จากระบบไฟฟ้ากาํลงัแบบใตดิ้น /  kV ความถี  Hz ของการไฟฟ้า

นครหลวง ซึงก่อสร้างโดยเปิดหน้าดินแบบ duct bank ขนาด x  มีรูปแบบ

การวางสายส่งทีแตกต่างกัน  กรณี ดังรูปที  และสําหรับเทคนิคการ

ลดทอนทีใชใ้นการจาํลองดว้ยโปรแกรม FEMM ไดแ้ก่ การลดทอนโดย

ใช้ลูปตัวนํา ซึงเป็นการประยุกต์ [ - ] ให้เข ้ากับรูปแบบการก่อสร้าง 

ในประเทศไทยโดยจาํลองการวางสาย XLPE ขนานบน duct bank ทีฝัง

อยู่ใตด้ิน ทงันีงานวิจยันีมีระดับอา้งอิง (reference level) ในการลดทอน

สนามแม่เหลก็ตามมาตรฐานของประเทศอิตาลี สําหรับกรณีระบบส่งจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าทีถูกใชอ้ยู่ปัจจุบนัจะตอ้งมีค่าตาํกว่า  μT  

2. การลดทอนสนามแม่เหล็กแบบ Conductive Loop  

เทคนิคการลดทอนสนามแม่เหล็ก สามารถแบ่งออกเป็น  เทคนิค 

ได้แ ก่ intrinsic technique และ extrinsic technique  ซึงสําหรับเทคนิค 

extrinsic นี เป็นเทคนิคทีงานวิจยันีให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเทคนิค

ดงักล่าวอาศยัการวางวสัดุทีมคีุณสมบติัและความสามารถในการลดทอน 

เช่น วสัดุประเภทตวันําหรือวสัดุทีมีความเป็นแม่เหล็ก (ferromagnetic) 

วางใกลก้บัแหล่งกาํเนิดสนามแม่เหล็กความถีตาํหรือวางในบริเวณพืนท ี

ทีตอ้งการป้องกนัสนามแม่เหลก็  

สํ าห รั บ เท ค นิ ค ก าร ล ด ท อ น ส น าม แ ม่ เห ล็ก ด้ว ย ลู ป ตั วนํ า  

(conductive loop) จัดอยู่ในกลุ่มของ extrinsic technique แบบพาสซีฟ 

(passive technique) ทีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัการป้อนค่ากระแสหรือแรงดัน

เข้า สู่ ระบบเห มื อนกับการลดทอนแบบแอค ทีฟ  (active technique)  

ค่าสนามแม่เหล็กจะลดทอนลงได้ดีก็ต่อเมือออกแบบเครืองมือในการ

ลดทอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กจาก

แหล่งกาํเนิดต่าง ๆ ได้ ซึงหลกัการทาํงานของการลดทอนแบบ passive 

technique เป็นไปตามกฎของฟาราเดย ์(Faraday’s Law)  

โดยทวัไปแลว้ การลดทอนด้วยลูปตวันํา (conductive loop) เป็นการวาง

ขดลวดหรือลูปไวใ้กลก้ับแหล่งกาํเนิดสนามแม่เหล็ก สําหรับงานวิจยันีจะใช้

สาย XLPE เช่นเดียวกับสายส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าใต้ดินทีมีตัวนําเป็น

ทองแดงและอลูมิเนียมดัดเป็นลูปรูปทรงสีเหลียมผืนผา้วางบน duct bank 

ขนานกับสายส่งจ่ายกําลังไฟฟ้าแบบใต้ดิน ซึงการลดทอนด้วยวิธีนี 

มหีลกัการทาํงาน คือ เมือมีกระแสไฟฟ้าไหลในสายส่งกาํลงัไฟฟ้า จะทาํให้

สายส่งนันสร้างสนามแม่เหล็กขึนมา และการลดทอนจะเป็นไปกฎของ 

ฟาราเดย ์ ฟลกัซ์แม่เหล็กทีเกิดจากสายส่งจะทาํให้เกิดกระแสเหนียวนํา

ขึนในลูปมีทิศทางสวนทางกับสนามแม่เหล็กเดิมทีเกิดขึนจากสายส่ง  

ทาํให้เกิดการหักล้างระหว่างกัน ค่าสนามแม่เหล็กทีแผ่ออกมาจึงมีค่า

ลดลง [ ] ทังนีการจาํลองด้วยโปรแกรม FEMM จาํเป็นต้องคาํนวณหา

ค่ากระแสเหนียวนาํในลูปตวันาํ โดยสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที (1) 

 

2 2( )
ln

2 2( )

2ln

h s d

h s d
Iloop s

GMR

 


   (1) 

โดยที 

- Iloop  คือ  ค่ากระแสไฟฟ้าเหนียวนาํทีเกิดขึนในตวันาํ 

  แบบลูป ( A ) 

- h        คือ  ระยะความลึกในการฝังสายส่งกาํลงัไฟฟ้า ( m ) 

- s         คือ  ระยะห่างระหว่างลูปตวันาํ ( m ) 

- d        คือ  ระยะห่างของสายส่งกาํลงัไฟฟ้าแต่ละเฟส ( m ) 

- GMR   คือ  ค่าเฉลยีเรขาคณิตของรัศมีตวันาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                    (b) 

(a) การจดัเรียงสายตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง 

(b) การจดัเรียงสายททีาํให้สนามแม่เหล็กมคี่าสูงสุด 

รูปท ี  รูปแบบการจดัวางสายส่งกาํลงัไฟฟ้าใน duct bank 
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3. การจําลองการลดทอนสนามแม่เหล็กแบบ Conductive Loop ด้วย

โปรแกรม FEMM 

ในการวิเคราะห์ค่าสนามแม่เหล็กทีเกิดจากระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า

ใต้ดินแบบ 3 เฟส หุ้มด้วยฉนวนชนิด XLPE แต่ละเฟสมีขนาดกระแส

เท่ากับ  1063 A  มี รูปแบบการจัด เรียงสาย  รูปแบบตามรูปที  (1)  

ซึงจําลองด้วยโปรแกรม FEMM ภายใต้หลักการของ Finite Element 

Method ซึงแทนรูปร่างลักษณ ะของปัญห าด้วยเอลิ เม้นท์  (element)  

ทีมีขนาดต่างกัน เพือให้ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์ทีมีจาํนวนมาก

เป็นอนนัตน์นั สามารถประมาณค่าเป็นจาํนวนทีนบัได ้(finite) [10] 

ตามทีกล่าวข้างต้น งานวิจัยนีแบ่งกรณีศึกษาออกเป็น  กรณี  

ตามรูปแบบการจัดวางสายส่งไฟฟ้ากําลัง ได้แก่  กรณีที  การจัดวาง 

สายส่งตามมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ซึงเป็นแบบมาตรฐานทีใช้

ก่อสร้างในโครงการเปลียนระบบส่งกําลังไฟฟ้าแบบเหนือศีรษะเป็น

ระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบใตดิ้นในปัจจุบนั ดงัรูปที (a)  และกรณีที  

การจดัวางสายส่งทีทาํให้สนามแม่เหล็กมีค่าสูงสุด ดังรูปที (b) ซึงเป็น

จดัวางสายส่งในรูปแบบ flat formation ใน duct bank ทีระดับความลึก 

.  เมตร โดยระยะห่างระหว่างจุดทีพิจารณาหรือบริเวณทีผูค้นทาํกิจกรรม

กับสายส่งซึงเป็นแหล่งกําเนิดค่าสนามแม่เหล็กนันมีค่าน้อยกว่าแบบ

มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงค่อนขา้งมาก ทาํให้ค่าสนามแม่เหล็กสูง 

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่า 

การจาํลองการลดทอนสนามแม่เหล็กแบบลูปตัวนํา Conductive 

Loop จะต้องคํานึงถึงค่ากระแสเหนียวนําทีไหลในลูปตัวนํา สามารถ

คาํนวณหาได้จากสมการที (1) สําหรับกรณีที  ตามมาตรฐานการไฟฟ้า

นครหลวง สามารถคํานวณค่ากระแสเหนียวนําได้เท่ากับ .  A  

ส่วนกรณีที  สามารถคาํนวณค่ากระแสเหนียวนําได้เท่ากับ .  A  

จากนันนําค่ากระแสเหนียวนําดังกล่าวไปพิจารณาหาขนาดของสาย 

ทีสามารถรองรับกระแสดังกล่าวได้ โดยอา้งอิงกับมาตรฐานการติดตัง

ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย และเมือพิจารณาตามเงือนไขดงักล่าวแลว้ 

พบว่า กรณีที   สามารถเลือกใช้สาย XLPE ขนาด 6 mm2 ทีมีขนาด 

เส้นผ่านศูนยก์ลางเท่ากับ .  mm ส่วนกรณีที  สามารถเลือกใช้สาย 

XLPE ขนาด  mm2 ทีมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ .  mm ได้  ต่อมา

งานวิจยันีจะทาํการเปรียบเทียบการลดทอนค่าสนามแม่เหล็กเมือใชว้สัดุ

ตวันาํต่างชนิดกนัแทนลูปตวันําดังกล่าว โดยวสัดุตวันําทงัสองชนิดนัน 

ได้แก่ ทองแดง และ อลูมิเนียม แม้ว่าวัสดุทังสองจะเป็นวัสดุตัวนํา

เหมือนกนั แต่ก็มีคุณลกัษณะเฉพาะตวัทีแตกต่างกนั ในการจาํลองจะละเวน้

การพจิารณาความยาวของสายทีใชแ้ทนลูปตวันาํ  และขนาดของลูปตวันาํ

จะเท่ากับขนาดของ duct bank  เนืองจากข้อจาํกัดในแง่ของการขุดเจาะ

หน้าดินสําหรับก่อสร้างระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากาํลงั และกาํหนดขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลางของสายทีใชเ้ป็นลูปตวันาํ  ดงัตารางที   จากนนัทาํการวดั

ค่าสนามแม่เหล็กทีระดับ 1 m เหนือพืนดินตามแนวแกน y  และวดัค่า

สนามแม่เหลก็เป็นระยะ  เมตร ตามแนวแกน x ดงัรูปท ี2  ตามลาํดบั 

4. ผลการจําลองด้วยโปรแกรม FEMM 

ผลการจาํลองสายส่งกําล ังไฟฟ้าใต้ดิน 69/115 kV ของการไฟฟ้า

นครหลวง ดว้ยโปรแกรม FEMM แสดงดงัรูปที  และตารางที  

จากรูปที 3(a) แสดงผลค่าสนามแม่เหล็กสําหรับกรณีทีจดัวางสาย

ตามมาตรฐานของการก่อสร้างของไฟฟ้านครหลวงดงัรูปที (a) ซึงแสดง

ให้เห็นว่าการใช้ลูปตัวนําสามารถลดทอนค่าสนามแม่เหล็กให้ตํากว่า 

 10 μT  และจากข้อมูลในตารางที  ค่าสนามแม่ เหล็กทีได้จากการ

ลดทอนดว้ยลูปทีทาํจากทองแดงและลูปทีทาํจากอลูมิเนียมซึงมีเส้นผ่าน

ศูนยก์ลางเท่ากนันนั มีค่าแตกต่างกนัเพียง .  μT  ดงันันสําหรับกรณีนี

ลูปทีทาํจากทองแดงให้ประสิทธิผลการลดทอนทีดีกว่าอลูมเินียมแค่เพียง

เล็กนอ้ยเท่านนั   

ตารางที  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของลูปตวันาํ 

รูปแบบการจัดวางสาย 
เส้นผ่านศูนย์กลางของลูปตัวนํา (มม.) 

อลูมิเนียม ทองแดง 

ตามมาตรฐาน กฟน. 3.1 3.1 

ค่าสนามแม่เหล็กสูงสุด 3.7  3.7 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

(a) รูปแบบจาํลองการลดทอนเมือจดัวางสายตามมาตรฐาน กฟน. 

(b) รูปแบบจาํลองการลดทอนเมือจดัวางสายให้ค่าสนามแม่เหล็กสูงทีสุด 

รูปท ี  การลดทอนสนามแม่เหล็กโดยใชลู้ปตวันาํ 

สําหรับรูปที 3(b) แสดงผลการลดทอนของกรณีการจดัวางสายส่ง 

ทีทาํให้ค่าสนามแม่เหล็กสูงทีสุดตามรูปที (b) ถึงแมว่้าจะมีการจดัวาง

สายทีไม่เหมือนกัน แต่ผลการจาํลองกลับสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั นนัคือ ลูปตวันาํทีทาํจากทองแดงสามารถลดทอนสนามแม่เหล็ก

228



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครังที 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท ี 6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

ไดม้ากกว่าอลูมิเนียม และเมือพิจารณาขอ้มลูในตารางที  สนามแม่เหล็ก 

มีค่ าแตกต่างกัน ประมาณ   μT  แ ต่อย่างไรก็ตาม สํ าห รับกรณี นี  

ค่าสนามแม่เหล็กก่อนการลดทอนมีค่าค่อนข้างสูง ลูปตัวนําทีทําจาก

ทองแดงและอลูมิเนียมไม่สามารถลดทอนค่าสนามแม่เหล็กให้ตาํกว่า 

 10 μT  ได้ แม้ว่าจะเพิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูปให้มากกว่า 

ในกรณีแรกแลว้ก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

(a) ผลการลดทอนเมือจดัวางสายตามมาตรฐาน กฟน. 

(b) ผลการลดทอนเมอืจดัวางสายให้ค่าสนามแม่เหล็กสูงทีสุด 

รูปท ี  ผลการลดทอนค่าสนามแม่เหล็กเมือใช้ลูปตวันาํ 

ตารางท ี  ค่าสนามแม่เหล็กจากการจาํลอง  

รูปแบบการจัดวางสาย 
ค่าสนามแม่เหลก็ ( μT ) 

ก่อนการลดทอน อลูมิเนียม ทองแดง 

ตามมาตรฐาน กฟน. 10.33 9.93 9.83 

ค่าสนามแม่เหล็กสูงสุด 22.45 18.89 13.34 

5. สรุปผล 

จากการศกึษาเทคนิคการลดทอนสนามแม่เหลก็ทีเกิดจากระบบส่งจ่าย

กําลังไฟฟ้าแบบใต้ดินทีติดตังบน Duct Bank ขนาด x  นัน สําหรับ 

การจดัเรียงสายทงัสองกรณี ลูปตวันําสามารถลดทอนค่าสนามแม่เหล็ก

ลงไดจ้ริง การเพิมขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของลูปช่วยเพิมประสิทธิภาพ

ในการลดทอนไดม้ากขึน การใชว้สัดุทีเป็นทองแดงและอลูมิเนียมให้ผล

การลดทอนทีแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย โดยทองแดงซึงมีค่าความนาํไฟฟ้า 

(electrical conductivity) ทีมากกว่า ให้ผลการลดทอนทีดีกว่าอลูมิเนียม

อย่างไรก็ตามวสัดุตวันําทังสองชนิดนันมีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

ทีต่างกัน และเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาํเป็นต้องพิจารณาถึงราคา 

ทีตอ้งจ่ายในการติดตงัและก่อสร้างดว้ยเช่นกนั 
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ชุดทดสอบเซอร์กติเบรกเกอร์แรงดันต ่ำ 
Low voltage circuit breaker test set 
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บทคดัย่อ 
บทความวิจยัน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างชุดตน้แบบเพ่ือใช้

ในการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต ่า เป็นแหล่งจ่ายกระแสสลบัแบบ
ปรับค่าไดจ้าก 0 ถึง 1000 แอมแปร์ โดยใช้หมอ้แปลงหน่ึงเฟสแบบปรับ
ค่าได ้ ขนาด 3 กิโลโวลตแ์อมแปร์ 220 โวลต ์ 50 เฮิร์ธ จ่ายก าลงัให้กบั
หม้อแปลงแบบเชลล์ท่ีน ามาดัดแปลงขดลวดด้านทุติยภูมิให้มี 1 รอบ  
เพ่ือใชเ้ป็นหมอ้แปลงจ่ายกระแสสูง ส าหรับใช้งานทดสอบเซอร์กิตเบรก
เกอร์ตามบา้นและภาคอุตสาหกรรมทั้งชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ท่ีผลิตตาม
มาตรฐาน IEC 60898-1 และ IEC 60947-2 ในสภาวะโหลดเกินและ
ลดัวงจร โดยเคร่ืองตน้แบบมีฟังกช์นัป้องกนักระแสเกิน ป้องกนัอุณหภูมิ
เกิน และฟังก์ชนัจบัเวลาการปลดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์  จากการ
ทดสอบพบว่าชุดต้นแบบน้ีสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดถึง  1200 
แอมแปร์ โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนของกระแสไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
สามารถน าไปใชส้ าหรับงานทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีมีค่ากระแสพิกดั
ไม่เกิน 200 แอมแปร์ ทั้งในช่วงโหลดเกินและลดัวงจรได ้

ค ำส ำคญั : ชุดทดสอบ, เซอร์กิตเบรกเกอร์, หมอ้แปลง, โหลดเกิน 

Abstract 
This research paper presents the design and construction of a 

prototype for testing low-voltage circuit breakers. It has a variable 
alternating current source from 0 to 1000 amperes by using a variable 
single-phase transformer of 3 kVA, 220 V, and 50 Hz. It supplies the 
electric power to a shell-type transformer that is converted to one turn 
of the secondary winding to be used as a high-current transformer for 
testing circuit breakers. At the same time, it is useful for testing 
household and industrial circuit breakers of both 1-phase and 3-phase 
manufactured according to IEC 60898-1 and IEC 60974-2 in overload 
and short-circuit conditions. This prototype has an over-current 
protection function, an over-temperature protection function, and a 
circuit breaker disconnection timer function. The test result showed that 
the prototype was capable of supplying up to 1200 amperes and had a 
current tolerance of no more than 3 percent. In concluded, it can be used 
for testing the operation of standard manufactured circuit breakers with 

a rated current of not more than 200 amperes in both overload and short 
circuit. 

Keywords: Test set, circuit breaker, transformer, overload 
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบนัอุปกรณ์ป้องกนัระบบไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์
(CB)  และเคร่ืองป้องกนักระแสเกิน มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการ
ป้องกนัระบบไฟฟ้าขณะเกิดความผิดปกติ อุปกรณ์เหล่าน้ีจะตอ้งท างาน
ด้วยความถูกต้อง เท่ียงตรง และแม่นย  า ตามพิกัดท่ีก าหนดไว้ในตัว
อุปกรณ์นั้น ๆ ซ่ึงโดยทัว่ไปเม่ือผ่านการติดตั้งและใช้งานไปนาน ๆ อาจ
จ าเป็นตอ้งมีการทดสอบหรือตรวจเช็ควา่ยงัคงท างานไดถู้กตอ้ง เท่ียงตรง 
แม่นย  า เหมือนออกมาจากโรงงานผูผ้ลิตหรือไม่ อยา่งไรก็ตามชุดทดสอบ
ท่ีมีอยู่ในทอ้งตลาดทัว่ไปค่อนขา้งจะมีราคาสูง  ดงัตวัอย่างเช่น เคร่ือง 
Primary Current Injection Test รุ่น TEST-901 ยีห่้อ GFUVE ในรูปท่ี 1 

รูปท่ี 1 Primary Current Injection รุ่น TEST-901 ยีห่้อ GFUVE [1] 
 
ทีมผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างชุดจ่ายกระแสสูง ส าหรับทดสอบ

เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดนัต ่า พิกดัไม่เกิน 200A Type C ท่ีมีใช้งานตาม
บา้นเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไป ในราคาท่ีถูกกว่าทอ้งตลาด 
เพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอนและการทดสอบการท างานของเซอร์กิต
เบรกเกอร์ ในห้องปฏิบติัการซ่ึงจะช่วยให้การทดสอบและยืนยนัผลการ
ท างานท าไดร้วดเร็วและไดผ้ลท่ีแม่นย  า ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน และ
ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 
2. วธิีกำรด ำเนินงำน 

2.1 แนวคดิกำรสร้ำงแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำกระแสสูง 
การสร้างแหล่งจ่ายกระแสสลบัให้มีค่าสูง ๆ ไดแ้นวคิดหลกัมา

จากการท างานของหมอ้แปลงไฟฟ้า ท่ีหากเพ่ิมหรือลดแรงดนัไฟฟ้าดา้น
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ปฐมภูมิจะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายออก
จากหมอ้แปลงทางดา้นทุติยภูมิได ้ดงัสมการท่ี 1  

 
 

(1) 

เม่ือ 
U1  = แรงดนัไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ (V) 
U2  = แรงดนัไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ (V) 
I1  = กระแสไฟฟ้าดา้นปฐมภูมิ (A) 
I2  = กระแสไฟฟ้าดา้นทุติยภูมิ (A) 

ในขณะท่ีหมอ้แปลงท างานในลักษณะไม่มีโหลด จะได้ความสัมพนัธ์
ของแรงดนักบัจ านวนรอบตวัน า ดงัสมการท่ี 2 

 

 

(2) 

เม่ือ 
N1  = จ านวนรอบตวัน าดา้นปฐมภูมิ (Turns) 
N2  = จ านวนรอบตวัน าดา้นทุติยภูมิ (Turns) 

และในขณะหมอ้แปลงท างานในลกัษณะลดัวงจร[2] จะไดค้วามสัมพนัธ์
ของกระแสกบัจ านวนรอบตวัน า ดงัสมการท่ี 3 

 
 

(3) 

จากความสมัพนัธ์ของแรงดนั กระแส และจ านวนรอบตวัน าของ
หมอ้แปลงตามสมการท่ี 1 – 3  สรุปไดว้่า สามารถสร้างกระแสสูง ดว้ย
หมอ้แปลงได ้หากเลือกใชห้มอ้แปลงท่ีมีแรงดนัต่อรอบต ่าและใช้จ  านวน
รอบดา้นทุติยภูมิให้น้อยท่ีสุด แนวคิดในการออกแบบการท างานของชุด
ทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดนัต ่า โดยสรุปไดด้งัรูปท่ี 2 

รูปท่ี 2 ไดอะแกรมการท างานของชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
 

2.2 กำรออกแบบวงจรและก ำหนดอุปกรณ์เบ้ืองต้น 
2.2.1  ภำคสร้ำงกระแสสูง 
งานวิจยัน้ีเลือกใช้หมอ้แปลงไมโครเวฟขนาด 1200 W 220 V 

5.45 A 50 Hz  CLASS 220 แบบ Shell Type มาดดัแปลงเป็นหมอ้แปลง
จ่ายกระแสสูง โดยใช้วิธีการตดัเอาขดลวดทุติยภูมิเดิมออก แล้วใส่แท่ง

บสับาร์ทองแดง กวา้ง 25.40 มม. หนา 6.35 มม. จ  านวน 2 แผ่นซ้อนกนั 
ดดัให้เป็นตวัย ูแทนขดลวดดา้นทุติยภูมิ N2 = 1 รอบ ส่วนดา้นปฐมภูมิใช้
ขดลวดเดิม ดงัรูปท่ี 3 และใช้หมอ้แปลง 1 เฟสปรับค่าได ้ พิกดั 3 kVA 
220 V ± 10%  เอาตพ์ตุ 0 – 250 V กระแสสูงสุด 12 A เป็นแหล่งจ่ายก าลงั 
เน่ืองจากจะให้แรงดันและกระแสรูปคล่ืนไซด์ท่ีสมบูรณ์และมีความ
ผิดเพ้ียนต ่า เหมาะแก่การน าไปทดสอบการท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์
ในสภาวะกระแสเกินและลดัวงจร 

รูปท่ี 3 หมอ้แปลงจ่ายกระแสหลงัดดัแปลงขดลวดทุติยภูมิใหม่ 

เม่ือประกอบหมอ้แปลงจ่ายกระแสสูงแล้ว จึงน ามาทดลองจ่าย
แรงดนัเขา้ตามพิกดั U1 = 220V แลว้วดัแรงดนัท่ีปลายบสับาร์ เพ่ือหาค่า
แรงดนัต่อรอบ  พบว่ามีแรงดนัต่อรอบเท่ากบั U2 = 0.813V  ดงันั้นจาก
สมการท่ี 2 จะไดจ้  านวนรอบดา้นปฐมภูมิ เท่ากบั 

 
และจากสมการท่ี 3 จะหาค่ากระแส  I2ขณะมีกระแส I1 =  5.45A 

ไดเ้ท่ากบั 

 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติอาจมีก าลังสูญเสียจากความ

ตา้นทานท่ีจุดต่อสายและความตา้นทานภายในสายท่ีใชต่้อกบั CB ท่ีน ามา
ทดสอบ รวมถึงก าลงัสูญเสียในหมอ้แปลง แต่ก็น่าจะมีกระแสใช้งานได้
ถึง 1000A ซ่ึงเพียงพอต่อการใชท้ดสอบ CB พิกดั 200A  

รูปท่ี 4 วงจรควบคุมชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
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2.2.2  ภำคควบคุมกำรท ำงำน 
วงจรควบคุม ดงัรูปท่ี 4 เลือกใชบ้อร์ด Arduino UNO R3 เป็นตวั

ควบคุมหลกั เน่ืองจากมีราคาถูก โดยมีเซ็นเซอร์กระแส อุณหภูมิ และ
สถานะหนา้สมัผสัหลกัของเซอร์กิตเบรกเกอร์ทดสอบ น ามาประมวลผล
ร่วมกบัวงจรนาฬิกาจบัเวลาดิจิตอลท่ีมีความละเอียดระดบั  ms  ในขณะ
ทดสอบหาก CB เกิดการทริป หรืออุณหภูมิหมอ้แปลงจ่ายกระแสสูง
ผิดปกติ ตวัประมวลผลจะสัง่หยดุเวลาและตดัไฟจากแหล่งจ่ายทนัที 

2.2.3  ภำคป้องกนัเคร่ือง 
ออกแบบให้มี  2 ฟังก์ชั่นหลักคือ ป้องกันกระแสเกินและ 

ป้องกันอุณหภูมิเกิน โดยเม่ือตรวจพบการจ่ายกระแสเกินกว่า 1200A 
เคร่ืองจะตดัการจ่ายกระแสและมีสญัญาณไฟแจง้เตือน  หรือหากอุณหภูมิ
ของหมอ้แปลงจ่ายกระแสสูงเกิน 70 องศาเซลเซียส ก็จะมีสัญญาณไฟสี
แดงส้มและข้ึนขอ้ความ Over Heat!!! 

2.2.4  ภำคแสดงผล 
มี 2 ส่วน คือ ส่วนแสดงแรงดนัและกระแสไฟฟ้าดา้นเขา้ของ

เคร่ือง และส่วนแสดงเวลาและกระแสดา้นออกท่ีใช้ทดสอบ CB  พร้อม
ทั้งอุณหภูมิเคร่ืองขณะทดสอบ ผา่นจอ LCD 20 ตวัอกัษร 4 บรรทดั  

2.3  กำรออกแบบโครงสร้ำงภำยนอกของเคร่ือง 
ตวัเคร่ืองออกแบบเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดกะทดัรัด เหมาะ

ส าหรับการเคล่ือนยา้ยไปใช้งานได้สะดวก มีขนาดความกวา้ง 0.40 ม. 
ยาว 0.52 ม. และสูง 0.45 ม. ใชแ้ผน่เหล็กหนา 1.2 มม. พบัข้ึนรูป ดา้นล่าง
ของโครงสร้างจะมีลอ้เล่ือนและระบบห้ามลอ้ไม่ให้เคล่ือนท่ีได ้

2.4  กำรออกแบบและสร้ำงบอร์ดควบคุมหลกั 
บอร์ดควบคุมหลกัสร้างเป็น PCB  2 หน้า โดยมี Arduino UNO 

R3 ซอ้นอยูด่า้นบน เพ่ือให้ประหยดัพ้ืนท่ีและลดการเดินสายลง ดงัรูปท่ี 5 

2.5  กำรประกอบโครงสร้ำงและชุดควบคุม 
ชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ท่ีประกอบโครงสร้างและชุด

ควบคุมเสร็จสมบูรณ์ ดงัรูปท่ี 6  มีตน้ทุนการผลิตประมาณ 20000 บาท 

2.6  กำรปรับแต่งค่ำกระแสทดสอบ 
ก่อนการน าไปใช้งาน เพ่ือให้มัน่ใจว่า กระแสท่ีจ่ายออกไปและ

วดัไดจ้ากเคร่ืองจะมีค่าถูกตอ้ง แม่นย  า จึงไดท้ดลองจ่ายกระแสทดสอบ 
และวดัค่ากระแสเปรียบเทียบกบัแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล Fluke 337 
ไดผ้ลทดสอบดงัรูปท่ี 7  

 
รูปท่ี 7 ผลการวดักระแสเปรียบเทียบกบัแคลมป์มิเตอร์ Fluke 337 

แมว้่าผลการวดักระแสท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือนกนัเล็กน้อย แต่ 
เพ่ือให้มั่นใจในความถูกต้อง จึงได้น าสมการเส้นตรงท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบ ไปท าการแก้ไขปรับแต่งในกระบวนการวดัและแสดง
ค่ากระแสของชุดทดสอบ ท าให้ชุดทดสอบแสดงค่ากระแสไดถู้กตอ้งมาก
ยิง่ข้ึน 

3. กำรทดสอบและผลกำรทดสอบ 

ชุดทดสอบท่ีสร้างข้ึนน้ีได้น ามาทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
มาตรฐาน IEC 60898-1 และมาตรฐาน IEC 60947-2 ขนาด 32A และ 
50A ท่ีมี Trip curve เป็นแบบ C ดงัรูปท่ี 8 โดยป้อนกระแสทดสอบใน
สภาวะโหลดเกิน (Over load) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

รูปท่ี 6 ชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ์ 
 

รูปท่ี 5 แบบ PCB และบอร์ดวงจรควบคุมหลกั 
 

รูปท่ี 8 การทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB 3P 50A 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCB 2P, 32A ยีห่้อ SAFE-
T-CUT รุ่น SBJA-E คุณลกัษณะแบบ C  ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB 3P, 50A ยีห่้อ FUJI  
ELECTRIC รุ่น EA53C  คุณลกัษณะแบบ C ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 

 

4. วจิำรณ์ผลกำรทดสอบ 
จากการทดสอบโดยการใช้ MCB แบบ 2 ขั้ว ขนาด 32 A  ตาม

มาตรฐาน IEC 60898-1  และ MCCB แบบ 3 ขั้ว ขนาด 50 A  มาตรฐาน 
IEC 60947-2 ในสภาวะโหลดเกิน จะเห็นได้ว่า เซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ี
น ามาใชท้ดสอบนั้น ยงัคงมีคุณลกัษณะของการทริปท่ีถูกตอ้งอยู ่แมจ้ะมี
ค่าคลาดเคล่ือนบางเล็กน้อย ซ่ึงยงัคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ียอมรับได ้ 
ส่วนการตดักระแสไฟฟ้าดว้ยอ านาจแม่เหล็ก (Magnetic Trip) คือการตดั
กระแสไฟฟ้าทันทีท่ีมีค่าเกินกว่าท่ีก าหนดไว้ ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนใน
สภาวะลดัวงจรซ่ึงจะมีปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีสูงมากท าให้เซอร์กิตเบรก
เกอร์ทริปภายในเวลาท่ีรวดเร็ว โดยเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ีน ามาทดสอบทั้ง
สองตวัยงัคงท างานไดถู้กตอ้ง และมีเวลาท างานตรงตามมาตรฐานการ
ผลิต 

5.  สรุปผลที่ได้จำกกำรวจิัย 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างชุดทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์

แรงดนัต ่า ท่ีปรับกระแสได ้ 0 – 1,000 A ความถ่ี 50 Hz  แรงดนัอินพุต 
220V จากการทดลองพบว่าสามารถน าไปใช้จ่ายกระแสทดสอบการ
ท างานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 แบบ 2 ขั้ว 
ขนาดตั้งแต่ 6 –100 A และมาตรฐาน IEC 60947-2 แบบ 3 ขั้ว ขนาดไม่
เกิน 200 A ในสภาวะโหลดเกินและลดัวงจรไดดี้ตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนของกระแสไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ และยงั
สามารถใช้เป็นเคร่ืองจ่ายกระแสสูงส าหรับใช้พฒันาอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงั
อ่ืน ๆ เช่น ตวับ่งช้ีการลดัวงจร (Fault Indicator) ได ้ อยา่งไรก็ตามยงัมีจุด
ตอ้งพฒันาคือเสถียรภาพของของระบบควบคุมเคร่ืองและเพ่ิมฟังก์ชั่น
ตรวจจบัการหายไปของกระแสทดสอบ  จากการทริปของเซอร์กิตเบรก
เกอร์ เพื่อให้สามารถใชท้ดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ 1 ขั้วได ้
 
เอกสำรอ้ำงองิ 
[1] GFUVE GROUP, “Primary Injection Test Equipment,” TEST-901 

catalogue, Dec. 2021 [Revised Dec. 2021]. 
[2] Instrument Transformers Application Guide Ed4. ABB AB High 

Voltage Products Department: Marketing & Sales Text: Knut 
Sjvall, ABB Layout, 3D and images: Mats Findell, ABB SE-771 80 
LUDVIKA, Sweden. 
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บทคัดย่อ 

บทความนีนําเสนอการประเมินความเหมาะสมข องการใ ช้

แบบจาํลองโหลด  ระดับ สําหรับปัญหาการวางแผนติดตังติดตัวเก็บ

ประจุทีเหมาะสมในระบบจําหน่ายไฟฟ้า  kV เพือลดกําลังไฟฟ้า

สูญเสียในระบบให้มีค่าตาํทีสุด โดยใชวิ้ธีการหาคาํตอบจากความรู้ของ

ผู ้เชียวชาญ ช่วยให้ลดขันตอนการคํานวณทําซําโดยไม่จ ําเป็นลงได้ 

วิธีการทีนําเสนอจะใช้กับระบบทดสอบเรเดียล IEEE  บัส ผลการ

ทดสอบแสดงให้เห็นถึงการลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

และยงัแสดงให้เห็นผลการเปรียบเทียบของแบบจาํลองโหลด  ระดบักบั

ผลการคาํนวนโหลดจริงรายชัวโมงพบว่าไดผ้ลใกลเ้คียงกันอนัสามารถ

ยืนยันได้ว่าแนวทางการสัง เคราะห์โหลด  ระดับทีนิยมใช้อย่าง

แพร่หลายนันมีความเหมาะสมกบัปัญหานี  

คําสําคัญ: การวางแ ผนติดตัว เก็บประจุ  ตําแหน่งบัสทีเหมาะสม              

การสังเคราะห์โหลด พลงังานไฟฟ้าสูญเสีย 

Abstract 

This paper presented the evaluation of the approximation of using 

3 levels load model in the pattern of Optimal Capacitor Placement (OCP) 

in radial distribution to achieve the objective function of minimizing real 

power loss in 22 kV distribution system. The proposed methodology is 

solved by using the knowledge of the experts, which can reduced the 

burden of calculation. The proposed method is tested with the IEEE 33 

bus radial system. Moreover, the obtained results of reduced loss between 

using 3 level load model and the acted load data are slightly different, 

which can reduced that the popular 3 levels load model is sufficient in 

the OCP problem. 

Keywords: Optimal Capacitor Planning, Optimal Bus, Load 

Modeling, Energy Loss 

1. บทนํา 

ปัญหาการวางแผนติดตงัติดตวัเก็บประจุทีเหมาะสมเป็นปัญหาด้าน

การวางแผนเพือปรับปรุงตวัประกอบกาํลงัไฟฟ้าของระบบจาํหน่ายปฐม

ภูมิ โดยการหาชนิด ขนาด และตาํแหน่งติดตงัตวัเก็บประจุทีเหมาะสม 

เพือช่วยให้กาํลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟทีไหลจากตน้ทางของระบบมีค่าลดลง

ส่งผลให้ลดกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของระบบ  

จาก  [1]- [5]  ปัญห า OCP มี องค์ปร ะก อบ สําคัญ คื อ  ฟัง ก์ชัน

วตัถุประสงค์ ขอ้จาํกัดของระบบ แบบจาํลองโหลด และกระบวนการ

คาํนวณ ปัญหานีโดยทวัไปสร้างเป็นกรอบปัญหาการหาค่าทีเหมาะสม 

(optimization problem) เพือลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียของระบบ ความ

คุ้มค่าของโครงการประเมินได้ด้วยตัวบ่งชีทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการ (KPI) การคน้หาคาํตอบนนัสามารถทาํไดห้ลายวิธี เช่น วิธีการ

เมทาฮิวริสติค วิธีอาณานิคมมด (ant colony) และวิธีหาค่าเหมาะสมทีสุด

แบบกลุ่มอนุภาค (particle swarm) งานวิจัย [5] ใช้วิ ธี เ ชิงพันธุกรรม 

(genetic algorithm) มีการสร้างโหลดจาํลองแบบ  ระดับ เพือแก้ปัญหา

กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทีใชก้บัระบบทดสอบเรเดียล โดยใชต้วัเก็บประจุแบบ

คงทีและแบบสวิตช์ในการปรับปรุงระบบแต่ขาดรายละเอียดทางการ

ปฏิบัติจริงเกียวกับระบบหลายประเด็น ดังนันการประยุกต์ใช้ความรู้

ผูเ้ชียวชาญจากประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม ทาํให้ลดเวลาทางการ

คาํนวณและแก้ปัญหาจริงได้ตรงจุด ในบทความนีได้สังเคราะห์และ

ประเมินความเหมาะสมของแบบจาํลองโหลด  ระดบั ในปัญหาการวาง

แผนการติดตังติดตัวเก็บประจุแบบดังเดิม กระบวนการทีนําเสนอจะ

ทดสอบกบัระบบเรเดียล IEEE  บสั 

2. ทฤษฎีทีเกยีวข้อง 

2.1 การคํานวณการไหลของกําลังไฟฟ้า 

การคาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้าใชเ้พือหาค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย 

โดยจะใช้ข้อมูลกําลังไฟฟ้าทีบัส (bus data) และข้อมูลสายป้อน (line 

data) [6] ตงัสมการแบบ Newton Raphson โดยใชเ้มทริกซ์จาโคเบียนใน

การคาํนวณหา V  และ   ดงัสมการ (1) - (4) 

 *

0 1

n n

i i

i ij ij j

j ji

P jQ
V y y V

V  

     (1) 

 ( ) ( )k sch k
i i iP P P    (2) 

 ( ) ( )k sch k
i iQ Q Q    (3) 

 
1 2

3 4

J JP

J J VQ

δ                  


  (4) 

ปรับค่าขนาดของแรงดนัและมุมของแต่ละบสัในทุกรอบ แลว้ลู่เขา้

สู่คาํตอบจริงของระบบดงัสมการที ( ) และ (6) 

 ( 1) ( ) ( )k k k
i i i       (5) 

 
( 1) ( ) ( )k k k
i i iV V V     (6) 
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2.2 กําลังไฟฟ้าสูญเสีย 
     การคาํนวณกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย แสดงไดด้งัสมการ ( )  

 
1 1

cos( )
n n

i i j ij ij i j
j i

P V V Y   
 

     (7) 

2.3 การแบ่งกลุ่มของข้อมูลโดยวิธีการเคมีน 

ทฤษฎีการแบ่งกลุ่มขอ้มูลแบบเคมีน (k-means clustering) [7] ใช้

เพือแบ่งกลุ่มขอ้มูลทีแตกต่างกนัเป็น k กลุ่ม โดยเริมจากการสุ่ม สร้างค่า

กลาง (Centroid; Ctd) ของข้อมูลทุกกลุ่ม ซึงค่ากลางจะเป็นตัวกําหนด

ค่าเฉลียค่าใหม่และทาํซําไป จนได้ค่ากลางทีไม่เปลียนแปลงของแต่ละ

กลุ่ม ตามสมการเลือกจุดเซนทรอยดแ์ละจุดศูนยก์ลาง (Centerpoint; Ctp) 

ดงั ( ) และ (9) ตามลาํดบั 
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 (9) 

2.4 ดชันีประเมิณทางเศรษฐศาสตร์ 

ดชันีทางเศรษฐศาสตร์ทีใชป้ระเมินความคุม้ค่าของการดาํเนินงาน 

จะมีในส่วนของระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period; PB ) ค่าอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; RRI ) คือ มลูค่าอตัราดอกเบีย

ทีคิดจากเงินลงทุนของโครงการ และมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบ ันสุทธิ  

(Net Present Value; NPV ) คือ มูลค่าของโครงการตลอดเวลาดาํเนินงาน 

ดงัสมการที ( ) - ( ) 
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โดยที T  คือ ระยะเวลาการประเมิน NPV  คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ

เพือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ โครงการ B  คือ ต้นทุนพลังงานที

ประหยดัได้ต่อปี t  คือ ปีทีประเมิน T  คือ จาํนวนปีทงัหมดทีสินสุด

โครงการ d  คือ อัตราการดอกเบีย 0I  คือ เงินลงทุนเริมโครงการ      

RRI คือ ค่าอตัราผลตอบแทนภายใน CF  คือ กระแสเงินสด m  คือ ลาํดบั

ตวัเก็บประจุ pK  คือ ราคาซือขายไฟฟ้าต่อหน่วย LE คือ พลงังานไฟฟ้า

ทีคิดจากกาํลงัไฟฟ้าสูญเสีย  

3. กรอบการคํานวณปัญหา OCP 

3.1 การสังเคราะห์โหลด 
การสังเคราะห์โหลดเริมจากการนําขอ้มูลรายชัวโมงของวงจรที  

สถานีไฟฟ้าสมเด็จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงัแสดงขอ้มูลในรูปที 1 ที

มีขอ้มูลทีผิดพลาด (bad data) จะถูกสังเคราะห์ขอ้มูลโดยพิจารณาด้วย

อัตราการเปลียนแปลงค่าความชันของโหลดในชัวโมงทีผิดปกติ พบ

ขอ้มูลทีผิดพลาด  ค่า จากนนัแทนทีดว้ยค่าเฉลยีของโหลดทีเกิดขนึ ณ 

วนัเดียวกนัตลอดทงัปี เมือดาํเนินการเสร็จจะได้โหลดทีสังเคราะห์แลว้

ตามรูปที 2 

 
รูปที 1 โหลดรายชวัโมงของสายป้อนก่อนสังเคราะห์ 

 
รูปท ี2 โหลดรายชวัโมงของสายป้อนทสีังเคราะห์ใหม่ 

3.2 การคํานวณพลังงานไฟฟ้าสูญเสีย 

กําลังไฟฟ้าสูญเสีย ณ โหลดแต่ละระดับจากสมการที ( ) นํามา

คาํนวณพลงังานไฟฟ้าสูญเสียไดจ้ากสมการ (14) 

 ( ) ( ) ( )l m h
L loss L loss M loss HE P T P T P T     (14) 

โดยที  l
lossP  คือ กําลังไฟฟ้าสูญเสียทีระดับโหลดตํา m

lossP  คือ 

กําลังไฟฟ้าสูญเสียทีระดับโหลดกลาง h
lossP  คือ กําลังไฟฟ้าสูญเสียที

ระดบัโหลดสูง lT  คือ จาํนวนชวัโมงของโหลดระดบัตาํ mT  คือ จาํนวน

ชวัโมงของโหลดระดบักลาง hT  คือ จาํนวนชวัโมงของโหลดระดบัสูง 

3.3 สมการ OCP 

สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  เทอม

รวมกนัระหว่างพลงังานไฟฟ้าสูญเสียทีลดลงและตน้ทุนของการติดตงัตวั

เก็บประจุ ดงัสมการที ( ) 

  
1

n

p L c
c

Min K E K


   (13) 

โดยที pK คือ ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าทีขาย LE  คือ พลงังานไฟฟ้า

สูญเสียในระบบ cK คือ ตน้ทุนในการติดตงัติดตวัเก็บประจุ c คือ ตวัห้อย

แสดงชนิดและขนาดของติดตวัเก็บประจุ 

3.4 ขนัตอนการคํานวณปัญหา OCP 

ไดอะแกรมแสดงขนัตอนการวนซาํของโปรแกรมหาคาํตอบจาก

การใช้องค์ความรู้ผูเ้ชียวชาญ [ ] แนวทางการดําเนินงานขนัตอนการ

คาํนวณ แสดงในรูปที 3 จะติดตวัเก็บประจุขนาด  KVAR เขา้ไปใน

ตาํแหน่งบสัเพือหาบสัทีทาํให้กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียน้อยทีสุด แลว้ทาํการ

คาํนวณการไหลของกาํลงัไฟฟ้าโดยใชอ้ลักอริทึมตามแผนผงั  อลักอริทึม

จะพิจารณาติดตงัตวัเก็บประจุทีบสัปลายสายของเมนสายป้อนและกิงแยก
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ยอ่ยของสายป้อน ก่อนจะขยบัตาํแหน่งการติดตงัตวัเก็บประจุขึนไปเหนือ

บสัเดิม แลว้คาํนวณกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียรวมถึงการไหลของกาํลงัไฟฟ้าแต่

ละรอบ จนกาํลงัไฟฟ้าสูญเสียเพิมขึนจากการติดตงัตวัเก็บประจุจึงยุติการ

หาคาํตอบ แลว้กาํหนดจุดติดตงัตวัเก็บประจุทีเหมาะสม โดยการติดตงัจะ

ประเมินถึงโหลดทงั  ระดับ จะเห็นได้ชัดว่าตาํแหน่งการติดตงัตวัเก็บ

ประจุทีเหมาะสมแนวโน้มจะอยูกึ่งกลางสายป้อน 

 

 
 

รูปท ี3 แผนผงัการทาํงานของขนัตอนการหาคาํตอบ OCP 

4. ระบบทดสอบ 

4.1 โครงสร้างระบบจําหน่ายเรเดียล IEEE 33 bus 

 
รูปท ี4 ไดอะแกรมระบบจาํหน่ายเรเดียล IEEE 33 บสั   

 

อตัราส่วนการกระจายโหลดในระบบ IEEE  บสั [3] สามารถ

พล็อตไดต้ามกราฟในรูปที 5 
 

 
รูปท ี5 เปอร์เซ็นตก์ารกระจายโหลดในระบบ IEEE  บสั  

ตารางท ี  เงินลงทุนการติดตงัติดตวัเก็บประจุ  

ท ี i
cQ  ชนิด 

เงินลงทุน (บาท/ชุด) 

ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตงั total
cK  

1 300 Cfx 60,500 16,000 76,500 

2 600 Cfx 106,500 16,700 123,200 

5. ผลการคาํนวณ 

จากรูปที 1 ขอ้มูลโหลดดงัเดิมเมือผา่นการสังเคราะห์ตามหวัขอ้ที .  

แสดงได้ดังรูปที 2 จะถูกนํามาจดัเรียงแลว้แบ่งโหลดออกเป็น 3 ระดับ

ตามหวัขอ้ที .  ดงัแสดงในตารางที 2 และรูปที   

ตารางท ี  ตารางแบง่กลุ่มผลระดบัโหลด 

ระดับโหลด โหลด (MW) จํานวนชัวโมง 

ตาํ 2.9272 1528 

กลาง 3.9849 4446 

สูง             5.4655 2810 

 
รูปที  การแบง่โหลดเป็น  ระดบั 

5.1 กรณียังไม่ติดตังตัวเก็บประจุ 

ผลการคาํนวณแสดงไดต้ามตารางที  

ตารางท ี  กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียของแตล่ะระดบัโหลด 

ระบบ IEEE 33 บัส โหลดตํา โหลดกลาง โหลดสูง 

Ploss (MW) 0.17 0.34 0.72 

จาํนวนชวัโมง 2810 4446 1528 

พลงังานไฟฟ้าสูญเสีย (MWh/year)      3097.81 
 

5.2 กรณีติดตังตัวเก็บประจุ 

ผลการคาํนวณรูปที  พบว่ามีการติดตังตัวเก็บประจุขนาด 300 

kVAR จาํนวน  ตัว และ  kVAR 1 ตัว  สามารถลดพลังงานไฟฟ้า

สูญเสียไดท้งัหมด 817.17 MWh/ปี  
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รูปท ี  ขนาดและตาํแหน่งการติดตงัตวัเก็บประจุทีเหมาะสม 

ตารางท ี4 ตาํแหน่งติดตงัติดตวัเก็บประจุของระบบ IEEE  บสั  

ตวัเก็บ

ประจุ 

(kVAR) 

ผลการติดตงัติดตวัเก็บประจุในระดบัโหลด 
ติดตงัจริง 

ตาํ กลาง สูง 

บสั 
∆𝑃  

(kW) 
บสั 

∆𝑃  

(kW) 
บสั 

∆𝑃  

(kW) 
บสั 

∆𝑃  

(kWh/ปี) 

600  30 8.52 30 19.57 30 42.77 30 175,119 

300  9 3.60 12 12.38 13 29.39 12 110,746 

300  24 1.34 7 5.01 31 19.37 7 44,944 

300  24 -2.2 24 3.22 31 11.49 24 27,810 

300  2 -0.1 3 0.70 31 6.79 3 5,970 

ตารางท ี  กาํลงัไฟฟ้าสูญเสียตลอดทงัปีกรณีโหลด  ระดบั หลงัติดตวั

เก็บประจุ 

ระบบ  บัส โหลดตํา โหลดกลาง โหลดสูบง 

Ploss รวม (MW) 0.13 0.24 0.52 

จาํนวนชวัโมง 2810 4446 1528 

PF.รวมของระบบ 0.916 0.92 0.9 

ค่าพลงังานไฟฟ้าสูญเสีย/ปี (MWh/year)   2280.63 

จากตารางที  นําค่ากาํลงัไฟฟ้าสูญเสียทีได้ไปคาํนวณค่าพลังงาน

ไฟฟ้าสูญเสียรวมกนัทงัปีเพือเขา้สู่การคาํนวณจุดคุม้ทุน 

ตารางท ี  ผลสรุปการคาํนวณทางเศรษฐศาสตร์ 

รายละเอียด  หลังติดตัง 

มูลค่ารวมสุทธิ (NPV) (บาท/ปี)  11,120,455 

ระยะเวลาการคืนทุน PB (วนั)  76 

ค่าอตัราผลตอบแทนภายใน IRR (%/เดือน)  5.86 

ผลตอบแทนตามอายโุครงการ (บาท/ ปี)  18,618,181 
  

 
 

รูปท ี  ผลเปรียบเทียบค่าพลงังานไฟฟ้าสูญเสียทีลดลงไดต้่อปีของแต่ละกรณีศึกษา 

เพือเปรียบเทียบค่าพลงังานไฟฟ้าทีลดลงระหว่างผลการคาํนวณที

ใชข้อ้มูลโหลด  ระดบัทีไดจ้ากทฤษฎีเคมีนเทียบกบัขอ้มูลโหลดจริงราย

ชวัโมงพบว่า พลงังานสูญเสียรายปีอยู่ที .  และ .  MWh 

ตามลาํดับ ดังรูปที ซึงมีค่าใกลเ้คียงกันมาก ดังนันในปัญหา OCP การ

คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองโหลด  ระดับจึงมีความเหมาะสมในการลด

ภาระการคาํนวณโดยทีผลการวางแผนสามารถใชไ้ดจ้ริง 

6. สรุป 
จากการวางแผนปัญหา OCP ด้วยวิธีการใช้องค์ความรู้ผูเ้ชียวชาญ 

โดยใช้แบบจาํลองโหลด  ระดับทีสังเคราะห์ด้วยวิธี k-means เพือให้

สะดวกต่อการคาํนวณและหาตาํแหน่งการติดตงัตวัเก็บประจุทีเหมาะสม

ในระบบเรเดียล IEEE  บสั ไดมู้ลค่าพลงังานไฟฟ้าสูญเสียต่อปีลดลง 

2,516,  บาท นอกจากนีบทความนีได้แสดงให้เห็นว่าผลกาํลงัไฟฟ้า

สูญเสียทีได้จากการใช้ข้อมูลโหลด  ระดับทีผ่านการสัง เคราะห์

เปรียบเทียบกับโหลดรายปีพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนันการใช้

แบบจาํลองโหลด  ระดบัในปัญหา OCP มคีวามเหมาะสม 
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การทดสอบและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการนํากระบวนการซ้ือขายพลงังานมาใช้งานกับข้อมูลกรณีศึกษาตัวอย่าง

ในการใช้งานพลงังานไฟฟ้าจริงในประเทศไทย 

Cost-effectiveness testing and analysis of energy trading process implementation with sample case studies 

in real electric power applications in Thailand. 

ณัฐพงศ์ พันธุนะ1 เกริก พวงนาค2 และกร พวงนาค3 
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3สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร korn.p@rmutp.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการจดัเก็บและให้บริการค่าๆ ไฟฟ้าแบบ
อตัราค่าไฟฟ้าแบบคงท่ี โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาค 

ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ระดบัครัวเรือนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองทั้งในดา้นเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าท่ีทาํให้อตัราการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและในทางวิศวกรรมการผลิตสามารถผลิตแผงโซ
ล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมให้มีราคาท่ีลดลงได้อย่างต่อเน่ืองจนเป็นท่ี
ยอมรับในตลาดผูบ้ริโภค ด้วยลกัษณะแนวโน้มท่ีมีการนํามาใช้งานใน
ภาคครัวเรือนจนสามารถทํางานในรูปแบบผูใ้ช้พลังงานและผู้ผลิต
พลงังานไดด้ว้ยตวัเองจนสามารถกล่าวไดว่้าเป็นเทคโนโลยีท่ีกาํลงัจะเกิด
ขึ้ นกับทุกครัวเรือนในอนาคตอันใกล้ในประเทศไทย งานวิจัยน้ีจึง
ดาํเนินการทบทวนรูปแบบการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าระหว่างครัวเรือนใน
โครงข่ายเดียวกนัในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นตวัอย่างในการนาํเสนอความ
เป็นไปไดแ้ละความคุม้ค่าในการนาํแนวคิดการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าตาม
การดําเนินธุรกิจในต่างประเทศมาปรับใช้ ให้มีความเหมาะสมได้นั้น 

ต้องมีกรณีศึกษาจากข้อมูลปริมาณการผลิตและการใช้งานในพ้ืนท่ี
ทดสอบจริง ประกอบการทดสอบการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าแบบสัญญา
และแบบการเสนอราคา ในรูปแบบ 3 สถานการณ์ ประกอบไปด้วย 

สถานการณ์ซ้ือขายแบบคงท่ี สถานการณ์ซ้ือขายโดยระบบอตัโนมติั และ 

สถานการณ์ซ้ือขายโดยไม่มีความเข้าใจ เพ่ือทําการวิเคราะห์หาความ
เหมาะสมและคุม้ค่าในมิติต่างๆ เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจกาํหนด
ทิศทางและแนวทางการพฒันาธุรกิจพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป 

คําสําคัญ: ผูซ้ื้อและขายพลงังานไฟฟ้า, การซ้ือขายพลงังาน 

Abstract 

Currently, Thailand has a storage and service fee. Fixed rate 

electricity by the Metropolitan Electricity Authority and the Provincial 

Electricity Authority At the same time, household solar cell technology 

has continued to develop both in terms of electrical engineering 

technology that makes production rates more efficient, and in 

manufacturing engineering it can produce solar panels and control 

devices. To have a price that can be reduced continuously until it is 

accepted in the consumer market, With the trend that is being used in 

the household sector to be able to work in the form of energy consumers 

and energy producers by themselves, it can be said that it is a 

technology that is going to happen to every household in the future. 

This research is therefore to review various forms of electricity 

trading between households in the same network. To be an example to 

present the feasibility and worthiness of applying the concept of 

electricity trading according to foreign business operations. to be 

appropriate There must be a case study based on production volume and 

usage data in the real test site implementation allows for testing of 

contract and quote power trading in three scenarios, including fixed 

trading. Automated trading situations and incomprehensible trading 

situations. to analyze the suitability and cost-effectiveness in various 

dimensions It is the information for decision-making on the direction 

and guidelines for the development of the electric power business in 

Thailand. 

Keywords:  Prosumer, Energy Trading 

1. บทนํา 
ด้วยเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาทั้ งในด้าน

ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น และราคาการผลิตท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้อตัรา
การเติบโตของการเป็นผูซ้ื้อท่ีสามารถผลิตจาํหน่ายได ้(Prosumer) เกิดขึ้น
ในภาคครัวเรือนในประเทศไทยอย่างรวดเร็วอย่างกา้วกระโดด ทั้งน้ีการ
สนับสนุนให้เกิดการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าในระดับภาคครัวเรือนไดน้ั้น 
ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผูใ้ห้บริการจดัทํา
ระบบซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าในการให้บริการขึ้นมา ดังนั้นการวิจยัเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ในการลงทุนท่ีจะก่อให้เกิดความคุม้ในการ
ลงทุนพฒันาระบบดังกล่าว จึงเป็นกรอบแนวคิดสําคญัท่ีจะช่วยช้ีนําให้
เห็นถึงความจาํเป็นและความเหมาะสมในการวางกรอบวิสัยทศัน์องค์กร 

ตามแนวทางการพฒันาตลาดการซ้ือขายพลงังานในต่างประเทศต่อไป 
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ทั้งน้ีในหลายประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบการ
ให้บริการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าสําหรับภาคครัวเรือนมาอย่างต่อเน่ือง ดงั
ขอ้มูลงานวิจัย ปี 2013 ของ  S. Chen และคณะ [1] นําเสนอการจาํลอง
การใชง้านตลาดการซ้ือขายพลงังาน เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถทดลองใช้งาน 

โครงสร้างระบบต้นแบบ (Framework) สําหรับการนําไปพฒันาใช้งาน
จริงต่อในอนาคต ในปีถัดมา I. S. Bayram และคณะ [2] ดําเนินการ
สํารวจเพ่ือหาความต้องการของผูใ้ช้งานการซ้ือขายพลังงานเพ่ือสร้าง
โครงสร้างระบบตน้แบบ (Framework) ท่ีมีมาตฐาน ต่อมาในปี 2015 โดย 
N. Yaagoubi และคณะ [3] นําเสนอผลการวิจัยในมุมมองของผูใ้ช้งาน 

เพ่ือวิเคราะห์ความคุ ้มค่าของผูข้ายและผูซ้ื้อ ทั้ งแบบ สัญญา (Contact) 

และแบบประมูล (Auction)  หลงัจากนั้นในปี 2017 โดย M. N. Akter และคณะ 

[4] นําเสนอการเปรียบเทียบการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้าแบบ ผูใ้ช้สู่ผูใ้ช ้

และอีกวิธีคือการนําเขา้สู่ตลาดการซ้ือขายพลงังาน และในปีเดียวกนั C. 

Long และคณะ [5] ไดน้าํเสนอการทดลองให้ผูใ้ชก้บัผูใ้ชส้ามารถตั้งราคา 

ความตอ้งการส่วนตวัและนํามาจบัคู่ (Matching) หาความตอ้งการของผู้
ซ้ือและผูข้ายให้สามารถจบัคู่การซ้ือขายได้ตรงความตอ้งการมากท่ีสุด 

ต่อมาในปี S. Aggarwal [6] ไดม้ีการวิจยัการพิจารณาการซ้ือขายพลงังาน
โดยการนาํขอ้มูลหลายๆ ส่วนมาประกอบกนัเพ่ือหาผลลพัท์ การคาํนวน
ภาษี ด้วยวิธีการท่ีต่างๆ กันเพ่ือให้ได้ประโยชน์อย่างสูงท่ีสุด และใน
ปี2022 โดย J. T. Lee และคณะ [7] มีการนําเสนอแนวทางการซ้ือขาย
พลังงานแบบ  P2P (Peer-to-Peer) ซ่ึงเป็นวิธีการแบบใหม่ ซ่ึงเป็นการ
พฒันาการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าท่ีอยู่บนพ้ืนฐานการซ้ือขายแบบสัญญา
และแบบประมูลต่อไป 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจะมุ่งเน้นการสรุปรูปแบบและขั้นตอนการซ้ือขาย
พลงังานไฟฟ้าท่ีมีการวิจยัและใชง้านจริงในตลาดการซ้ือขายพลงังานใน
ต่างประเทศมาจาํลองกรณีการทดสอบเพ่ือแสดงให้เห็นผลลพัธ์เชิงความ
คุม้ค่าท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ในการพฒันาระบบการซ้ือขายพลงังานไฟฟ่า
ให้กบัภาคครัวเรือนในประเทศไทยต่อไป 

2. รูปแบบการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า 

ในการศึกษาทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาและในสถานการณ์ตลาดซ้ือ
ขายพลงังานไฟฟ้าทั่วโลกในปัจจุบันจะพบว่ามีรูปแบบในการซ้ือขาย
พลงังานไฟฟ้าแบบพ้ืนฐาน 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

2.1 รูปแบบการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้าแบบสัญญา (Contract) 

ในการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าแบบสัญญา จะประกอบไปด้วยส่วน
สาํคญั 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 ผูข้ายจะตอ้งประกาศปริมาณ ราคาและ
ช่วงเวลาในการขายเขา้สู่ระบบอยา่งชดัเจน เพ่ือให้ผูซ้ื้อเลือกพิจารณาจบัคู่
ทาํสัญญาการซ้ือขายตามความตอ้งการได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงในด้านการ
ออกแบบระบบในการให้บริการในหลายประเทศ จะอนุญาตให้ผูซ้ื้อและ
ผูข้ายทาํสัญญาในช่วงเวลาเดียวกนัไดม้ากกว่า 1 สัญญา  
 

2.2 รูปแบบการซ้ือขายพลังงานแบบเสนอราคา (Auction) 

ในการการซ้ือขายพลงังานแบบเสนอราคา จะกาํหนดให้ผูซ้ื้อและ
ผูข้ายต่างระบุความตอ้งการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้า ในแต่ละช่วงเวลาก่อน
การใชพ้ลงังานล่วงหน้า 1 ชัว่โมง เมื่อถึงเวลา 1 ชัว่โมงก่อนเวลาการซ้ือ
ขายนั้นๆ ระบบจะปิดการซ้ือขายในห้วงเวลาดงักล่าว เพ่ือทาํการจบัคู่การ
ซ้ือขาย (Matching) โดยระบบจะจบัคู่ผูซ้ื้อท่ีให้ราคาสูงสุดคู่กบัผูข้ายท่ีให้
ราคาตํ่าสุด และเรียงตามลาํดบัไปเร่ือย ๆ เพ่ือทาํการ Crossing ราคา คือ 

หาจุดตดัราคาท่ีเหมาะสมสาํหรับผูซ้ื้อและผูข้าย 

ในกรณีท่ีระบบไม่สามารถจบัคู่ผูซ้ื้อและผูข้ายได ้เน่ืองจากราคาซ้ือ
ท่ีตํ่ามากและราคาขายท่ีสูงมากเกินกลไกตลาด  จะทําให้ไม่เกิดการ 

Crossing ราคา นั่นคือจะไม่เกิดการซ้ือขายขึ้ น  ดังนั้ นผู ้ซ้ือจะต้องใช้
พลังงานไฟฟ้าจากผู้ให้บริการจําหน่ายไฟฟ้าหลักตามเง่ือนไขการ
จาํหน่ายแบบอตัราคงท่ีเช่นเดิมเท่านั้น 

3. การจัดการการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า (Balancing Mechanism) 

จากการศึกษาทบทวนการซ้ือขายตลาดพลงังานในต่างประเทศท่ีถูก
กล่าวถึงในรายงานท่ีผ่านมาจะแสดงให้เห็นกระบวนการและเง่ือนไข
ข้อจาํกัดต่าง ๆ ท่ีต้องมีการกําหนดสมมุติฐานและนิยามบทบาทและ
วิธีการไวอ้ย่างชัดเจน เพ่ือให้กระบวนการจัดการการซ้ือขายพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวมีกระบวนการท่ีแม่นยาํ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ทั้งในทาง
การประเมินค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมและสภาพวะของระบบ
โครงข่าย ซ่ึงจะสามารถลําดับขั้นตอนการพิจารณาและจัดการได้ 6 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนการกําหนดรูปแบบและขอบเขตการจําลองสถานการณ์ 

ขั้นตอนแรกในการจัดการหรือจําลองสถานการณ์การซ้ือขาย
พลงังานไฟฟ้า ผูท่ี้มีหน้าท่ีกาํกบัดูแลตอ้งกาํหนดเง่ือนไขหรือกรอบการ
ให้บริการอย่างชัดเจน เพ่ือทําให้องค์ประกอบพ้ืนฐานในการกําหนด
คุณลกัษณะและการควบคุมขั้นตอนสามารถดาํเนินการได้ตามเง่ือนไข
และวตัถุประสงค ์ดงัประกอบไปดว้ย 

1) การกําหนดรูปแบบการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้า: กาํหนดให้มี
การซ้ือขายแบบสัญญา (Contract) และการซ้ือขายแบบเสนอราคา 

(Auction) โดยผูเ้สนอซ้ือ (Bids) และเสนอขาย (Offers) สามารถเลือกทาํ
สัญญาทั้งสองรูปแบบได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน มากกว่าหน่ึงสัญญา
โดยไม่มีขอ้จาํกดั 

2) การกาํหนดกลไกและกระบวนการ: กาํหนดให้การขายแบบ
สัญญา (Contract) เร่ิมตน้จากผูข้ายประกาศขายเป็นผูก้าํหนดปริมาณและ
ช่วงเวลาในการขาย ส่วนผูซ้ื้อตอ้งพิจารณาเลือกจากสัญญาขายท่ีถูกสร้าง
ขึ้น เพ่ือทาํการจบัคู่และตกลงซ้ือขาย ซ่ึงการซ้ือขายดังกล่าวจะเป็นไป
ตามขอ้ตกลงในสัญญา ส่วนการขายแบบประมูล (Auction) กาํหนดให้ผู ้
ซ้ือและผูข้ายดาํเนินการเสนอซ้ือและเสนอขายไดต้ามความพึงพอใจ  
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3.2 ขั้นตอนการนิยามหน้าที่และข้อกําหนดของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในระบบการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า ประกอบไป
ดว้ย ผูใ้ช้พลงังานไฟฟ้าหรือผูซ้ื้อ ผูผ้ลิตพลงังานไฟฟ้าหรือผูข้าย ระบบ
บริหารจดัการ และผูดู้แลระบบหรือผูม้ีอาํนาจกํากับดูแล มีหน้าท่ีดูแล
และสนบัสนุนการให้ระบบสามารถดาํเนินไปได ้

3.3 ขั้นตอนการกําหนดเง่ือนไขการซ้ือขาย 

การกาํหนดเง่ือนไขการซ้ือขาย ประกอบไปดว้ยการกาํหนดกรอบ
ทางเวลา ซ่ึงในการซ้ือขายแบบสัญญา (Contract) หลังจากท่ี ผู ้ขาย
ประกาศกรอบเวลา ปริมาณ และราคาขายออกไป ผูซ้ื้อจะสามารถทํา
สัญญาและซ้ือขายกันตามเง่ือนไขเวลาท่ีกาํหนด ในกรณีท่ีสัญญานั้นได้
ผ่านช่วงเวลาเร่ิมตน้สัญญาไปแลว้ แต่ยงัไม่มีผูซ้ื้อทาํสัญญาซ้ือ ผูซ้ื้อท่ีมี
ความประสงค์ซ้ือในภายหลงัสามารถทาํสัญญาและเร่ิมให้สัญญามีผลได้
ทันที ณ เวลายืนยนัการทําสัญญา และสัญญาดังกล่าวจะยงัคงส้ินสุด
ขอ้ตกลง ณ เวลาส้ินสุดเดิม ส่วนการซ้ือขายแบบประมูล (Auction) จะ
ประกอบไปด้วย 3 ช่วงเวลา ดังน้ี ช่วงท่ี 1 เป็นช่วงเวลาระบบเปิดให้ทาํ
การเสนอราคาซ้ือขายล่วงหน้า (Trading Period) โดยในช่วงเวลาน้ีในงาน
ศึกษาและวิจยัน้ีกาํหนดให้สามารถเสนอล่วงหน้าไดไ้ม่จาํกดักรอบเวลา
อนาคตแต่จะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 1 ชัว่โมงก่อนเวลาในการ
แลกเปลี่ยนพลังงานตามการซ้ือขายจริง ช่วงท่ี 2 เป็นช่วงเวลาท่ีระบบ
ดําเนินการจัดการจับคู่การซ้ือขาย (Auction Closes) ตามเง่ือนไขและ
ตรวจสอบสภาวะโครงข่ายการให้บริการก่อนการแลกเปลี่ยนพลงังานจริง
เพ่ือแจ้งผลลัพธ์การตรวจสอบและสัญญาการซ้ือขายท่ีได้รับการยืนยนั 

ช่วงท่ี 3 เป็นช่วงเวลาท่ีผูซ้ื้อผูข้ายทาํการผลิตและใช้พลงังานไฟฟ้าจริง
หรือเรียกว่าช่วงเวลาแลกเปลี่ยนพลังงาน (Energy Exchange Starts) ซ่ึง
ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาท่ีต้องตรวจสอบอตัราการใช้งานและ
ผลิตจริงเพ่ือใชใ้นการประเมินค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อไป  

3.4 ขั้นตอนการจัดการมูลค่าการซ้ือขาย 

เมื่อเข้าสู่ ช่วงเวลาท่ีระบบดําเนินการจัดการจับคู่การซ้ือขาย 

(Auction Closes) ในแต่ละคร้ัง ซ่ึงกระบวนการน้ีจะเกิดขึ้นทุก 15 นาที 

ตามเง่ือนไขความถี่ของการปรับปรุงขอ้มูลจากระบบท่ีสรุปปริมาณการ
ใชไ้ฟฟ้าจากสมาร์ทมิเตอร์ โดยระบบจะทาํการปิดการรับการเสนอราคา
ซ้ือขายในช่วงเวลาดงักล่าว พร้อมนาํส่งขอ้มูลราคาและปริมาณของการ
เสนอซ้ือขายเขา้สู่กระบวนการจดัการมูลค่าการซ้ือขาย 

ในกรณีการซ้ือขายแบบสัญญาระบบสามารถดาํเนินการส้ินสุดสุด
การคาํนวนและส่งผลสรุปการแลกเปลี่ยนขอ้มูลได้ทนัทนั ทั้งในถา้การ
เสนอซ้ือขายดังกล่าวเป็นการซ้ือขายแบบเสนอราคา (Auction) การซ้ือ
ขายดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการคิดเพ่ือการจบัคู่และเสนอราคาอย่าง
เหมาะสมตามเง่ือนไข โดยในการเสนอราคาตามการศึกษาน้ีเป็นการ
พิจารณาคํานวนมูลค่าและจับคู่ด้วยหลักการแบบราคาท่ีเป็นธรรม 

(Marginal Prices) การจดัสรรปริมาณพลงังานจากการซ้ือขาย 

3.5 ขั้นตอนการบริหารจัดการความสมดุลของการผลิตและใช้พลังงาน 

การบริการจดัการความสมดุลเป็นการพิจารณาการบริหารจดัการ
ความสมดุลระดบัโครงข่ายในเชิงกายภาพ โดยในขั้นตอนดงักล่าวจะไม่มี
การนาํมาพิจารณาในงานวิจยัน้ี เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการดาํเนินการ
ทดสอบตามขั้นตอนการซ้ือขาย และประเมินมูลค่าค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึ้น 

3.6 ขั้นตอนการคํานวณค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียม 

ในการบริหารจัดการค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมตามแนวทาง
การศึกษาทบทวนจะพบว่า ผู ้ให้บริการสามารถดําเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการและซ้ือขายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบ
บริหารจัดการได้ดังประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 3 กลุ่ม กลุ่มค่าบริการ/

ค่าธรรมเนียมการซ้ือ เป็นการกาํหนดค่าใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมของ
ผูใ้ช้พลงังานไฟฟ้าหรือผูซ้ื้อ กลุ่มค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการขาย เป็น
การกาํหนดรายได้ค่าปรับและค่าธรรมเนียมของผูผ้ลิตไฟฟ้าหรือผูข้าย 

และกลุ่มค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นการกําหนดรายได้รัฐหรือ
ค่าธรรมเนียมผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญท่ีทาํให้ผูใ้ห้บริการและมี
หนา้ท่ีกาํกบัดูแลจะพิจารณาถึงความคุม้ค่าในการลงทุนต่อไปในอนาคตได ้

4. การทดลอง (Experiment) 

4.1 พ้ืนที่ทดสอบและเง่ือนไขการทดสอบ 

การทดสอบสถานการณ์ตลาดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือให้ไดผ้ลลพัธ์
ตามสถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มจริงอย่างถูกตอ้งครบถว้น ทางผูวิ้จยั
ไดท้าํการทดสอบสถานการณ์ตลาดไฟฟ้าทั้งการผลิตและใชก้ระแสไฟฟ้า 

รวมทั้งการซ้ือขายพลงังาน โดยใชข้อ้มูลในการทดสอบจาก 2 พ้ืนท่ี ดงัน้ี 

พ้ืนท่ีทําการทดสอบท่ี 1 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงท่ีมีการนํา
พลงังานจากแสงอาทิตยม์าใชใ้นโครงข่าย จาํนวน 3 อาคาร ประกอบไป
ด้วย อาคารท่ี 1 มีกาํลงัการผลิต 15 kWh, อาคารท่ี 2 มีกาํลงัการผลิต 50 

kWh และอาคารท่ี 3 มีกาํลงัการผลิต 5 kWh 

พ้ืนท่ีทาํการทดสอบท่ี 2 เป็นโครงการบ้านเด่ียว โดยโครงการทาํ
การติดโซล่าเซลลใ์ห้บา้นทุกหลงัท่ีขนาดกาํลงัการผลิตปริมาณ 2.0 kWh 

โดยมีบา้นในโครงการทั้งหมดจาํนวน 218 หลงั ส่วนท่ีนาํมาทดสอบการ
ซ้ือและการขายจะเป็นบา้นตวัแทนในโครงการ จาํนวน 14 หลงั โดยทั้ง 

14 หลงัเป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย (Prosumer) 

4.2 สถานการณ์การทดสอบ 

การทดสอบสถานการณ์ตลาดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจริง ของพ้ืนท่ีทาํการ
ทดสอบท่ี  1 และ 2 ได้จัดให้มีการทดสอบสถานการณ์การซ้ือขาย
พลงังานไฟฟ้าเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1) การสร้างรายการซ้ือขายแบบคงท่ี เสมือนว่าผูใ้ชบ้ริการไม่ค่อยมี
เวลาเขา้ทาํรายการ คือการซ้ือขายท่ีเกิดจากการท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายทาํรายการ
แบบเดียวเป็นระยะเวลานาน ไม่มีการปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมการผลิต
และการใชง้านจริง 
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2) การสร้างรายการซ้ือขายโดยระบบอตัโนมติั รายการซ้ือขายจะ
ใกลเ้คียงการใชแ้ละการผลิตจริง คือ การซ้ือขายท่ีเกิดจากการท่ีให้ระบบ
เป็นผูค้าํนวณรายการซ้ือขายให้ เพียงแค่ผูซ้ื้อผูข้ายตั้งค่าเร่ิมตน้ ระบบจะ
คาํนวณจากพฤติกรรมการใชแ้ละการผลิตพลงังานไฟฟ้ายอ้นหลงั 

3) การสร้างรายการซ้ือขายโดยไม่มีความเขา้ใจ รายการซ้ือขายไม่
เหมาะสมต่อความต้องการจริง คือการซ้ือขายท่ีเกิดจากการท่ีผูซ้ื้อและ
ผูข้ายทาํรายการแบบไม่มีความเขา้ใจในพฤติกรรมการใชไ้ฟฟ้าหรือกาํลงั
การผลิตของตนเอง ทาํให้ทาํรายการซ้ือขายไม่สอดคลอ้งกบัความจริง  

4.3 ผลการทดสอบ 

ในการทดสอบขอ้มูลการใชง้านและผลิตจริง ระยะเวลา 6 เดือน กบั
สถานการณ์ทดสอบ 3 รูปแบบ สามารถแสดงให้เห็นถึงค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และค่าบริการท่ีเกิดขึ้ นสําหรับผู้ให้บริการระบบการซ้ือขาย
พลังงานดังกล่าว ดังแสดงในตารางท่ี  1 เมื่อเปรียบเทียบในแต่ละ
สถานการณ์ของการคาํนวนค่าไฟฟ้าตามรูปแบบการศึกษาวิจยัท่ีนาํเสนอ 

จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีการทดสอบท่ี 1 และ 2 สถานการณ์การซ้ือขายแบบ
คงท่ี (A) ผูใ้ห้บริการระบบ METP จะไดร้ายรับมากท่ีสุด รองลงมาจะเป็น 

สถานการณ์การซ้ือขายโดยไม่มีความเขา้ใจ (C) และท่ีไดร้ายรับนอ้ยท่ีสุด
จะเป็น สถานการณ์ซ้ือขายโดยระบบอัตโนมัติ (B) ดังแสดงในรูปท่ี 1 

และ 2 ตามลาํดบั 
 

ตารางท่ี 1 การประเมินรายไดจ้ากการทดสอบขอ้มูลจริง 

พื้นท่ี Case  
Fee 

ผลิต 

Fee 

ใช้ 

Fine

ผลิต 

Fine 

ใช้ 

ค่าบริการ 

ไฟฟ้า 
รวม 

1 

A 48.58  23.71  74.15  4.12  379.19  529.75  

B 41.43  15.38  72.92  3.42  314.29  447.44  

C 50.01  23.42  73.52  3.45  317.55  467.95  

2 

A 43.72  40.90  3.37  4.61  424.27  516.87 

B 39.41  37.05  3.05  4.22  388.05  471.78 

C 40.36  38.15  3.41  4.50  414.36  500.78 
 

  
(a) พื้นท่ีทดสอบท่ี 1 (b) พื้นท่ีทดสอบท่ี 2 

รูปท่ี 1 ผลการทดสอบประเมินรายไดท่ี้ไดจ้ากขอ้มูลการใชง้านในพื้นท่ีจริง 
 

5. สรุปผล (Conclusion) 
บทความฉบบัน้ีนําเสนอกรอบแนวคิด เง่ือนไขและขั้นตอนในการ

พฒันากระบวนการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าในภาคครัวเรือน ในลกัษณะ
การซ้ือขาย 2 รูปแบบ ประกอบด้วย แบบสัญญา (Contract) และแบบ

ประมูล (Auction) ตามมาตรฐานและการให้บริการจริงและขอ้มูลอา้งอิง
งานวิจยัในหลายประเทศ บนขอ้มูลการใช้งานจริงของพ้ืนท่ีทดสอบ 2 

พ้ืนท่ี ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั กบัสถานการณ์การสร้างรายการซ้ือขาย 3 

รูปแบบ ประกอบไปดว้ย แบบคงท่ี แบบขอ้มูลสถิติยอ้นหลงั และแบบไม่
มีความเขา้ใจ เพ่ือให้เห็นผลลพัธ์ในมุมมองความคุมค่าหรือรายไดส้าํหรับ
ผูใ้ห้บริการท่ีแตกต่างกนัตามการซ้ือขายบนขอ้มูลจริงท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงจาก
ผลการทดสอบจะแสดงให้เห็นว่า กระบวนการซ้ือขายพลังงานไฟฟ้า
แบบภาคครัวเรือนดงักล่าวสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูใ้ห้บริการได ้ดว้ย
จาํนวนมูลค่าท่ีแตกต่างกันตามพฤติกรรมผูใ้ช้งานและสร้างรายการซ้ือ
ขาย ซ่ึงจะเป็นกรอบแนวคิดต้นแบบในการสนับสนุนการกําหนด
นโยบายองคก์รไดใ้นอนาคตต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการประเมินสมรรถนะของเทคนิคการมอดูเลต

ความกวา้งพลัส์ต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ืองสําหรับการขบัเคล่ือนมอเตอร์

เหน่ียวนาํสามเฟส แต่ละรูปแบบของเทคนิคการมอดูเลตความกวา้งพลัส์ 
สัญญาณ PWM ถูกสร้างโดย F28335 DSP ผลการทดลองท่ีไดแ้สดงใน
รูปแบบการเปรียบเทียบของประสิทธิภาพรวม ความเร็วรอบ และกระแส
มอเตอร์ในแต่ละเง่ือนไขของแรงบิดโหลด ผลการทดสอบแสดงว่า
เทคนิคการมอดูเลตความกวา้งพลัส์ไม่ต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพรวมของ

ระบบมากกวา่แบบต่อเน่ือง 

คาํสาคญั : อินเวอร์เตอร์จ่ายแรงดนั พีดบับิวเอม็ต่อเน่ือง ไม่ต่อเน่ือง 

Abstract 
This paper presents the performance evaluation of continuous and 

discontinuous pulse width modulation techniques for the three-phase 
induction motor drive. The PWM driver signal techniques are generated 
by F28335 DSP for each form of pulse width modulation technique. The 
experimental investigation results illustrate a comparison of efficiency, 
rotor speed, and motor currents under different load torque conditions. In 
addition, the experimental results indicated that the discontinuous 
SVPWM technique has more effective than the continuous SVPWM 
technique. 

Keywords: Voltage Source Inverter, Continuous and Discontinuous PWM.  

1. บทนํา 
เทคนิคการมอดูเลตความกวา้งพลัส์ด้วยหลกัการสเปซเวกเตอร์ 

(Space Vector PWM; SVPWM) เป็นเทคนิคท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
กับชุดอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสท่ีใช้ในการขับเคล่ือน

มอเตอร์ ซ่ึงเทคนิค SVPWM ให้ผลของขนาดแรงดันเอาต์พุตสูงกว่า
เทคนิค SPWM แบบดงัเดิมถึง 15% นอกจากน้ียงัสามารถสร้างสัญญาณ 
SVPWM ท่ีไม่ต่อเน่ืองได้อีกด้วย [1-4] การพฒันาเทคนิคการมอดูเลต
แบบ SVPWM ในรูปแบบการมอดูเลตท่ีไม่ต่อเน่ืองน้ี จุดประสงคห์ลกัคือ

การลดกาํลงัสูญเสียท่ีเกิดจากการสวิตช์ของอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั และลด
ผลของกระแสริปเป้ิลทางด้านเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพชุดอินเวอร์เตอร์ใหสู้งข้ึน นอกจากน้ีเทคนิคการมอดูเลตไม่
ต่อเน่ืองยงักาํหนดรูปแบบการสวิตช์ในรูปแบบต่าง ๆได้ ตวัอย่างเช่น 
DPWMMIN, DPWMMAX, DPWM 0, DPWM 1 และ  DPWM 2 โดย
รูปแบบของ DPWM 0 ใช้กับโหลดท่ีมีค่าตัวประกอบกําลังนําหน้า 
(leading PF.) DPWMMAX และ  DPWM 2 ใช้งานกับโหลดท่ีมีค่าตัว
ประกอบกําลังล้าหลัง  (lagging PF.) [2 ] งานวิจัย น้ีนํา เสนอการ
เปรียบเทียบสมรรถนะของระบบการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํแบบลูป

เปิดท่ีความถ่ีแรงดนัเท่ากบั 50Hz และ 30Hz โดยใชเ้ทคนิคการมอดูเลต
ความกวา้งพลัส์แบบต่อเน่ือง และไม่ต่อเน่ือง SVPWM, DPWM 2 และ 
DPWM MAX ตามลาํดบั ซ่ึงสัญญาณขบัสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัถูก

สร้างดว้ย Delfino F28335 DSP ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

2. หลกัการและทฤษฎ ี
อินเวอร์เตอร์จ่ายแรงดนั 3 เฟส แสดงตามรูปท่ี 1 ใชใ้นการควบคุม

ความเร็วและแรงบิดของมอเตอร์โดยการจ่ายแรงดันและความถ่ีท่ี

เหมาะสม ให้กบัมอเตอร์เหน่ียวนํา โดยอาศยัการควบคุมสัญญาณขบั

สวติชอิ์เลก็ทรอนิกส์กาํลงั (IGBT) ดว้ยเทคนิคการมอดูเลตสญัญาณความ
กวา้งพลัส์ ในปัจจุบนัรูปแบบการมอดูเลตสัญญาณท่ีนิยมคือการมอดูเลต
ความกวา้งพลส์ัแบบสเปซเวกเตอร์ (SVPWM)  

 

 
 

รูปท่ี 1 วงจรกาํลงัของชุดควบคุมความเร็วรอบสาํหรับมอเตอร์เหน่ียวนาํ 
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2.1 การมอดูเลตความกว้างพลัส์ต่อเน่ือง (Continuous SVPWM) 
วงจรกาํลังตามรูปท่ี 1 ประกอบด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์กําลัง

จาํนวนทั้งหมด 6 สวิตช์ สถานะของการสวิตช์ จะกาํหนดเฉพาะในส่วน
อุปกรณ์สวิตชส์ามชุดดา้นบนคือสวิตช์ S1, S3 และS5 ส่วน 3 ชุดดา้นล่าง
จะมีสถานะตรงกันข้ามกับการสวิตช์ในก่ิงเดียวกัน โดยการมอดูเลต
สัญญาณแบบสเปซเวกเตอร์นั้นอาศยัหลกัการแปลงแกนในกรอบอา้งอิง

แกนน่ิง (Stationary reference frame) [2] ในขณะท่ีสถานะของการสวิตช์
ทั้ งหมดแบ่งออกเป็น 8 สถานะ หรือแบ่งออกเป็น 6 เซ็กเตอร์ เขียน
แผนภาพในกรอบอ้างอิงแกนน่ิงได้ตามรูปท่ี 2 ซ่ึงประกอบไปด้วย
เวกเตอร์แรงดนัแอกทีฟ 521 ...., SVSVSV และ 6SV มีขนาดค่าเท่ากบั 
  dcV3/4 ในขณะท่ีเวกเตอร์แรงดนัศูนยคื์อ 0SV และ 7SV  

 

 
รูปที ่2 ตาํแหน่งการวางของเวกเตอร์แรงดนัในระนาบ d-q 

 

ตามรูปท่ี 2 การคาํนวณขนาดแรงดันเอาต์พุต
*
oV อาศยัเวกเตอร์

แรงดันแอกทีฟในแต่ละเซ็กเตอร์ 1U และ 2U เพื่อใช้ในการคาํนวณ

แรงดนัเอาตพ์ตุ *
oV  ร่วมกบัช่วงเวลาแอคทีฟในเซ็กเตอร์เดียวกนั 1T และ 

2T ในแต่ละเซ็กเตอร์ โดยช่วงเวลาแอกทีฟสําหรับเซ็กเตอร์ 1 ในช่วง
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ตวัอยา่งการคาํนวณแรงดนัเอาตพ์ตุในเซ็กเตอร์ 1 ท่ีอยูใ่นช่วงเวลา
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0
0 600   กาํหนดให้ 11 SVU  , 22 SVU  ,

11 SVTT  และ 

22 SVTT  เม่ือกาํหนดใหข้นาดแรงดนัเอาตพ์ตุมีค่าเท่ากบั 
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แทนค่าเวลาแอคทีฟจากสมการ (1) และ(2) ลงในสมการท่ี (3) แรงดนั
เอาต์พุตท่ีเทียบกับจุดก่ึงกลางของแรงดันดีซีบัส dcV ดังนั้ นสมการ

แรงดนัอา้งอิงในเซ็กเตอร์ 1 สาํหรับรูปแบบพลัส์ต่อเน่ืองมีค่าเท่ากบั 
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เม่ือ M คือดชันีการมอดูเลตในช่วงท่ีเป็นเชิงเส้นในช่วง 15.10  M  
โดยขนาดแรงดนัเอาตพ์ตุมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 

dco VV
3

2 หรือเท่ากบั  dco MVV     (7) 

 

โดยมีรูปคล่ืนสญัญาณแรงดนัอา้งอิงทั้ง 6 เซ็กเตอร์แสดงตามรูปท่ี 3(ก) 
 

 
(ก) Continuous PWM (ข) DPWM 2 (ค) DPWM MAX 

รูปท่ี 3 แรงดนัอา้งอิงแต่ละก่ิงเฟส  

2.2 การมอดูเลตความกว้างพลัส์ไม่ต่อเน่ือง DPWM 2 
ในกรณีการมอดูเลตความกวา้งพลส์ัไม่ต่อเน่ืองแบบ DPWM 2 ใน

เซ็กเตอร์ 1 3 และ 5 ใชเ้ฉพาะ 
7SVT (111) คาํนวณ สาํหรับเซ็กเตอร์ 2 4 

และ 6 ใชเ้ฉพาะ 
0SVT (000) คาํนวณเท่านั้น ฟังก์ชัน่ของแรงดนัอา้งอิง

หรือฟังก์ชัน่การมอดูเลตเทียบเท่าสเปซเวกเตอร์ สําหรับเซ็กเตอร์ 2 มี
ดงัน้ี 
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โดยมีรูปคล่ืนสญัญาณแรงดนัอา้งอิงทั้ง 6 เซ็กเตอร์แสดงตามรูปท่ี 3(ข) 

2.3 การมอดูเลตความกว้างพลัส์ไม่ต่อเน่ือง DPWM MAX 

ในกรณีการมอดูเลตความกวา้งพลส์ัไม่ต่อเน่ืองแบบ DPWM MAX 
การคาํนวณในเซ็กเตอร์ 1 2 3 4 5 และ 6 ใช้เฉพาะ 

7SVT (111) เท่านั้น 

โดยมีฟังก์ชัน่ของแรงดนัอา้งอิงหรือฟังก์ชัน่การมอดูเลตเทียบเท่าสเปซ 
เวกเตอร์ สาํหรับเซ็กเตอร์ 1 ดงัต่อไปน้ี 
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โดยมีรูปคล่ืนสญัญาณแรงดนัอา้งอิงทั้ง 6 เซ็กเตอร์แสดงตามรูปท่ี 3(ค) 

3. หลกัการนําเสนอ 
งานวิจยัน้ีทาํการทดสอบมอเตอร์เหน่ียวนาํสามเฟสท่ีมีขนาดพิกดั

กาํลงั 400W แรงดนั 230/400V แรงบิด 1.52Nm และความเร็วรอบท่ีพิกดั 
2818RPM โดยมีรูปบล็อกไดอะแกรมการทดสอบและภาพถ่ายตามรูปท่ี 
4  และรูปท่ี  5  ตามลําดับ  รูปแบบการมอดูเลตความกว้างพัลส์ของ
อินเวอร์เตอร์ท่ีใชใ้นการทดสอบสมรรถนะของการขบัเคล่ือนมีดว้ยกนั 3 
รูปแบบคือ CON DPWM2 และ DPWM MAX กาํหนดเง่ือนไขใหค้วามถ่ี
แรงดันเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ 50Hz มีดัชนีการมอดูเลตสูงสุดท่ี  
M=1.15 และท่ี 30Hz มีดชันีการมอดูเลต M=0.69 ตามรูปแบบการควบคุม 
V/F คงท่ี ตามท่ีแสดงในรูปท่ี 4 แรงบิดโหลดของมอเตอร์ทดสอบถูก
ควบคุมโดย Hysteresis Dynamometer 
 

 
 

รูปท่ี 4 ไดอะแกรมการต่ออุปกรณ์การทดลอง 

 
รูปท่ี 5 ชุดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบ 

 

และ แสดงผลกาํลงัเอาตพ์ุต แรงบิด และความเร็วรอบโดย Dynamometer 
controller และในส่วนของกาํลงัไฟฟ้าดา้นเอซีไลน์เก็บขอ้มูลโดย Power 
Analyzer ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดถู้กนาํมาคาํนวณเพ่ือหาสมรรถนะของระบบ
การขบัเคล่ือนท่ีมีรูปแบบการมอดูเลตแบบ CON DPWM 2 และ DPWM 
MAX ตามลาํดบั 

4. ผลการทดลอง 
กาํหนดเง่ือนไขการทดสอบสมรรถนะของระบบการขบัเคล่ือนดว้ย

เทคนิคการมอดูเลตความกวา้งพลัส์ต่อเน่ือง Continuous SVPWM (CON) 
ท่ีความถ่ีคล่ืนพาห์เท่ากบั 4kHz สาํหรับ DPWM 2 และ DPWM MAX มี
ความถ่ีคล่ืนพาห์เท่ากับ 6kHz (1.5 เท่า)โดยมีรูปคล่ืนสัญญาณแรงดัน

อา้งอิงความถ่ีมูลฐานท่ี 50Hz แสดงตามรูปท่ี 6  
 
 

 
(ก) Continuous SVPWM (ข) DPWM 2 (ค) DPWM MAX 

รูปท่ี 6 รูปแบบแรงดนัอา้งอิงและสญัญาณการขบัสวติช ์IGBTs 
 

ตามรูปท่ี 6(ก) สัญญาณแรงดนัPWM ของ SVPWM มีลกัษณะสัญญาณ
พลัส์ต่อเน่ือง ในขณะท่ีสัญญาณ PWM ของการมอดูเลตไม่ต่อเน่ือง ตาม
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รูป ท่ี  6  (ข ) และ  (ค ) DPWM 2 และ  DPWM MAX มี ช่วง เวลาหยุด
สัญญาณขบัสวิตช์เป็นช่วง ๆ ซ่ึงลดผลของการสูญเสียขณะสวติช์  ตามท่ี
แสดงในรูปท่ี 7 เม่ือเพิ่มแรงบิดโหลดให้กบัมอเตอร์ตั้งแต่ 0-1.8Nm ท่ี
ความถ่ี 50Hz และ 30Hz ในรูปแบบการมอดูเลตสัญญาณทั้ ง 3 แบบ 
พบวา่ประสิทธิภาพรวมของระบบท่ีขบัเคล่ือนมอเตอร์ดว้ยความถ่ี 50Hz 
และ 30Hz ดว้ยเทคนิค DPWM MAX ให้ผลของประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
รูปท่ี 8 และ 9 แสดงความเร็วรอบท่ี 50Hz และ 30Hz ตามลาํดบั โดยผล
ของความเร็วรอบท่ีแรงบิดโหลด เทคนิคการมอดูเลตแบบต่อเน่ืองมี
ความเร็วลดลงเลก็นอ้ย 

 

 
รูปท่ี 7 ประสิทธิภาพระบบต่อแรงบิดโหลดท่ีความถ่ี 50Hz และ 30Hz 

 

 
รูปท่ี 8 ความเร็วขณะเพ่ิมแรงบิดโหลด 0-1.8Nm. ความถ่ี 50Hz 

 

 
รูปท่ี 9 ความเร็วขณะเพ่ิมแรงบิดโหลด 0-1.8Nm ความถ่ี 30Hz 

 
รูปท่ี 10 กระแสเฟสของมอเตอร์เหน่ียวนาํท่ีแรงบิดโหลด 1.6 Nm. 

 

รูปท่ี 10 แสดงกระแสเฟสท่ีไหลเข้ามอเตอร์ของทั้ง 3 เทคนิคการมอ
ดูเลชัน่ โดยเทคนิค DPWM MAX มีผลของกระแสริปเป้ิลท่ีตํ่ากวา่เทคนิค 
SVPWM  

5. สรุป 
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบขบัเคล่ือนท่ีความถ่ีแรงดนั 

50Hz และ 30Hz ของทั้ง 3 เทคนิค ผลการทดสอบท่ีความถ่ี 50Hz และ 
30Hz ของการมอดูเลตแบบ DPWM MAX ใหผ้ลประสิทธิภาพสูงวา่แบบ
อ่ืน เน่ืองจากมีผลของกระแสริปเป้ิลทางดา้นเอซีไลน์ของอินเวอร์เตอร์
และการสูญเสียท่ีเกิดจากการสวิตช์ท่ีต ํ่ากว่า ในทางตรงขา้มการมอดูเลต
แบบไม่ต่อเน่ืองให้ผลของการผิดเพี้ยนของรูปสัญญาณการะแสท่ีมากวา่

ในสภาวะแรงบิดโหลดตํ่า และท่ีดชันีการมอดูเลตตํ่า 
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การจ าลองควบคุมเชิงเวกเตอร์ทางอ้อมส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าป้อนด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
ขับเคล่ือนด้วยกงัหันลมแปรความเร็วได้ 

Simulation of Vector Control for a Matrix Converter Fed Induction Generator Driven by Variable Speed 
Wind Turbines 

ประจักษ์ บุญภกัดี  พรีวจัน์ มีสุข พรชัย พรหฤทัย นฎกร สิริมงคลกาล และธิดาธิป หารชุลพล 
ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอตัโนมติั คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  
 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมใน
ปัจจุบนัไดรั้บความสนใจเป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นแหล่งพลงังานหมุนเวียน
และยัง่ยืน งานวิจยัน้ีน าเสนอการศึกษาการจ าลองการควบคุมเชิงเวกเตอร์ของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าป้อนด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขับเคล่ือนด้วย
กังหันลมแปรความเร็วได้หลักการท างานของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์และ
วิธีการมอ็ดดูเลชัน่เชิงสเปซเวกเตอร์ทางออ้ม ทฤษฎีกงัหนัลมแนวนอน และการ
ควบคุมเชิงเวกเตอร์ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไดน้ าเสนอและอธิบายในรายละเอียด 
การท างานของระบบควบคุมท่ีน าเสนอไดถู้กจ าลองดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PSIM และผลการจ าลองการท างานยืนยนัความเป็นไปไดข้องวิธีการควบคุมท่ี
น าเสนอ 

ค าส าคญั: เมตริกซค์อนเวอร์เตอร์, เวกเตอร์คอนโทรล, กงัหนัลม 

Abstract 
This paper presents the simulation of vector control 

for a matrix converter fed induction generator driven by 

variable speed wind turbines. Operating principle and indirect 

space vector PWM of a matrix converter, theoretical 

background of wind turbines, fundamental of vector control for 

induction generators are presented and discussed at length. 

Validation of the proposed control method is simulated by the 

software PSIM9.0.3. Simulation results confirm viability of the 

proposed control method. 

Keywords: Matrix converter, vector control, wind turbine 

1.บทน า 
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง ท่ีท าหน้าท่ี

แปลงผนัพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบัไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสามารถควบคุม 
แรงดนั ความถ่ีไฟฟ้า มุมเฟส ดา้นออกไดต้ามตอ้งการ โดยท่ีไม่ตอ้งผา่นขั้นตอน
การเรียงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และเรีย ง
กระแสไฟฟ้าตรงไปเป็นไฟฟ้กระแสสลบั รวมทั้งเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ไม่มี
ชุดตวัเกบ็ประจุเช่ือมโยง (DC-Link) ระหว่างสองวงจร เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์
จึงมีขนาดน ้ าหนกั เล็กกระทดัรัด ขอ้ดีของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ กระแสดา้น
เข้าและด้านออกมีรูปคล่ืนไซน์เวฟ สามารถท างานในโหมดคืนพลงังานใน
ขณะท่ีมอเตอร์ลดความเร็ว ตวัประกอบก าลงัสามารถควบคุมได้ จากขอ้ดีของ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จึงได้รับความสนใจในปัจจุบนั   ใน ค.ศ. 1980 M. 
Venturini [1] ไดน้ าเสนอ วงจรท่ีสามารถแปลงผนั ความถ่ี แรงดนัไฟฟ้าและ

ควบคุมค่าตวัประกอบก าลงัโดยใช้ทรานซิสเตอร์และใช้หลกัการมอดูเลตชั่น
ความถ่ีสูงในการสร้างแรงดนัไฟฟ้าดา้นออก ใน ค .ศ. 1989 A. Alessina and M. 
Venturini [2] ไดน้ าเสนอ วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ก าลงัท่ีท าหนา้ท่ีแปลงผนัพลงังาน
ไฟฟ้ากระแสสลบัไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีสามารถควบคุม แรงดัน ความถ่ี
ไฟฟ้า มุมเฟส ด้านออกได้ตามต้องการ โดยท่ีไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเรียง
กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัไปเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ไดก้ลายเป็นวงจรตน้แบบ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ ใน ค .ศ. 1995 L. Huber and D. Borojevic [3] ได้
น าเสนอ หลกัการมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์ส าหรับวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 
โดยพิจารณาวงจรด้านเข้าเป็นวงจรเรียงกระแสและด้านออกเป็นวงจร
อินเวอร์เตอร์ต่อผา่นจุดเช่ือมโยงไฟตรงเสมือน 

บทความน้ีน าเสนอ การจ าลองการควบคุมเชิงเวกเตอร์ของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าป้อนดว้ยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขบัเคล่ือนดว้ยกงัหันลม
แปรความเร็วได้ ดงัแสดงรูปท่ี 1 โดยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะท าหนา้ท่ีแปลง
แรงดันไฟฟ้าและความถ่ีของระบบไฟฟ้าให้เหมาะสมกบัสภาวะการท างาน
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าท่ีสภาวะความเร็วรอบต่างๆ หลกัการท างานของ
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์สเปซเวคเตอร์ม็อดดูเลชัน่ทางออ้ม ออกแบบตวักรอง
กระแสดา้นเขา้ ทฤษฎีการแปลงพลงังานจลน์ของลมเป็นพลงังานกลโดยกงัหัน
ลมแนวนอนได้น ามาอธิบาย  เพื่อใช้ควบคุมความเร็วรอบให้สามารถผลิต
พลงังานไฟฟ้าไดสู้งสุด แบบจ าลองพลศาสตร์ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน า 
การควบคุมเชิงเวกเตอร์และวิธีการออกแบบอัตราขยายวงรอบการควบคุม
สนามแม่เหล็กโรเตอร์และควบคุมความเร็วรอบไดน้ าเสนอในรายละเอียด ผล
การจ าลองการท างานของระบบดว้ยโปรแกรม  PSIM9.0.3 ไดถู้กน าเสนอและ
วิจารณ์โดยผลจากการจ าลองการท างานยืนยนัความถูกตอ้ง 

2.การมอดูเลตวงจรเรียงกระแส 
วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าดา้นเขา้ ประกอบดว้ยสวิตช์ จ านวน 6 สวิตช ์

วงจรน้ีท าหนา้ท่ีเรียงกระไฟฟ้ากระแสสลบัดา้นเขา้ส่วนดา้นออกจะเป็นไฟฟ้า
กระแสตรง พร้อมทั้ งสามารถควบคุมกระแสด้านเข้าให้เป็นรูปไซน์ และ
โดยทั่วไปจะก าหนดให้ค่าดัชนีการมอดูเลตเท่ากับ 1 เพื่อท่ีจะให้ไฟฟ้า
กระแสตรงมีค่ามากท่ีสุด การค านวณหาช่วงเวลาสวิตช ์แสดงดงัรูปท่ี 2 [4-5]  
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และซีโร่เวกเตอร์ (Zero Vector) ค านวณไดจ้าก 

 dddo 1    (3) 
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รูปท่ี 1. ควบคุมเชิงเวกเตอร์ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าป้อนดว้ยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขบัเคล่ือนดว้ยกงัหันลมแปรความเร็วได ้

3.การมอดูเลตวงจรอนิเวอร์เตอร์ 
วงจรอินเวอร์เตอร์ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยจ านวนสวิตช ์6 สวิตช ์ดา้น

เขา้รับไฟฟ้ากระแสตรงจากวงจรเรียงกระแส แล้วท าการแปลงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลบั 3 เฟส ดา้นออกท่ีสามารถควบคุม ให้มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า ความถ่ี 
และมุมเฟสดา้นออกตามตอ้งการ สเปซเวกเตอร์ของวงจรอินเวอร์เตอร์ แสดงได้
ดงัรูปท่ี 5 ผลการค านวณเซกเตอร์ของวงจรอินเวอร์เตอร์ และ การค านวณหา

ช่วงเวลาสวติช์ดงัรูปท่ี 3 ค่าดิวต้ีไซเคิล เดลตา้ และแกมมาค านวณได ้[5] 
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และซีโร่เวกเตอร์ค านวณไดจ้าก 

 dddo 1      (6) 
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รูปท่ี 3 การมอดูเลตวงจรอินเวอร์เตอร์ 

4. การมอดูเลตเชิงสเปซเวกเตอร์วงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ทางอ้อม 
จากหลกัการสเปซเวกเตอร์ของทั้งสองวงจร คือวงจรเรียงกระแส

ดา้นเขา้ และวงจรอินเวอร์เตอร์ ดงัท่ีกล่าวมาสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ส าหรับ
เมตริกคอนเวอร์เตอร์จะไดคู้่เวกเตอร์ดงัรายระเอียด [5] ดงันั้นจะไดคู้่เวกเตอร์
ทั้งสองวงจร ค่าดิวต้ีไซเคิลของทั้งสองวงจรจะได ้
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โดยท่ีซีโร่เวกเตอร์ ค  านวณไดจ้าก 
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รูปท่ี 2 การมอดูเลตวงจรเรียงกระแส 
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5. การออกแบบวงจรกรองกระแสด้านเข้าของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ 
เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าด้านเขา้ของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ไม่เป็น

รูปคล่ืนไซนแ์ต่จะมีลกัษณะเป็นรูปคล่ืนส่ีเหล่ียมมีความถ่ีเท่ากบัความถ่ีสวิตช่ิง 
จึงจ าเป็นตอ้งมีวงจรกรองกระแสไฟฟ้าดา้นเขา้ โดยท่ีเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะ
ถูกจ าลองใหเ้ป็นแหล่งจ่ายกระแสและอินดกัเตอร์และคาปาซิสเตอร์ วงจรแสดง
ดงัรูปท่ี 4 โดยมีคุณสมบติัเป็นอุดมคติ 

)(tvs

)(tiConv
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รูปท่ี 4 วงจรเทียบเคียงของวงจรกรองกระแสดา้นเขา้ 

ความสมัพนัธ์ของค่าอินดกัแตนซ ์คาปาซิแตนซ ์และความถ่ีตดั 

2

1

Cut

LC



     (9) 

ค่าอินดกัเตอร์จะตอ้งเลือกใหมี้ค่านอ้ยท่ีสุดเพื่อใหแ้รงดนัตกคร่อมไม่สูง 
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ค่าคาปาซิเตอร์ค านวณไดจ้าก  
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6.การควบคุมเชิงเวกเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวน า 
การควบคุมเชิงเวกเตอร์เป็นการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน าให้

เลียนแบบการท างานมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยขดลวดสเตเตอร์สามเฟสจะ
ถูกแปลงให้ เ ป็นวงจร เสมือนสองเฟสตั้ งฉากกันดัง รูป ท่ี  5 ส่ งผลให้
สนามแม่เหลก็และแรงบิดสามารถควบคุมไดอ้ยา่งอิสระ  
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รูปท่ี 5 แกนอา้งอิงของการควบคุมเชิงเวกเตอร์ 

แบบจ าลองพลศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน านั้นจะพิจารณาอยู่บนแกน
ตรง และแกนตั้งฉาก [6-7] 
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ถา้ทิศทางแกนตรง มีทิศทางเดียวกบัโรเตอร์ฟลกัซ ์ส่งผลใหอ้งคป์ระกอบแกน
ตั้งฉากเป็นศูนย ์ดงันั้นจะไดส้มการ 

sqmrqirqsdmrdrrd iLiLiLiL   ,   (13) 
โดยจะควบคุมฟลกัซ์ 0rq  ส่งผลใหแ้รงบิดสามารถควบคุมได ้ 
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กระแสสร้างฟลกัซใ์ห้เป็นค่าคงท่ีและฟลกัซส์ามารถท่ีจะควบคุมไดด้ว้
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ความเร็วเชิงมุมสลิปหาไดจ้าก  
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ต ่าแหน่งของฟลกัซส์นามโรเตอร
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7. การออกแบบอตัราขยายการควบคุมความเร็วรอบ 
การควบคุมความเร็วรอบจะใช้ตัวควบคุมพีไอ โดยมีสัญญาณ

เอาท์พุทท่ีใช้ควบคุมความเร็ว เป็นกระแสไฟฟ้าอ้างอิงในแนวตั้ งฉาก
บล๊อคไดอะแกรม [6-7] แสดงดงัรูปท่ี 6 
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รูปท่ี 6 ออกแบบตวัควบคุมทอร์ค 

ในการออกแบบจะใช ้ความถ่ีตดัขา้มเท่ากบั 100 Hz และใชค้่า  ส่วนเผื่อมุมเฟส 
เท่ากบั 60 องศา ดงันั้นอตัราขยายของตวัควบคุมพีไอ สามารถค านวณไดจ้าก
สมการ 
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8. การออกแบบอตัราขยายการควบคุมกระแส 
จากสมการแบบจ าลองพลศาสตร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน า

สมการท่ี 12 แรงดนัไฟฟ้าเหน่ียวน าไขวแ้ละแรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบั จะพิจารณา
เป็นสญัญาณท่ีเขา้มารบกวนระบบ บล๊อคไดอะแกรมการควบคุมกระแสไฟฟ้า
ดว้ยตวัควบคุมพีไอแกนตรงและตั้งฉาก จะแสดงในรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 ออกแบบตวัควบคุมกระแส แกนตรงและตั้งฉาก 

ในการออกแบบเลือก ความถ่ีตดัขา้ม เท่ากบั 1,000 Hz  และเลือกส่วนเผื่อมุม
เฟสเท่ากบั 60 องศา [6-7] 
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9.ทฤษฏีกงัหันลม 
กังหันลมท าหน้าท่ีแปลงพลังงานจลน์ทางลมเป็นพลังงานกล

ขับเคล่ือนเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเพื่อแปรเป็นพลังงานไฟฟ้า เม่ือมวลอากาศ
เคล่ือนท่ีพลงังานจลนส์ะสมในมวลอากาศสามารถหาไดจ้าก 
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2

1
WindWind AVP      (21) 

โดย   คือความหนาแน่นของมวลอากาศ (1.226kg/m3),A คือพื้นท่ีหนา้ของ
ใบพดั (m3),V คือความเร็วลม (m/s) พลงังานจลน์บางส่วนของลมจะถูกแปร
พลงังานกลขบัเคล่ือนใบพดักงัหนัลมใหห้มุนก าลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากกงัหันลมมีค่า

เท่ากบั 3),(
2

1
WindPin VACP      (22) 

),( PC คือ สมัประสิทธ์ิก าลงั,   คือค่ามุมเอียงใบพดั, R คือ รัศมีใบพดั (m)  
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โดยท่ี 
i  จะมีค่าสมัพนัธ์กบัอตัราความเร็ว 

i  และค่ามุมเอียงของใบพดั 

(19) 
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10.จ าลองการท างาน 
เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งการท างานการควบคุมเชิงเวกเตอร์ส าหรับเคร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าป้อนด้วยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขบัเคล่ือนด้วยกังหันลมแปร
ความเร็วไดส้ามารถจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PSIM9.0.3 ค่าตวัแปร
ส าคญัท่ีใชใ้นการจ าลองการท างานแสดงในภาคผนวก รูปท่ี 8 แสดงรูปร่างแรงดนัไฟฟ้า
ดา้นออกของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ จะมีรูปร่างเป็นพลัส์ความถ่ีสูง เป็นผลมาจากการ
มอดูเลชัน่ของอินเวอร์เตอร์สวติช์ช่ิงฟังก์ชั่น จะสังเกตไดว้่าค่ายอดของแรงดนัไฟฟ้าจะ
เปล่ียนแปลงตามแรงดนัดา้นเขา้ ท าให้มีคุณลกัษณะคลา้ยกบัอินเวอร์เตอร์หลายระดบั
ซ่ึงเป็นขอ้ดีท าให้กระแสฮาร์มอนิกส์ลดลงและ รูปท่ี 9 แสดงกระแสไฟฟ้าดา้นออกท่ี
ป้อนให้กบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน า กระแสไฟฟ้าจะเป็นรูปไซน์และมีค่ามุมของตวั
ประกอบก าลงัมากกวา่ 90 องศา ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ก าลงัไฟฟ้าจริงจะถูกป้อนเขา้สู่ระบบ
ไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะไหลเข้า สู่ เค ร่ืองก า เนิดไฟฟ้า เพื่อใช้ส ร้าง
สนามแม่เหล็ก รูปท่ี 10 แสดงกระแสไฟฟ้าดา้นเขา้ของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์จะรูปร่าง
เป็นพลัส์ความถ่ีสูง ซ่ึงเป็นผลจากการมอดูเลชั่นของเร็คติไฟร์สวิตช์ช่ิงฟังก์ชัน รูปท่ี 11 
แสดงกระแสไฟฟ้าด้านเขา้ของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หลังผ่านวงจรกรองความถ่ีต ่า
กระแสไฟฟ้าท่ีป้อนกลบัเขา้ระบบจะมีรูปร่างเป็นไซน์ และกระแสฮาร์มอนิกส์ความถ่ี
สูงจะถูกก าจดัออกไป รูปท่ี 12 แสดงก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟดา้นออก
ในสภาวะเสถียรของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -637W และ516Var 
ตามล าดบั รูปท่ี 13 แสดงก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟดา้นเขา้ของเมตริกซ์
คอนเวอร์เตอร์ ก าลงัไฟฟ้าจริงท่ีผลิตไดจ้ากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน าจะถูกป้อนเขา้สู่
ระบบไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟจะถูกควบคุมให้เท่ากบัศูนย ์แต่ก าลงัไฟฟ้ารีแอค
ทีฟดา้นเขา้มีค่าเท่ากบั -545Var เป็นผลมาจากคาปาซิเตอร์ของวงจรกรองความถ่ีผ่านต ่า
ดา้นเขา้ รูปท่ี 14 แสดงค่าสลิปเป็นค่าลบ เป็นผลมาจากมอเตอร์ท างานเป็นเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า 
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รูปท่ี 8 แรงดนัระหวา่งเฟส (VAB) 
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รูปท่ี 9 กระแสไฟฟ้าของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (IA, IB, IC) 

1.5 1.52 1.54 1.56 1.58 1.6

Time (s)

0

-5

5

I_a

 
รูปท่ี 10 กระแสดา้นเขา้ก่อนผา่นวงจรกรอง (Ia) 
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รูปท่ี 11 กระแสดา้นเขา้หลงัผา่นวงจรกรอง (Ia, Ib, Ic) 
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รูปท่ี 12 ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 
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รูปท่ี 13 ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟท่ีป้อนให้ระบบไฟฟ้า 
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รูปท่ี 14 ค่าเปอร์เซ็นตส์ลิปของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน า 

11.สรุปผล 
งานวจิยัและพฒันาการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานลมในปัจจุบนัไดรั้บ

ความสนใจเป็นอยา่งมากเน่ืองจากเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนและย ัง่ยืน งานวิจยัน้ี
น าเสนอการศึกษาการจ าลองการควบคุมเชิงเวกเตอร์ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าเหน่ียวน า
ป้อนดว้ยเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ขบัเคล่ือนดว้ยกงัหันลมแปรความเร็วไดห้ลกัการท างาน
ของเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์และวิธีการม็อดดูเลชั่นเชิงสเปซเวกเตอร์ทางออ้ม ทฤษฎี
กงัหันลมแนวนอน และการควบคุมเชิงเวกเตอร์ของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าไดน้ าเสนอและ
อธิบายในรายละเอียด  การท างานของระบบควบคุมท่ีน าเสนอได้ถูกจ าลองด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์PSIM9.0.3 และผลการจ าลองการท างานยนืยนัความเป็นไปได้
ของวธีิการควบคุมที่น าเสนอ 
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ภาคผนวก Induction Motor: 3 kW,230V/50Hz, 4 Poles,Rs= 3.78 Ω,Lls= 0.0123H, 

Rr= 3.29 Ω, Lm = 0.285H, Llr = 0.0105H,Jm= 0.0056 kg.m2 

PI controller: Speed loop KP=142.89, Ki=0.39, Current loop KP=53.22, Ki=0.013 

Wind Turbine: 3kW, Rated wind speed = 11 m/s,Gear ratio = 3.5,Blade swept area = 

6.07 m2, Cp_opt = 0.45,Inertia=5 kg.m2 

Matrix Converter: 3kVA, 230V, 50Hz, Switching Frequency= 10kHz, Input Filter 

(LC)= 1mH/12uF. 
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อุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนของโทรศัพท์มือถือขณะใช้งานและชาร์จแบตเตอรี 
Cooling Device for Smartphone during Usage and Charging 

ศุภณัฐ ศิริกลุ, บัวชมพู ภิมุข, เกษมศักด์ิ อุทัยชนะ1 และ บุญศรี แก้วค าอ้าย 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 1kasemsak.u@cmu.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

ปัจจุบันกล่าวได้ว่าโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เล่น
เกมส์อยา่งแพร่หลาย การใชง้านในดา้นกราฟฟิกและการท างานของซีพีย ู
เป็นผลท าให้อุณหภูมิของโทรศพัท์มือถือเพิ่มสูงข้ึน จึงท าให้เกิดความไม่
สะดวกในการใชง้าน ดงันั้นในบทความน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์
ในการออกแบบอุปกรณ์ส าหรับระบายความร้อนของโทรศพัท์มือถือ
แบบพกพาได้ และเหมาะสมกับการใช้งานโทรศพัท์มือถือในลกัษณะ
แนวนอน มีการระบายความร้อนจากดา้นหลงัโทรศพัทมื์อถือดว้ยอากาศ
จากพดัลม และเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากหลงัโทรศพัทมื์อถือโดยอาศยั
แผงระบายความร้อนท่ีท าจากโลหะบาง ท าการทดสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของอุปกรณ์ท่ีสร้าง โดยใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ท าการเล่น
เกม ส์ เป็ น เวล า  20 น าที  และจากผลก ารทดสอบพบว่ าก ารใช้
โทรศพัทมื์อถือร่วมกบัอุปกรณ์ระบายความร้อนสามารถลดอุณหภูมิของ
โทรศพัทมื์อถือใหต้ ่าลงได ้ 

ค าส าคญั: อุปกรณ์ระบายความร้อน แผน่โลหะบาง โทรศพัทมื์อถือ 

Abstract 
Smartphones have become popular gaming devices recently.  The 

phones usually become extremely hot and uncomfortable to hold due to 
the high heat generated from the graphic and CPU usage.  The objective 
of this paper is to solve the problem, i.e.,  designing an entry-level 
ergonomic portable cooling device for smartphones. The handheld 
cooling device is to fit the phone in the landscape mode. The motor 
based device pushes the cooling air to take the heat from the back of the 
smartphone to other sides of the phone. The heat transfer between the 
phone surface and the cooling air is enhanced by the usage of a selected 
thin metal plate for the increase of the heat dissipation area. A popular 
game is played on an iPhone for 20 minutes to the test the effectiveness 
of the cooling device.  The experimental results show that the cooling 
device can reduce the temperature of smartphone to a lower level.   

Keywords:  Cooling Device, Thin Metal Plate, Smartphone 

1. บทน า 
 

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและส าคัญในโลกปัจจุบัน 
เพราะถูกใชง้านเพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การติดต่อ
งาน การใชเ้พื่อความบนัเทิง และการใชใ้นเร่ืองของการท าธุรกรรมอ่ืนๆ 
เป็นตน้ ส าหรับการเล่นเกมส์บนมือถือ เรียกไดว้่าเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมท่ี
หลายคนชอบท าในเวลาว่าง และ จากการคาดการณ์พบว่ามูลค่าของ
วงการเกมส์บนมือถือมีค่ามากถึง 9.5 หม่ืนลา้นเหรียญ หรือประมาณ 2.9 
ลา้นลา้นบาท ภายในส้ินปี 2022 [1] ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวงการเกมส์มือถือ
มีการเติบโตอย่างมากและมีผูเ้ล่นเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว นัน่ก็แสดงให้เห็น
วา่ตลาดของเกมส์มือถือ เป็นตลาดท่ีก าลงัเติบโตไดดี้ ส่งผลท าให้มีคนให้
ความสนใจจ านวนมากในเร่ืองของการลงทุน 

 อย่างไรก็ตาม ในการเล่นเกมส์บนมือถือเป็นเวลานาน จะส่งผลให้
โทรศัพท์มือถือร้อนข้ึนอย่างรวดเร็วจนสามารถส่งผลเสียได้ [2] 
ยกตวัอย่างเช่น ท าให้แบตเตอรีเส่ือมเร็ว หรืออาจจะท าให้การเล่นเกมส์
ไม่ล่ืนไหล เป็นตน้ จากปัญหาดงักล่าว ในปัจจุบนัแมจ้ะมีอุปกรณ์ท่ีผลิต
ออกมาเพื่อระบายความร้อนของโทรศพัท์มือถือขณะเล่นเกมส์มากมาย
ในทอ้งตลาด แต่จากการทดลองใชง้าน พบวา่ประสิทธิภาพในการท างาน
ยงัไม่สูงมากนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการระบายความร้อน เช่น 
บางอุปกรณ์ออกแบบให้มีช่องทางในการระบายอากาศออกเพียงช่องทาง
เดียว คือบริเวณช่องดา้นหลงัของอุปกรณ์ เป็นผลท าให้ประสิทธิภาพใน
การระบายความร้อนไดไ้ม่ดีมากนกั  หรือ ในบางอุปกรณ์ไดอ้าศยัน ้ าเพื่อ
ช่วยในการระบายความร้อน และมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัมอเตอร์มาช่วย 
ส่งผลให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่พกพาไม่สะดวก ดังนั้นในบทความน้ีจึง
น าเสนออุปกรณ์ระบายความร้อนท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความ
ร้อนให้ดีข้ึน โดยการออกแบบให้มีการใช้พดัลม เพื่อช่วยระบายความ
ร้อน รวมถึงพิจารณาปัจจยัส าคญัอ่ืนๆร่วมดว้ย คือ (1) อุปกรณ์จะตอ้ง
สะดวกในการใชง้าน (2) สามารถพกพาไดง่้าย (3) มีความสามารถในการ
ระบายความร้อนไดดี้ และ (4) สามารถท าการข้ึนรูปอุปกรณ์ไดง่้าย  

ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงกระบวนการพิจารณาเลือกวสัดุท่ีจะ
น ามาใชใ้นการสร้างอุปกรณ์ระบายความร้อน 

2. การศึกษาผลของอณุหภูมิและสมบัติของวสัดุท่ีจะน ามาใช้ในการ
สร้างอุปกรณ์ 

2.1 ทฤษฎกีารน าความร้อนและการพาความร้อนเพ่ือน ามาใช้ในการ
ออกแบบ 
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ตารางท่ี 1 ค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวสัดุชนิดต่างๆ  

วสัด ุ
รูปแบบค่าสัมประสิทธ์ิ

การน าความร้อน 
 W/ (m.K) 

อลูมิเนียม 239 
สแตนเลส 25 
ทองแดง 386 
พลาสติกประเภท Low Density Polyethylene 
(LDPE) 

0.33 

พลาสติกประเภท High Density Polyethylene 
 (HDPE) 

0.5 

พลาสติก ประเภท Polyvinyl chloride (PVC) 0.19 

 
ตารางท่ี 2 ราคาวสัดุในทอ้งตลาดท าการส ารวจ เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

วสัด ุ ราคาต่อหน่วย 
อลูมิเนียม 1.73-1.77 USD/lbs. 
เมด็พลาสติก Polylactic Acid (PLA) 5-10 USD/kg 
ทองแดง 4.70-4.74 USD/lbs. 

 
ในการออกแบบช้ินงาน จะพิจารณาจากการน าความร้อน ซ่ึงเป็น

ลกัษณะของถ่ายเทความร้อนภายในวตัถุหรือระหวา่งวตัถุสองช้ินท่ี 
สัมผสักนั มีทิศทางการเคล่ือนท่ีของพลงังานความร้อนจากท่ีท่ีมีอุณหภูมิ
สูงไปยงัท่ีท่ีมีอุณหภูมิต ่า เม่ือตัวกลางไม่มีการเคล่ือนท่ี พบว่าการน า
ความร้อนจะข้ึนอยู่กบัค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน ( ) ของแต่ละ
วสัดุ ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ดงัสมการท่ี (1)[3] 

2 1
cd

T T
Q A

d


−
= −


 (1) 

โดย
cdQ คือ อตัราการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน [J/s]  

2 1,T T คือ อุณหภูมิของสองบริเวณท่ีต่างกนั [K] A คือ พื้นท่ีสัมผสักบั
ส่วนท่ีตอ้งการระบายความร้อน [m2] d คือ ระยะทางการเคล่ือนท่ีของ
ความร้อน [m] นอกจากน้ีการถ่ายเทความร้อน อาจจะอาศยัหลกัการของ
การพาความร้อน ท่ีซ่ึงของไหลจะท าการแลกเปล่ียนความร้อนจากบริเวณ
อุณหภูมิสูงไปยงับริเวณอุณหภูมิต ่า โดยอาศยัตวักลาง คือน ้าหรืออากาศ 
ดงัแสดงในสมการท่ี (2) [3] 

( )cv sf sf srQ A T T= −  (2) 

ท่ีซ่ึง
cvQ คือ อตัราการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อน [J/s]  

  คือ สัมประสิทธ์ิการพาความร้อนเฉล่ีย [W/(m2.K)] 
sfA คือ พื้นท่ีท่ีมี

การถ่ายเทความร้อน (m2) ,sf srT T คือ อุณหภมิูของพื้นผิววตัถุ [K] และ 

อุณหภูมิของของไหลบริเวณโดยรอบวตัถุ [K] ตามล าดบั และค่า ของ
อากาศ เป็นดงัตามสมการท่ี (3) [4] 

10.45 10a a av v = − +  (3) 

โดย
av คือ ค่าความเร็วของอากาศในบริเวณท่ีพื้นผิวอยู ่[m/s] 

 จากการพิจารณาสมการท่ี (2) และ (3) พบวา่ การพาความร้อนจะ
ข้ึนอยูก่บั พื้นท่ีผิว  ความเร็วของอากาศ และ อุณหภูมิ แต่การควบคุม
อุณหภูมิจะท าไดค้อ่นขา้งยาก ดงันั้นในบทความน้ี จะพิจารณาในเร่ือง
ของการเพิ่มค่าพื้นท่ีผิว และค่าความเร็วของอากาศ เพือ่เพิ่มใหมี้การพา
ความร้อนไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.2 การพจิารณาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของ
วสัดุท่ีจะน ามาใช้ในการสร้างช้ินงาน 

จากสมการท่ี (1) พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิของการน าความร้อนของ
วสัดุ มีผลต่อการน าความร้อน ดังนั้ นการเลือกวสัดุเพื่อน ามาท าแผง
ระบายความร้อน จะพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิของการน าความร้อน
ของแต่ละวสัดุ ดังแสดงในตารางท่ี 1 [5]  และจากตารางท่ี 1 พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของอลูมิเนียมและทองแดงมีค่าสูงเม่ือเทียบ
กบัวสัดุชนิดอ่ืน ในขณะท่ีค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของพลาสติก
ประเภท PVC จะค่อนขา้งต ่า นอกจากลกัษณะสมบติัการน าความร้อน
ของวสัดุแลว้ บทความน้ีจะพิจารณาในเร่ืองของราคาวสัดุในทอ้งตลาด
เพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจเลือกใชว้สัดุเพื่อน ามาท าเป็นแผงระบาย
ความร้อน ดงัแสดงในตารางท่ี 2 [6]  

3. การออกแบบอุปกรณ์ในการระบายความร้อน 

ในการออกแบบอุปกรณ์เพื่อระบายความร้อนจะประกอบไปดว้ย 2 
ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ฐานแป้นระบายความร้อน ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีใช้
เป็นแท่นรองโทรศพัทมื์อถือและใชใ้นการติดตั้งพดัลมระบายอากาศ และ 
ส่วนท่ีสอง คือ แผงระบายความร้อน   

3.1 การเลือกวสัดุท่ีจะใช้ในการสร้างฐานแป้นระบายความร้อน 
ในท่ีน้ีจะอาศยัการข้ึนรูปโดยใชเ้คร่ืองพิมพส์ามมิติท่ีสะดวกในเร่ือง

การใช้งานและมีใช้อย่างแพร่หลาย และจากข้อมูลในตารางท่ี 1 แม้ว่า
สัมประสิทธ์ิในการระบายความร้อนของพลาสติกจะมีค่าต ่าเม่ือเทียบกบั
อลูมิเนียมและทองแดง แต่หากพิจารณาในเร่ืองการข้ึนรูปช้ินงาน ท่ีพบว่า
วสัดุท่ีใชใ้นการข้ึนรูป ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติก เช่น PLA จึงพิจารณาใช้
พลาสติกท าการข้ึนรูปเป็นฐานแป้นของอุปกรณ์ระบายความร้อนเท่านั้น  

3.2 การเลือกวสัดุท่ีจะใช้ท าแผงระบายความร้อน 
จากการศึกษาในเร่ืองของการพาความร้อน พบว่าการเพิ่มพื้นท่ีใน

การระบายอากาศให้มากข้ึน จะสามารถช่วยให้ระบายความร้อนออกจาก
ดา้นหลงัของโทรศพัทมื์อถือ ไดม้ากข้ึนตาม และ จากขอ้มูลในตารางท่ี 1 
พบว่าทองแดงและอลูมิเนียม เป็นวสัดุท่ีช่วยระบายความร้อนไดดี้ แต่เม่ือ
พิจารณาในเร่ืองของราคา บทความน้ีจะใชอ้ลูมิเนียมท าแผงระบายความ
ร้อน เพราะมีราคาต ่า และ น ้ าหนักเบา  นอกจากน้ี ยงัไดท้ าการติดตั้งพดั
ลมขนาด 50*50*10 มิลลิเมตร 1 ตวัเพื่อช่วยระบายความร้อนออกจาก
แผน่ระบายความร้อนอีกดว้ย (ในการออกแบบขนาดช้ินงานจะอา้งอิงจาก
ขนาดของโทรศพัทมื์อถือรุ่น iPhone11)  ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีไดอ้อกแบบจะ 
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รูปท่ี 1 อุปกรณ์ส่วนท่ีใชเ้ป็นแป้นรองโทรศพัทมื์อถือและท่ีใชติ้ดตั้งพดัลมระบายอากาศ

ของอุปกรณ์ระบายความร้อน 
 

 
(a) รูปจากโปรแกรมท่ีออกแบบ (b) แผงระบายความร้อนท่ีข้ึนรูปจริง 

รูปท่ี 2 แผงระบายความร้อนแบบเรียบ  

มีลกัษณะดงัแสดงในรูปท่ี 1 และ แผน่แผงระบายความร้อนท่ีออกแบบมี
ลกัษณะดงัรูปท่ี 2 

4. การทดลองเพ่ือเปรียบเทียบอุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือขณะใช้งาน 

โดยทั่วไปอุณหภูมิในสภาวะปกติของโทรศพัท์มือถือ เฉล่ียอยู่ท่ี
ประมาณ 0-35 ˚C  แต่ถ้าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 40-45 ˚C  หรืออยู่ในช่วง
อุณหภูมิท่ีต ่าเกินไป อาจท าให้เกิดปัญหากบัโทรศพัทมื์อถือ [7] ดงันั้นใน
การทดสอบจะท าการควบคุมให้อุณหภูมิของโทรศพัท์มือถือ อยู่ในช่วง
ไม่เกิน 40 ˚C  (ก าหนดให้อุณหภูมิเร่ิมต้นของการทดลองอยู่ท่ี 28 ˚C)  
โดยท าการทดสอบในห้องท่ีเปิดเคร่ืองปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ
ของสภาพแวดลอ้มโดยรอบ โทรศพัท์มือถือท่ีใช้ทดลอง คือ iPhone 11 
และ เกมส์ท่ีใชเ้ล่นเพื่อการทดลอง คือ เกมส์ Genshin Impact   

4.1 การทดลองการใช้งานขณะมีและไม่มกีารชาร์จแบตเตอรี โดยไม่มี
การติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน  

ในการทดลองท่ี 1 เป็นการทดลองเพื่อท าการเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ของโทรศพัท์มือถือท่ีมีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีมีและไม่มีการ
ชาร์จแบตเตอรี ในการทดลองน้ีจะไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความ 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวดัอณุหภูมิของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีมี
และไม่มีการชาร์จแบตเตอรี 

นาทีที ่
อุณหภูมิขณะทีไ่ม่มีการ
ชาร์จแบตเตอรี (ºC) 

อุณหภูมิขณะทีม่ีการ
ชาร์จแบตเตอรี (ºC) 

0 26.70 28.50 
2 30.00 32.80 
4 32.80 37.90 
6 34.20 38.90 
8 35.30 39.40 

10 36.00 39.90 
12 36.70 40.60 
14 36.90 40.30 
16 37.50 41.10 
18 37.60 40.90 
20 37.70 41.00 

 

 
รูปท่ี 3 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีการใชง้าน ขณะท่ีมีและไม่มี

การชาร์จแบตเตอรี (ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน) 

 
ร้อน ท าการบนัทึกค่าขอ้มูลอุณหภูมิทุก 2 นาทีเป็นเวลา 20 นาที ผลการ
ทดลองท่ี 1 แสดงในตารางท่ี 3 และ รูปท่ี 3 

4.2 การทดลองการใช้งานเม่ือมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน
ขณะทีม่ีการชาร์จแบตเตอรี 

ในการทดลองท่ี 2 การทดสอบจะท าการติดตั้งอุปกรณ์การใชง้านดงั
แสดงในรูปท่ี 4 มีการใชง้านแบบต่อเน่ืองพร้อมทั้งมีการชาร์จแบตเตอรี
ขณะใชง้าน ท าการบนัทึกค่าขอ้มูลอุณหภูมิทุก 2 นาทีเป็นเวลา 20 นาที 
ผลการทดลองแสดงในตารางท่ี 4 และ รูปท่ี 5 

5. วเิคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 
จากผลการทดลองท่ี 1 เม่ือน าผลของอุณหภูมิท่ีวดัไดข้ณะท่ีมีการใช้

งานโทรศพัทมื์อถือ ระหว่างท าการชาร์จและไม่มีการชาร์จแบตเตอรี ใน
ตารางท่ี 3 ไปสร้างกราฟดังแสดงในรูปท่ี 3 จะพบว่า อุณหภูมิของ
โทรศัพท์มือถือท่ีมีการใช้งานและมีการชาร์จแบตเตอรีร่วมด้วยจะมี
อุณหภูมิโดยเฉล่ีย เม่ือเวลาผา่นไป 20 นาที สูงกวา่การใชง้านขณะท่ีไม่มี 
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รูปท่ี 4 การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบการใชง้านเม่ือมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน 

 
การชาร์จแบตเตอรี ประมาณ 3 องศาเซลเซียส หากมีการใช้งานท่ี
อุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ประสิทธิภาพ หรือ อายกุารใช้
งานของแบตเตอรีลดลง อยา่งไรก็ตามเม่ือท าการทดลองท่ี 2 ทดสอบการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ พร้อมท าการติดตั้ งอุปกรณ์ช่วยระบายความร้อน 
ขณะท่ีมีการชาร์จแบตเตอรี ดงัแสดงผลในรูปท่ี 5 จากกราฟจะพบว่าการ
ใชอุ้ปกรณ์ระบายความร้อน เม่ือใชง้านเป็นเวลา 20 นาที สามารถช่วยลด
อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือ  ลงได้ประมาณ 3 องศาเซลเซียส  และ
หลังจากนาทีท่ี 8 อุณหภูมิของโทรศัพท์มือถือท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบาย
ความร้อน มีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก หรือ เข้าใกล้สภาวะคงตัว ( 
steady-state) แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของพลงังานความร้อนสะสมของ
อุปกรณ์ ณ ต าแหน่งท่ีวดัมีค่านอ้ยมาก ซ่ึงเป็นผลจากความร้อนท่ีเกิดข้ึน
จากการใชง้านของโทรศพัท์มือถือ และการระบายความร้อนผ่านระบบ
ระบายความร้อนท่ีติดตั้ง อยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั จนท าให้อุณหภูมิท่ี
วดัไดมี้การเปล่ียนแปลงต ่า  โดยสรุปสามารถกล่าวไดว้่า การใชอุ้ปกรณ์
ช่วยระบายความร้อนท่ีออกแบบโดยใช้แผ่นโลหะบาง สามารถช่วย
ระบายความร้อนของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีการใชง้านอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 
20 นาที ใหล้ดลงไดป้ระมาณ 3 องศาเซลเซียส  

 
ตารางท่ี 4 ผลการวดัอณุหภูมิของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีการใชง้าน  

ขณะท่ีมีการชาร์จแบตเตอรีและมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน  
นาท ี

ที่ 
ไม่ใช้อุปกรณ์

ระบายความร้อน 

ใช้อุปกรณ์ระบาย
ความร้อน 

0 28.50 28.50 
2 32.80 29.90 
4 37.90 35.50 
6 38.90 37.90 
8 39.40 38.20 
10 39.90 37.70 
12 40.60 37.60 
14 40.30 37.80 
16 41.10 38.00 
18 40.90 38.20 
20 41.00 38.20 

 
รูปท่ี 5 กราฟเปรียบเทียบอุณหภูมิของโทรศพัทมื์อถือท่ีมีการใชง้าน ขณะท่ีมีการชาร์จ

แบตเตอรี และมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน 

เอกสารอ้างองิ 
[1] Rthorns, “5 เหตุผลท าไมตลาดเกมมือถือถึงปังไม่หยุด”, [Online]. 

Available:https://rabbitcare.com/blog/others-category/technology-
broadband/5-reasons-why-mobile-gaming-kept-growing.  
[Accessed: Dec. 2021].  

[2] Jona Arkenson, “ Does heating affect the performance of a 
phone?”, [Online]. Available: https://www.quora.com/Does-
heating-affect-the-performance-of-a-phone.  [Accessed: Oct. 
2021]. 

[3] Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar, “Heat and Mass Transfer 
Fundamentals & Application”, University of Nevada, Reno, pp. 
170-183, 2015. 

[4] The Engineering toolbox, “ Convective Heat Transfer”, [Online]. 
Available: https://www.engineeringtoolbox.com/convective-heat-
transfer-d_430.html. [Accessed: Nov. 2021]. 

[5] J. Carvill, “Thermal conductivity coefficient”, [Online]. 
Available:https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ther
mal-conductivity-coefficient. [Accessed: Dec. 2021]. 

[6] Trading economics, “Commodities”, [Online]. Available: 
https://tradingeconomics.com/commodities. [Accessed: Dec. 
2021]. 

[7]  Abhinav Singh, “How Temperature Rise or Loss Can Affect 
Smartphone Battery Capacity and Performance”,  [Online]. 
Available: https://gadgetstouse.com/blog/2015/04/25/temperature-
effect/. [Accessed: Jan. 2022]. 

 
 
 
 

253



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากาํลงัเอซีเป็นดีซีที�มีโหลดเป็นวงจรควบคุมความเร็ว 

ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้วิธีลูปยกเลกิ 

Instability Mitigation of AC-DC Power System Feeding a DC Motor Speed Control Circuit by using 

Loop-cancellation Technique  

ครรชิต  ศรีวทัญ1ู  และ เทพพนม  โสภาเพิ�ม 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั สถาบนัวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร email : theppanom@mut.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 

โดยทั�วไปมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�มีการควบคุมความเร็วรอบจะ

มีพฤติกรรมเปรียบเสมือนโหลดกาํลงัไฟฟ้าคงตวั เมื�อนําโหลดดงักล่าว

มาเชื�อมกับวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าที�มีวงจรกรอง จะทาํให้ระบบเกิด

การขาดเสถียรภาพและส่งผลต่อสมรรถนะการทาํงานของระบบควบคุม

ได้ ดังนั�นในบทความนี� จะนําเสนอวิธีลูปยกเลิกเพื�อมาบรรเทาการขาด

เสถียรภาพของระบบ โดยผลการจาํลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์

แสดงให้เห็นว่า ระบบที�มีการควบคุมดว้ยวิธีการที�ไดน้าํเสนอในบทความ

นี�  สามารถทําให้ระบบที�ขาดเสถียรเนื� องมาจากผลของการควบคุม

ความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกลบัมามีเสถียรภาพได ้

คําสําคัญ: โหลดกําลังไฟฟ้าคงตัว วิธีลูปยกเลิก การบรรเทาการขาด

เสถียรภาพ 

Abstract 

Generally, DC motor with their speed controls normally behave as 

constant power loads. These loads can significantly degrade power 

system stability margin and system performance. Therefore, this paper 

presents the loop-cancellation technique to overcome the instability 

operation. The simulation results show that the unstable system due to a 

DC motor speed control circuits can become back to the stable system 

by using the proposed technique. 

Keywords:  Constant power load, Loop-Cancellation, Instability 

mitigation 

1. บทนํา 
ปัจจุบันวงจรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัได้รับความนิยมใช้งาน

กันอย่างแพร่หลาย เช่น ระบบไฟฟ้าบนเครื� องบิน เรือดํานํ� า รถไฟฟ้า 

หรือระบบที�มีการควบคุมของกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เป็น

ตน้ ทั�งนี� เนื�องจากวงจรทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั ให้ประสิทธิภาพสูง 

การดูแลบาํรุงรักษาตํ�า และสามารถควบคุมการทาํงานไดง่้าย ไม่ซับซ้อน 

แต่อย่างไรก็ตามวงจรอิเลก็ทรอนิกส์กาํลงัที�มีการควบคุม จะมีพฤติกรรม

เปรียบเสมือนโหลดกาํลงัไฟฟ้าคงตวั ซึ�งโหลดในลกัษณะนี�  จะมีลกัษณะ

เป็นค่าอิมพีแดนซ์ติดลบ (negative impedance) ต่อระบบโดยรวม และ

ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบได ้[1] การศึกษาผลของเสถียรภาพระบบ

ไฟฟ้ากาํลงัจะพิจารณาจากการหาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เนื�องจาก

เป็นวิธีที�ให้ความแม่นยาํสูง รวดเร็ว เพื�อสามารถนํามาวิเคราะห์ผลการ

ขาดเสถียรภาพของระบบได้[4], [5] แต่ไม่สามารถทาํให้ระบบดงักล่าวมี

เสถียรภาพเพิ�มขึ�น ดงันั�น การบรรเทาการขาดเสถียรภาพจึงเป็นสิ�งจาํเป็น

อย่างยิ�ง ซึ� งจากงานวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบันการบรรเทาการขาด

เสถียรภาพมี J วิธีการที�สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับโครงสร้างของ

ระบบได้ง่ายและไม่ซับซ้อน เช่น วงจรการหน่วงแบบพาสซีฟ (Passive 

damping), วงจรการหน่วงแบบแอกทีฟ(Active Damping) และ วงจรลูป

ยก เลิก  (Loop-cancellation Technique) เป็ น ต้น  ซึ� งใน บ ท ความนี� จึ ง

นาํเสนอการบรรเทาการขาดเสถียรภาพดว้ยวิธีลูปยกเลิก[6] สาํหรับวงจร

เรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ที�มีโหลดเป็นวงจรควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ� งสามารถชดเชยผลกระทบที� เกิดขึ�นจาก

โหลดดงักล่าวไดโ้ดยตรง เพียงอาศยัการวดัค่าแรงดนัตกคร่อมวงจรกรอง

แรงดนับสัดีซี(DC bus) และนาํมาปรับคูณดว้ยค่าอตัราขยาย(KFB) เพื�อนํา

ค่าดงักล่าวไปบวกกบัค่าวฏัจกัรหนา้ที�(duty cycle) ของอุปกรณ์การสวิตช์

ที�ตอ้งเพิ�มขึ�นมาในวงจร โดยผลของค่าอตัราขยายดังกล่าวจะอาศยัการ

วิเคราะห์ด้วยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ และจากการยืนยนัผลการ

จาํลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่าการบรรเทาการขาด

เสถียรภาพดว้ยวิธีการที�ได้นําเสนอในบทความนี� สามารถทาํให้ระบบที�

ขาดเสถียรภาพกลบัมามีเสถียรภาพได ้

บทความนี� จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกนัคือ ส่วนที� � เป็นบท

นํา ส่วนที�  Q อธิบายผลของการควบคุมความเร็วมอเตอร์ที�มีผลต่อ

เสถียรภาพ ส่วนที� J กล่าวถึงการบรรเทาการขาดเสถียรภาพด้วยวิธีลูป

ยกเลิก พร้อมทั�งการหาแบบจาํลองทางคณิตสาสตร์และการยืนยนัผลดว้ย

การจาํลองสถานการณ์บนคอมพิวเตอร์ และส่วนที� R เป็นการสรุปขอ้ดี

ของวิธีการที�ไดน้าํเสนอในบทความนี�  
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รูปที� � ระบบไฟฟ้าที�พิจารณา 

2. ผลของการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�มีผลต่อ

เสถียรภาพ 

ระบบที�พิจารณาแสดงได้ดังรูปที� � ประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า

กาํลงัสามเฟสแบบสมดุล สายส่งกาํลงัไฟฟ้า ไดโอดเรียงกระแสสามเฟส

แบบบริดจ ์วงจรกรองดีซี วงจรแปลงผนัแบบบคักที์�มีการควบคุมสาํหรับ 

ใชใ้นการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุน้แยก ซึ�ง

ตวัควบคุมในระบบดงักล่าวเป็นตวัควบคุมชนิดพีไอ 

จากรูปที� 1 โหลดวงจรแปลงผนักาํลงัที�มีการควบคุมความเร็วของ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะลดทอนเสถียรภาพของระบบได้ เมื�อมีการ

เพิ�มโหลดทางกลให้กับมอเตอร์ โดยที�ความเร็วรอบคงที�  ซึ� งจะทําให้

โหลดมีค่าอิมพีแดนซ์ติดลบมากขึ�น[3] เมื�อระบบขาดเสถียรภาพจะทาํให้

แรงดนัของวงจรกรองดีซี(Vdc) เกิดการแกว่งที�มีค่ามากจนทาํให้ระบบเกิด

ความเสียหายได้ ดังนั� นการคาดเดาจุดการทํางานของโหลดดังกล่าว 

สามารถแสดงผลการวิเคราะห์โดยอาศยัทฤษฎีระบบควบคุมแบบเชิงเส้น

แสดงดงัรูปที� Q ดงันี�  

 

Load torque
1 N.m.

Load torque
2 N.m.

Load torque
3 N.m.

DC Motor Speed 400 rpm

 
รูปที� Q ค่าเจาะจงของระบบไฟฟ้าที�พิจารณา เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงโหลดทางกล

จาก \ N.m. ถึง J N.m. 

 

จากรูปที� 2 เป็นการคาํนวณค่าเจาะจงจากแบบจาํลองที�พิจารณาใน

รูปที�  � โดยอาศัยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ที�ได้รับการพิสูจน์บน

พื�นฐานของวิธีการใน [5] จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเมื�อโหลดทาง

กลมีค่าเท่ากบั J N.m. ที� m� เท่ากบั QQ rad/s  จะทาํให้ระบบเกิดการขาด

เสถียรภาพ ซึ� งการยืนยนัผลการขาดเสถียรภาพจะอาศัยการจําลอง

สถานการณ์แสดงไดด้งัรูปที� 3 ดงันี�  

Load torque = 2 N.m.
Load torque = 3 N.m.

Stable Unstable

รูปที� J  ผลยืนยนัการขาดเสถียรภาพดว้ยการจาํลองสถานการณ์ 

 

จากรูปที� 3 จะเห็นได้ว่า เมื�อโหลดทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ามีค่า

เพิ�มขึ�นเป็น J N.m. จะทาํให้ระบบเกิดการขาดเสถียรภาพ โดยดูได้จาก

การแกว่งของรูปสัญญาณแรงดันบสัดีซี (Vdc) ซึ� งจะส่งผลต่อสมรรถนะ

การควบคุมของระบบแยล่ง ดงันั�นในบทความนี�จะนาํเสนอการเพิ�มวงจร

แบบแอกทีฟเขา้ไประหว่างไดโอดเรียงกระแสสามเฟสและวงจรกรอง

แรงดันบัสดีซี พร้อมทั� งนําเสนอวิธีการควบคุม เพื�อทําให้ระบบมี

เสถียรภาพมากขึ�น โดยรายละเอียดจะอธิบายในหวัขอ้ถดัไป 

 

3. การบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบที�พจิารณาด้วย

วิธีลูปยกเลิก 

การบรรเทาการขาดเสถียรภาพด้วยวิธีลูปยกเลิกสําหรับของวงจร

เรียงกระแสสามเฟสแบบบริดจ์ที�ต่อกบัโหลดวงจรวงจรควบคุมความเร็ว

รอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง แสดงดังรูปที� 4 ดงันี�  ซึ� งจะเห็นไดว่้า 

การชดเชยผลของโหลดกาํลงัไฟฟ้าคงตวั สามารถทาํไดโ้ดยการตรวจจบั

แรงดนัเอาต์พุตที�บสัดีซีให้อยู่ในรูปแบบผกผนั จากนั�นนาํมาปรับคูณกบั

ค่าสัมประสิทธิj (KFB) และส่งค่าผ่านการหาอนุพนัธ์ของขนาดสัญญาณที�

ได้ ไปยงัวงจรควบคุมการสวิตช์ เพื�อสามารถทาํให้ระบบมีการควบคุม

แรงดนับสัดีซี และจะสามารถบรรเทาการขาดเสถียรภาพได ้[6]  
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PI-Controller

Ra

M

La Ia

Eb
Va

Rf

Lf

I f

Vfrc
Cdc

Vdc

rms

l
Source Bus AC Bus

6-pulse Diode Rectifier

Req Leq

Ceq

rL
Ldc

Edc

50 V     /phase
f = 50 Hz

Dm

S1
Vx

KFBdu/dt

Vcontrol
Vtr

d*

Loop – cancellation Technique +Switching device

DC/DC
Buck converter

(CPL) 

 
รูปที� R ระบบที�มีการบรรเทาการขาดเสถียรภาพดว้ยวิธีลูปยกเลิก 
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1/S
X vXv
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K I

DC bus
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2

Kp
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d*
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รูปที� z วงจรสมมูลของระบบไฟฟ้ากาํลงัที�พิจารณาบนแกนหมุนดีคิวรวมถึงตวัควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

 

จากรูปที� R จะเห็นไดว่้าการออกแบบหาค่า KFB จะอาศยัการคาํนวณ

ผ่านแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ซึ� งเป็นวิธีการที�แม่นยาํสูง และสามารถ

นาํไปคาํนวณผ่านทฤษฎีบทค่าเจาะจง เพื�อสามารถคาดเดาค่า KFB ที�ทาํให้

ระบบขาดเสถียรภาพกลบัมามีเสถียรภาพได้ จากระบบดังกล่าวสามารถ

การสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของวงจรเรียงกระแสสามเฟสดว้ย

วิธีดีคิว ซึ�งสามารถเขียนวงจรสมมูลที�อยูบ่นแกนดีคิว ดงัรูปที� 6 ดงันี�  

จากรูปที� 5 สามารถหาสมการเชิงอนุพันธ์ของวงจรสมมูลที�อยู่บน

แกนหมุนดีคิว ที�พิจารณาการควบคุมดว้ยวิธีลูปยกเลิก จะไดแ้บบจาํลอง

ทางคณิตศาสตร์เชิงพลวตัของระบบที�พิจารณาในรูปที� R แสดงดงัสมการ

ที� (1) และ (2) ดงันี�  
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จากสมการที�  (1) และ(2) จะเห็นได้ว่าเป็นสมการอนุพนัธ์ที�ไม่เป็น

เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบจะตอ้งอาศยัแบบจาํลองที�ทาํ

ให้เป็นเชิงเส้น (linearized model) ภายใตท้ฤษฎีบทค่าเจาะจง (eigenvalue 

theorem) ดังนั�น แบบจาํลองสามารถทาํให้เป็นแบบจาํลองเชิงเส้นโดย

อาศยัอนุกรมเทยเ์ลอร์อนัดับหนึ�งซึ� งสามารถเขียนแบบจาํลองที�ผ่านการ

ทาํให้เป็นเป็นเชิงเส้นได้ดังสมการที� (3) ซึ� งค่าต่าง ๆ ในเมตริก A B C

และ D จะขึ�นอยูก่บัจุดปฏิบติังานของระบบ 
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u)u,D(xx)u,C(xy
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0000
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การหาค่า KFB ที�จะทาํให้ระบบมีเสถียรภาพ จะอาศยัทฤษฎีบทค่า

เจาะจงนาํมาใชใ้นการพิจารณา ค่าเจาะจงสามารถคาํนวณไดจ้ากเมตริกจา

โคเบียน (Jacobian matrix) A(x0,u0) ซึ�งแสดงไดด้งัรูปที� � 

  KFB   = 0.6          0.5         0.4         0.3        0.2        0.1        0.0     

Fixed Value: Load torque = 3 N.m.
KFB =  0 – 1 

KFB =  0 – 0.1 

 
 

รูปที� � ผลการคาํนวณค่าเจาะจงที�ทาํให้ระบบมีเสถียรภาพ 

 

จากรูปที� � จะเห็นได้ว่า เมื�อกําหนดให้โหลดทางกลของมอเตอร์

ไฟฟ้ามีค่ากบั J N.m.  ที�ค่า KFB มีค่าเท่ากบั \ ระบบจะขาดเสถียรภาพโดย

ดูไดจ้ากโพลปรากฎอยู่ฝั�งขวาของระนาบเอส และเมื�อค่า KFB มีค่าเป็น 0.1  

ซึ�งเป็นค่าที�น้อยที�สุดที�ทาํให้ระบบที�ขาดเสถียรสามารถกลบัมาเสถียรได้

อีกครั� ง การยืนยนัผลการบรรเทาการขาดเสถียรภาพภาพของระบบจะ

อาศยัผลการจาํลองสถานการณ์ แสดงไดด้งัรูปที� � 
 

Load torque = 2 N.m.

Stable Unstable

Load torque = 3 N.m.

Stable

KFB = 0 KFB = 0.1 

 
รูปที� �  ผลยืนยนัการบรรเทาการขาดเสถียรภาพ 

 

จากรูปที� � จะเห็นได้ว่าเมื�อโหลดทางกลของมอเตอร์ไฟฟ้ามีค่า

เปลี�ยนแปลงจาก Q N.m. ไปเป็น J N.m. ที�เวลา J.z วินาที การบรรเทา

การขาดเสถียรภาพดว้ยวิธีลูปยกเลิก เมื�อ KFB เท่ากบั 0.1 จะทาํให้ระบบที�

พิจารณากลบัมามีเสถียรภาพไดแ้ต่ถา้ระดบัของโหลดกาํลงัไฟฟ้าคงตวัมี

ค่าเพิ�มขึ� น ค่า KFB จะต้องมีค่ามากกว่า 0.1  เพื�อทําให้ระบบสามารถ

กลบัมามีเสถียรภาพได้อีกครั� ง ดังนั�นการคาํนวณหาค่า KFB ที�เหมาะสม

สําหรับระบบไฟฟ้าที�พิจารณาในที�ช่วงการทาํงานอื�น ๆ สามารถคาํนวณ

ไดผ้่านทางแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ในสมการที� (3) ดงัที�ไดน้ําเสนอ

ไวแ้ลว้ 

 

4. สรุป 

บทความนี� ได้กล่าวถึง การบรรเทาการขาดเสถียรภาพของระบบ

อนัเนื�องมาจากโหลดกาํลงัไฟฟ้าคงตวัดว้ยวิธีลูปยกเลิกพร้อมทั�งนาํเสนอ

การคํานวณหาค่า KFB ผ่านทางแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที�มีความ

ถูกต้องสูง ผลการศึกษาจากทฤษฎี และการจําลองสถานการณ์ด้วย

คอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่าวิธีการที�นําเสนอในบทความนี�สามารถทาํ

ให้ระบบที�ขาดเสถียรกลับมามีเสถียรภาพได้อีกครั� ง โดยไม่ประสบ

ปัญหาในเรื�องของการขาดเสถียรภาพอนัเนื�องมาจากโหลดกาํลงัไฟฟ้าคง

ตวั 
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เทคนิคการอินเทอลฟีหลายช้ันสําหรับวงจรแปลงผนัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบกึง่บริดจ์ที่มีการสวติช์แบบนุ่มนวล 

A Multi-step Interleaving Technique for Soft-Switching Half-bridge DC-DC Converters   
 

วทัญ�ู มีศรีสุข1
 บัญชา หิรัญสิงห์1 และ อนุวฒัน์ จางวนิชเลศิ 2
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีนําเสนอเทคนิคการอินเทอลีฟหลายชั้นสําหรับวงจร

แปลงผนัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจท่ี์มีการสวิตช์แบบนุ่มนวล เพ่ือ
ลดกระแสระลอกด้านเข้าและด้านออกของวงจร โดยได้นําเทคนิค
ดงักล่าวมาใช้กบัวงจรแปลงผนัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจ ์ท่ีมีการ
สวิตช์ดว้ยเทคนิคการสวิตช์แบบนุ่มนวลโดยใช้การเรโซแนนซ์แบบแอล
แอลซี นอกจากน้ีได้ท ําการจาํลองการทํางานของวงจรดังกล่าวด้วย
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์พบว่า สวิตช์ทุกตวัในวงจรสามารถทาํงานได้
ภายใตเ้ง่ือนไขการสวิตช์แบบนุ่มนวล รวมทั้งเทคนิคการอินเทอลีฟแบบ
หลายชั้นสามารถลดค่ากระแสระลอกด้านเขา้และด้านออกของวงจรได้
เป็นอยา่งดีตามท่ีไดเ้สนอไว ้

คําสําคัญ: เทคนิคการอินเทอลีฟแบบหลายชั้น การสวิตช์แบบนุ่มนวล 
วงจรแบบก่ึงบริดจ ์

Abstract 

This paper presents a multi-step interleaving technique for the 
soft-switching half-bridge DC-DC converter in order to reduce ripple 
currents on the input and output current waveforms. The multi-step 
interleaving technique is applied for the half-bridge DC-DC converter 
which could operate under the soft switching condition by using the 
LLC resonant technique. In addition, the proposed circuit was simulated 
by a computer software. It is found that, all switches in the circuit could 
achieve the soft switching condition. In addition, the multi-step 
interleaving technique could reduce the ripple currents on the input and 
output current waveforms as the proposed concept.  

Keywords:  Multi-step Interleaving Technique, Soft Switching 
Condition, Half-bridge Circuit. 

1. บทนํา 
วงจรแปลงผนักาํลังไฟตรงเป็นไฟตรง (DC – DC converters) ถูก

นาํมาใช้อยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั เน่ืองจากการเขา้มามีบทบาทสําคญั
ของแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย ์พลังงานลม   
เป็นตน้ ซ่ึงตน้กาํเนิดของพลงังานดงักล่าวมกัจะมีความไม่แน่นอน ข้ึนอยู่

กบัปัจจยัทางสภาพอากาศ ดงันั้ นเทคโนโลยีการกกัเก็บพลังงานจึงถูก
พัฒนามาเพ่ือสะสมและกักเก็บพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน
ดงักล่าว ก่อนจะถูกนาํไปใช้งานร่วมกบัแหล่งพลงังานหลกัต่อไป วงจร
แปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงนบัวา่เป็นส่วนสาํคญัสาํหรับเทคโนโลยี
การกัก เก็บ พลังงาน เช่ น  วงจรชาร์จแบตเตอ ร่ีสําห รับแผงเซล ล์
แสงอาทิตย ์เป็นตน้ งานวิจยัในอดีตท่ีผ่านมาไดน้าํเสนอการพฒันาวงจร
แปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงเพ่ือให้ทาํงานดว้ยประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน
และมีสมรรถนะการทาํงานท่ีดีข้ึน เทคนิคการอินเทอลีฟวงจรถูกนาํเสนอ
ข้ึนเพ่ือลดค่ากระแสระลอกด้านขาเขา้และขาออกของวงจร ซ่ึงสามารถ
ช่วยให้วงจรกรองมีขนาดเล็กลง เทคนิคดังกล่าวถูกนํามาใช้กับวงจร
แปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงหลายรูปแบบ เช่น วงจรบัค๊คอนเวอร์-

เตอร์ วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ [1] และวงจรเซปิคคอนเวอร์เตอร์ [2]      
เป็นตน้ นอกจากนั้นเทคนิคการสวิตช์แบบนุ่มนวลไดถู้กนาํเสนอเพ่ือลด
ความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการสวิตช์ (Switching losses) ไดแ้ก่ เทคนิค
การเรโซแนนซ์ [3] เทคนิคการใช้อุปกรณ์แบบพาสซีฟ [4] และเทคนิค
การใชอุ้ปกรณ์แบบแอคทีฟ [5] เป็นตน้ โดยบทความน้ีจะนาํเสนอการนาํ
เทคนิคการอินเทอลีฟวงจรแบบหลายชั้ นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับวงจร
แปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจท่ี์มีการสวิตช์แบบนุ่มนวล
แบบเรโซแนนซ์แอลแอลซี โดยจะทาํการศึกษาผลของการนาํเทคนิคการ
อินเทอลีฟหลายชั้นมาใช้เพ่ือลดค่ากระแสระลอกขาเขา้และขาออกของ
วงจร บทความน้ีจะกล่าวถึงเน้ือหาต่างๆ ดงัน้ี ส่วนประกอบของวงจรท่ี
นาํเสนอ เทคนิคการเรโซแนนซ์แบบแอลแอลซี  ผลของการใช้เทคนิค
การอินเทอลีฟแบบหลายชั้ น ผลการจาํลองการทาํงานของวงจร และ
บทสรุป 

2. วงจรที่ได้ทําการนําเสนอและหลักการที่เกีย่วข้อง 

2.1 วงจรที่ได้ทําการนําเสนอ 

รูปท่ี 1 แสดงวงจรท่ีได้ทาํการนําเสนอโดยแต่ละส่วนประกอบ
สามารถอธิบายได้ดงัน้ี แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขาเขา้ (Vdc) ถูกใช้เป็น
แหล่งจ่ายของวงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจแ์ต่ละ
ชุดซ่ึงต่อขนานกนัตามจาํนวนชั้นของการอินเทอลีฟ ยกตวัอยา่งเช่น หาก
ทาํการเลือกใช้การอินเทอลีฟแบบ 3 ชั้น จะตอ้งใช้วงจรแปลงผนักาํลัง
ไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจ์จาํนวน 3 วงจร ต่อขนานกนัท่ีด้านเข้า
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และดา้นออกของวงจร จากนั้นจะถูกนาํจ่ายโหลดกระแสตรง (RL) ต่อไป 
หากพิจารณาท่ีแต่ละวงจรจะประกอบไปด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์แบบก่ึง
บ ริดจ์ (Half - Bridge inverter) ซ่ึ งป ระก อบ ไป ด้วยส วิตช์มอส เฟ ต  
จาํนวน 2 ตวั (S1,a – S2,a) ท่ีด้านออกของวงจรอินเวอร์เตอร์จะเป็นวงจร    
เรโซแนซ์แบบแอลแอลซีซ่ึงประกอบไปด้วยตวัเก็บประจุเรโซแนนซ์ 
(Cr,a) ต่ออนุกรมกบัตวัเหน่ียวนาํร่ัวไหลของหมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูง 
(Llk,a) และมีตวัเหน่ียวนาํทาํแม่เหล็กของหมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูง (Lm,a) 
ท่ีจะถูกนํามาพิจารณาในสภาวะเรโซแนนซ์ด้วย จากนั้นเป็นส่วนของ
หมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูง ท่ีดา้นทุติยภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูง
จะถูกต่ออยู่กับวงจรเรียงกระแสด้านออกเพ่ือเรียงกระแสให้ เป็น
กระแสตรงอีกคร้ังก่อนถูกต่อขนานกบัวงจรอ่ืนท่ีดา้นออกของวงจรและ
ถูกนาํไปจ่ายโหลดต่อไป 
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รูปท่ี 1 วงจรท่ีนาํเสนอ 
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รูปท่ี 2 วงจรสมมูลของวงจรเรโซแนนซ์แบบแอลแอลซี 
 
 
 

2.2 หลกัการเรโซแนนซ์แบบแอลแอลซี 

 รูปท่ี 2 แสดงวงจรสมมูลของวงจรเรโซแนนซ์แบบแอลแอลซีซ่ึงจะ
ถูกนาํมาใช้ในวงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจแ์ต่ละ
ชุด โดยมีข้อดีท่ีเหนือกว่าวงจรเรโซแนนซ์แบบแอลซีแบบทัว่ไปดงัน้ี     
1) วงจรสามารถรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าด้านออกได้ง่ายกว่าในกรณีท่ี
โหลดเปล่ียนแปลง 2) ความสูญเสียอันเน่ืองมาจากการนํากระแส 
(Conduction losses) ในระบบมีค่าต ํ่ ากว่าเน่ืองจากพลังงานหมุนวน 
(Circulating energy) มีค่าน้อยลง 3) สามารถรักษาสภาวะการทาํงานแบบ
แรงดนัศูนย ์(ZVS) ของสวิตช์ในยา่นท่ีกวา้ง ตั้งแต่สภาวะไร้โหลด (No - 
load) จนถึงย่านโหลดเต็มพิกัด (Full - load) และ 4) สามารถลดความ
สูญเสียในช่วงการนาํกระแสของไดโอดเรียงกระแสดา้นออกในบางช่วง
ของการทาํงานได้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานมีค่าสูงข้ึน โดย
สมการอตัราขยายของวงจรสมารถแสดงไดด้งัสมการท่ี (1)  
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          (1) 

 
เม่ือ    Q    คือค่าตวัประกอบคุณภาพ ( , , ,/ /lk a r a ac aQ L C R= )  

          fn     คืออตัราส่วนความถ่ี ( /n s rf f f= ) 
          fr     คือความถ่ีเรโซแนนซ์ ( , ,1 / 2r lk a r af L C= π )  

          Rac,a   คือความตา้นทานสมมูลกระแสสลบั  
 

3. การลดค่ากระแสระลอกด้วยเทคนิคการอนิเทอลฟีแบบหลายช้ัน 

ในการศึกษาน้ีจะได้นําเทคนิคการอินเทอลีฟมาใช้ในการลด
ค่ากระแสระลอก โดยใชก้ารขนานวงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรง
แบบก่ึงบริดจแ์ต่ละชุดเขา้ไป  โดยพบวา่เม่ือมีการขนานชุดวงจรเพ่ิมข้ึนก็
จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมการทาํงานของวงจรแต่ละชุดให้มีมุมเฟสของ
การทาํงานแตกต่างกนัเพ่ือท่ีจะสามารถลดกระแสระลอกดา้นได้ดีท่ีสุด 
โดยใชค้วามสมัพนัธ์ดงัน้ี 

 
360

N

°

=θ                                        (2) 

 
เม่ือ    θ    คือมุมเล่ือนเฟสของวงจรแต่ละชุด  
          N   คือจาํนวนชั้นของการอินเทอลีฟ 
 
ในการควบคุมการทาํงานของสวิตช์ในวงจรแต่ละชุดจะใช้สัญญาณ
ควบคุมพีดับบลิวเอ็มแบบส่ีเหล่ียม (square wave PWMs) และทําการ
ควบคุมกาํลงังานดว้ยการปรับความถ่ีของการสวิตช์ 
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(ก) แรงดนัและกระแสของสวิตช์ S1,a (200 V/div, 5 A/div และ 2 μs/div) 
 

Time (s)

0 V

200 V

400 V

is2,a

vs2,a

ZVS ZVS 

0 A

5 A

10 A

 
 

 (ข) แรงดนัและกระแสของสวิตช์ S2,a (200 V/div, 5 A/div และ 2 μs/div) 
รูปท่ี 3 แรงดนัและกระแสของสวิตช์ของวงจรชุดท่ี 1 
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รูปท่ี 4 แรงดนัและกระแสดา้นปฐมภูมิของวงจรชุดท่ี 1 (200 V/div, 5 A/div และ 2 
μs/div) 
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รูปท่ี 5 กระแสดา้นปฐมภูมิของวงจรแต่ละชุด (2 A/div และ 2 μs/div) 
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รูปท่ี 6 กระแสดา้นเขา้และกระแสดา้นออกของวงจร (10 A/div) 
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รูปท่ี 7 ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ากระแสระลอกดา้นเขา้และดา้นออกกบัจาํนวนชั้นของ
การอินเทอลีฟ 

 

4. ผลการจําลองการทํางาน 

วงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจ์แต่ละชุดท่ีจะ
ถูกนํามาใช้ในการจาํลองในบทความน้ีจะใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ซ่ึง
เป็นไปตามตารางท่ี 1 จากการจาํลองการทาํงานดว้ยโปรแกรมไดผ้ลดงัน้ี 
รูปท่ี 3(ก) และ 3(ข) แสดงรูปคล่ืนการทาํงานของสวิตช์ S1,a และ S2,a ของ
วงจรชุดท่ี 1 พบว่าสวิตช์แต่ละตวัทาํงานได้ภายใตเ้ง่ือนไขแรงดนัศูนย ์
(ZVS) ซ่ึงเป็นการลดความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการสวิตช์ โดยสวิตช์ทุก
ตวัของวงจรแต่ละชุดจะเกิดสภาวะการทาํงานแบบแรงดันศูนย ์รูปท่ี 4 
แสดงรูปคล่ืนแรงดนัและกระแสดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ี
สูงแต่ละชุดขณะจ่ายโหลดท่ีพิกดั รูปท่ี 5 แสดงรูปคล่ืนกระแสดา้นปฐม
ภูมิของวงจรแต่ละชุดพบว่ามีมุมเฟสห่างกัน 120 องศาซ่ึงเป็นไปตาม
สมการท่ี (2) กรณีท่ีมีจาํนวนชั้นอินเทอลีฟจาํนวน 3 ชั้น รูปท่ี 6  แสดง
รูปคล่ืนกระแสดา้นเขา้และกระแสด้านออกของวงจรเม่ือใช้เทคนิคการ
อิน เทอลีฟจํานวน 3  ชั้ น  และรูปท่ี  7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่ากระแสระลอกดา้นเขา้และดา้นออกกบัจาํนวนชั้นของการอินเทอลีฟ
พบว่ากระแสระลอกดา้นเขา้และดา้นออกของวงจรมีค่าลดลงอยา่งชดัเจน 
อย่างไรก็ดีในการเพ่ิมจาํนวนชั้นของเทคนิคการอินเทอลีฟจาํเป็นต้อง
คาํนึงถึงจาํนวนอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้มากข้ึนรวมทั้งวงจรมีความซบัซอ้นมาก
ข้ึนดว้ย  
 
ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ของวงจรวงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจ ์

 

พารามิเตอร์ ค่าท่ีใช้ 

แรงดนัไฟฟ้าดา้นเขา้ (Vdc) 310 V 
แรงดนัไฟฟ้าดา้นออก (Vo) 24 V   
กาํลงัไฟฟ้าพิกดัดา้นออก (Po) 1 kW 
อตัราส่วนหมอ้แปลงไฟฟ้าความถ่ีสูง (n) 6.458 
ตวัเหน่ียวนาํทาํแม่เหล็ก (Lm,n) 394 μH 
ตวัเหน่ียวนาํร่ัวไหล (Llk,n) 82.7 μH 
ตวัเก็บประจุเรโซแนนซ์ (Cr,n) 13.6 μF 
ตวัประกอบคุณภาพ (Q) 0.5 
ความถ่ีสวติช์ (fs) 149 kHz 
ตวัเก็บประจุดา้นออก (Cf) 1,000 μF 
โหลดตวัตา้นทาน (RL) 0.576 Ω 
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5. สรุป 

เทคนิคการอิน เทอลี ฟแบบห ลายชั้ นได้ถูกนําเสนอสําห รับ
ประยุกต์ใช้กบัวงจรแปลงผนักาํลงัไฟตรงเป็นไฟตรงแบบก่ึงบริดจ์ท่ีมี
การสวิตช์แบบนุ่มนวลโดยอาศยัเทคนิคการเรโซแนนซ์แบบแอลแอลซี
ในการควบคุมกาํลงัไฟฟ้า เทคนิคการอินเทอลีฟถูกใช้เพ่ือลดค่ากระแส
ระลอกด้านและด้านออกของวงจร จากการจาํลองพบว่าสวิตช์ทุกตัว
ภายในวงจรสามารถทาํงานได้ภายใตเ้ง่ือนไขแรงดนัศูนยซ่ึ์งจะช่วยลด
ความสูญเสียอนัเน่ืองมาจากการสวิตช์ได ้นอกจากนั้นพบว่าเม่ือทาํการ
เพ่ิมจาํนวนชั้นของการอินเทอลีฟและทาํการควบคุมการทาํงานของวงจร
แต่ละชุดดว้ยมุมเฟสท่ีเหมาะสมจะสามารถลดค่ากระแสระลอกทั้งดา้น
เขา้และดา้นออกไดเ้ป็นอยา่งมาก แต่อยา่งไรก็ตามในการเพ่ิมจาํนวนชั้น
ของการอินเทอลีฟก็จาํเป็นตอ้งเพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ในวงจรทาํให้มีความ
ซับซ้อนมากข้ึนจึงตอ้งคาํนึงถึงเสถียรภาพและความเหมาะสมของการ
ลงทุนดว้ย  
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in electric vehicles,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 27, no. 8, 
pp. 3513–3529, Aug. 2012. 

[2] C. L. Shen, Y. E. Wu, M. H. Chen, “A modified SEPIC converter 
with soft-switching feature for power factor correction,” in Proc. 
IEEE ICIT, 2008, pp. 1 - 6. 

[3] B.-R. Lin and P.-J. Cheng, “New ZVS DC–DC Converter With 
Series-Connected Transformers to Balance the Output Currents,” 
IEEE Trans. Power Electron., vol. 29, pp. 246-255, January 2014. 

[4] X. Ruan and B. Li, “Zero-Voltage and Zero-Current-Switching  
 PWM Hybrid Full-Bridge Three-Level Converter,” IEEE Trans.  
 Power Electron., vol. 16, no. 5, pp. 612-622, Sep.2001. 

[5] J. Cho, C. Jeong, and F. C. Y. Lee, “Zero-voltage and zero-current 
switching full-bridge PWM converter using secondary active 
clamp,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 13, no. 4, pp. 601–607, 
Jul. 1998. 
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บทคดัย่อ 
บทความนี�นาํเสนอวงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์เฟสเดียว

สําหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน  โครงสร้างวงจรประกอบด้วยตัว

เหนี�ยวนําและตัวเกบ็ประจุที� มีขนาดเท่ากนัต่อไขว้กนั เป็นโครงข่าย

อิมพีแดนซ์ ที�ด้านขาเข้าของวงจรฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์  วงจรมีข้อ

ได้เปรียบวงจรอินเวอร์เตอร์แบบดั�งเดิมคือ ไม่ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้า

หรือวงจรบูสตค์อนเวอร์เตอร์เพื�อทบระดับแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัดา้น

ขาออก วงจรควบคุมใช้สัญญาณพีดับเบิลยูเอ็มไซน์ที� มีดัดแปลงเพิ�ม

ช่วงเวลาลัดวงจรให้สามารถลดและเพิ�มแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้าน

ออก บทความนี�ใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink จาํลองการทาํงานและ

เครื�องต้นแบบควบคุมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 

จากผลการจาํลองและทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าวงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่าย

อิมพีแดนซ์สามารถทาํงานได้ตามทฤษฎีและเหมาะสมกบัการประยุกตใ์ช้

กบัแหล่งจ่ายพลงังานทดแทน 
 

คาํสําคญั: อินเวอร์เตอร์  อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์  การควบคุม

แบบซิมเปิลบูสต ์ พลงังานทดแทน 

Abstract 

         This paper presents the single phase z–source inverter for 

renewable energy source. The single phase z–source inverter consist of 

equally two inductor and capacitor connected in X shape is employs a 

unique impedance network to couple full bridge inverter to the power 

source. The inverter to advantage is no line frequency transformer and 

no boost converter to up the AC output voltage. The control circuit 

using SPWM with modified shoot-through time in the conventional 

SPWM for renewable energy system with pulse width modulation that 

can be buck and boost AC voltage at output side. This paper simulated 

by MATLAB/Simulink and prototype with Arduino MEGA 

microcontroller show that this inverter suitably for renewable energy 

source. 

Keywords:  Inverter, Z-Source Inverter, Simple Boost Control, 

Renewable Energy Source 

1. บทนํา 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัมีบทบาทสาํคญัในการส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า

จากแหล่งจ่ายพลังงานทดแทนเพื�อป้อนเข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและ

จ่ายโหลดแกที่�พักอาศัย โดยระบบที� นิยมใช้ในปัจจุบันมี Y ระบบคือ 

ระบบที�มีวงจรแปลงผนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงวางอยู่

ส่วนหน้าวงจรอินเวอร์เตอร์และระบบที� มีหม้อแปลงไฟฟ้ายกระดับ

แรงดันไฟฟ้า ทั�งสองระบบมีจุดประสงคเ์พื�อเพิ�มระบบแรงดันไฟฟ้าให้

เหมาะสมในการใช้กบัโหลดทางไฟฟ้าหรือการเชื�อมโยงกบัโครงข่าย

ไฟฟ้า ทั�งสองระบบดงักล่าวแสดงดงัรูปที� 1  
 

b
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รูปที� � วงจรแปลงผนัพลงังานเชื�อมต่อแหล่งพลงังานทดแทนกบัโหลดไฟฟ้า 

 

2. โครงสร้างวงจร 

วงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์  มีโครงสร้างดังรูปที�  2 

หลักการทาํงานสามารถแบ่งเป็น 2 โหมดการทาํงานคือ สภาวะลดัวงจร

และเปิดวงจรทาํให้สามารถเขียนเป็นวงจรสมมูลยไ์ด้ดังรูปที�  3 โดยที�

สวิตช์ � �S  แทนสภาวะการทํางานของวงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่าย

แรงดัน และสามารถเขียนสถานะการสวิตช์ของฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์

แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์ดังตารางที�  1 โดยที�  SX  แทนคอมพรีเม็นท์ของ 

SX  เมื�อ X  มีค่าเป็น 1 หรือ 3  
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รูปที� 2 วงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์ที�ใชใ้นบทความวิจยั  

 

ตารางที� 1 สถานะการสวิตช์ของฟูลบริดจอิ์นเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์ 
 

1S  4S  3S  2S  สถานะ Output Voltage 

1 0 0 1 Active {10} finite 

0 1 1 0 Active {01} finite 

0 1 0 1 Null {00} 0 V  

1 0 1 0 Null {11} 0 V  

1 1 3S  3S  Shoot-Through 0 V  

1S  1S  1 1 Shoot-Through 0 V  

1 1 1 1 Shoot-Through 0 V  
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รูปที�  3  วงจรสมมูล อินเวอร์เตอร์แหล่งจา่ยอิมพีแดนซ์ 
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รูปที�  4  สภาวะที�เกดิการลดัวงจร (Shoot-Through State) 
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รูปที�  5  สภาวะที�สวิตช์นาํกระแส (NonShoot-Through State)  

จากวงจรสมมูลอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์  สมมุติตัว

เหนี� ยวนํา � �1 2L L�  และตัวเก ็บ ประจุ  � �1 2C C�  มี ค่าเท่ากนั

ตามลาํดบั เมื�อวิเคราะหห์าแรงดนัตกคร่อมอุปกรณ์แต่ละตัวจะได้สมการ

เป็น 

1 2� �C C CV V V , 1 2� �L L LV V V   (1) 

เมื� ออินเวอร์เตอร์อยู่ในสภาวะสวิตช์เก ิดการลัดวงจร (Shoot-

Through State: STT ) ในช่วงเวลาระหว่างคาบเวลาการสวิตช์ (Switching 

Period: T ) โหมดการทาํงานนี� ไดโอด D  หยุดนาํกระแสเนื�องจากการ 

รีเวอร์สไบ อัส (Revers Bias) เป็นผลมาจากการจ่ายกาํลังไฟฟ้าจาก

แหล่งจ่ายไปยงัโหลด ในขณะเดียวกนัตัวเหนี�ยวนาํ 1L  และ 2L  กเ็กบ็

สะสมพลังงานไฟฟ้าเนื� องจากตัวเกบ็ประจุ 1C  และ 2C  ที�สะสม

พลงังานเอาไว ้วงจรสมมูลแสดงดงัรูปที� 4 ไดส้มการดงันี�  

�L Cv V , � 2d CV V , 0iv �    (2) 

เมื�อ dV  คือแรงดนัไฟฟ้าตกคร่อมวงจรโครงข่ายอิมพีแดนซ์ 

iv  คือแรงดนัเชื�อมโยงไฟฟ้ากระแสตรง 

และเมื�ออินเวอร์เตอร์อยู่ในสภาวะที�สวิตช์นาํกระแส (NonShoot-

Through State) หรือสภาวะสวิตช์แอคทีฟ (Active State) ในช่วงเวลา 

ActiveT  ระหว่างคาบเวลาสวิตช์ ในโหมดการทํางานนี� ไดโอด D  

นาํกระแสตามปกติ ทาํให้วงจรและตวัเหนี�ยวนาํ 1L  และ 2L  สามารถ

จ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยงัโหลดได้ วงจรสมมูลแสดงดังรูปที�  5 และได้

สมการดงันี�  

L dc Cv V V� � , d dcv V� , 2i C L C dcv V v V V� � � �   (3) 

เมื�อ dcV  คือแหล่งแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง  

     T  คือคาบเวลาสวิตชมี์ค่าเท่ากบั ST ActiveT T T� �   

ค่าเฉลี�ยของแรงดนัตกคร่อมตวัเหนี�ยวนาํในหนึ�งเวลาคาบเวลาการสวิตช์

มีค่าเท่ากบัศูนยใ์นสภาวะอยู่ตวั ดงันั�นจากสมการ (1) – (3) จะได ้ 

� �
0ST C Active dc C

L L
T V T V V

V v
T

� �
� � �  (4) 

หรือ 

C Active

dc Active ST

V T
V T T

�
�

   (5) 
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คล้ายๆ กนั สามารถหาแรงดันเชื�อมโยงไฟฟ้ากระแสตรง (DC-Link) ที�

เป็นค่าเฉลี�ยตกคร่อมอินเวอร์เตอร์แบบบริดจไ์ดเ้ป็น 

� �0 2 -ST Active C dc
i i

T T V V
V v

T
� �

� � ST
i

TST 0
vi

0
�ivi  

           Active
dc C

Active ST

T
V V

T T
� �

�
  (6) 

ค่ายอดแรงดันเชื�อมโยงไฟฟ้ากระแสตรงตกคร่อมอินเวอร์เตอร์แบบ

บริดจไ์ดเ้ป็น 

ˆ 2i C L C dc dc dc
Active ST

Tv V v V V V BV
T T

� � � � � �
�

 (7) 

เมื�อ  B  คือ ค่าตัวประกอบบูสต์ สามารถหาได้จากสถานะการเกิด

ลดัวงจรมีค่าเท่ากบั 

1 1
1 2 STActive ST

TB
TT T
T

� � 	
� 
 �� � 

� �

  (8) 

แรงดันเชื�อมโยงไฟฟ้ากระแสตรงค่ายอดเทียบเคียงได้กบัแรงดนัไฟฟ้า

เชื� อมโยงกระแสตรงขอ งอิ นเว อ ร์เตอ ร์ อี ก ด้านห นึ� ง ค่ ายอดขอ ง

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านออกของวงจรอินเวอร์เตอร์ สามารถเขียน

ในรูปของอตัราการมอดูเลตเชิงแอมปลิจูด � �M  คือ 

 
ˆˆ
2
i

ac
v

v M�    (9) 

เมื�อ M  คือค่าดชันีการมอดูเลชั�น  

      îv  คือ แรงดัน เชื� อ มโยงแรงดัน ไฟฟ้ าก ระแสตรงค่ายอ ดขอ ง

อินเวอร์เตอร์  

จากสมการที� (7) และ (9) เขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 ˆ
2
dc
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V

v MB�    (10) 

ในวงจรอินเวอร์เตอร์แบบแหล่งจ่ายแรงดันดั� งเดิม เรามี

ความสัมพนัธ์ของแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับดา้นขาออกและแรงดนัไฟฟ้า

กระแสตรงด้านขาเข้าเป็น �ˆ
2

dc
ac

V
v M  ในสมการที� (6) แสดงใหเ้ห็น

ว่าแรงดันขาเข้าสามารถเพิ�มหรือลดได้โดยเลือกค่าอัตราการลดเพิ�ม

แรงดนั (Buck-Boost factor: BB ) ใหเ้หมาะสมโดย 

 � �� � � � �0  BB M B  (11) 

โดยตวัประกอบการลดเพิ�มแรงดนั BB  สามารถหาไดจ้ากดชันีมอดูเลชั�น 

M  และตัวประกอบการพิ�มแรงดัน B  ถูกควบคุมโดยค่าดิวตี� ไซเคิล

ของสภาวะลดัวงจรในสัญญาณพีดบัเบิลยูเอ็มของวงจรอินเวอร์เตอร์ 

จากสมการที� (1), (5) และ (8) แรงดันที�ตัวเกบ็ประจุสามารถ

หาไดด้งัสมการที� (12) 
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3. การมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบไซน์บนฐานคลื6นพาหะ 

วงจรควบคุมสาํหรับอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์มีหลายวิธี 

บทความนี� จะใช้วิธีการมอดูเลตความกวา้งพลัส์แบบไซ์บนฐานคลื�น

พาหะ (Carrier-Based SPWM) หรือการควบคุมแบบซิมเปิลบูสต ์(Simple 

Boost Control) แสดงดงัรูปที� 6  
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รูปที�  6  รูปแบบการควบคุมแบบซิมเปิลบูสต ์

 

โดยการควบคุมแบบซิมเปิลบูสตน์ั�น ค่าแอมปลิจูดของสองเส้นตรง

เป็นค่าสูงสุดของรูปคลื�นการมอดูเลชั�น ดังนั�นความสัมพนัธ์ระหว่างดชันี

การมอดูเลชั�น และอัตราส่วนเวลาการลัดวงจร (Shoot-Through Ratio: 

/STT T ) สามารถเขียนไดเ้ป็น 

� �1STT M
T

   (13) 

แทนสมการที� (13) ใน (8) ตวัประกอบการเพิ�มแรงดนัไฟฟ้าเขียนไดเ้ป็น 
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นอกจากนั�นสมการที� (10) สามารถนิยามค่าอตัราขยายแรงดนั G  ไดเ้ป็น 
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หรือสามารถหาค่าดชันีการมอดูเลชั�นสูงสุดคือ 

�
�2 1

G
M

G
   (16) 

จากสมการที� (10) และ (14) สามารถหาค่าแรงดนัไฟฟ้าค่ายอดของไฟฟ้า

กระแ สสลับ ด้านข าอ อ กในเท อ มขอ งค่าดัชนีก ารมอดู เล ชั�น แล ะ

แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงดา้นขาเขา้คือ 
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ในขณะที�แรงดนัตกคร่อมตวัเกบ็ประจุคือ  

� �
� � � �

�
1 2

1
1

21 2

ST

C C C dc dc
ST

T

BTV V V V V
T

T

 (18) 

เมื�อแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงดา้นขาเขา้ dcV  วงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่าย

อิมพีแดนซ์ ตอ้งมีค่าสูงเพียงพอที�จะรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับ

ดา้นขาออก ˆ
acV  ไดเ้พียงพอ  

4. ผลการจําลองและทดลอง 

บทความนี�ใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink ในการจาํลองการ 

ทํางานแล ะส ร้างวงจ รต้น แบ บ ใน ก ารท ดล อ งโดยใช้โป รแก รม 

MATLAB/Simulink ร่วมกบับอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino Uno

โดยกาํหนดพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี�  ตัวเหนี�ยวนาํโครงข่ายอิมพีแดนซ์ 

1 2L ,L  เท่ากบั 160 H�  ตวัเกบ็ประจุโครงข่ายอิมพีแดนซ์ 1 2C ,C  

เท่ากบั 1,500 F�  แรงดันไฟตรงด้านเข้าเท่ากบั  48 VDC  ความถี�

สวิตช์เท่ าก ับ  1 Hzsf k�  ดัชนีก ารมอ ดูเล ตเท่ ากบั  0.8M �  

อตัราส่วนช่วงเวลาลดัวงจรต่อคาบเวลาการสวิตช ์ / 0.35STT T �   
 

 

รูปที� 7 แรงดนัตกคร่อม dcV , dv , CV และ iv  จากการจาํลอง 
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รูปที� 8 แรงดนัไฟฟ้าดา้นขาออกและความเพี�ยนฮาร์มอนิกรวมจากการจาํลอง 

Vout

 
รูปที�  9  แรงดันไฟฟ้ าด้านออกจากการทดลอง 

คอมพิวเตอร์และArduino บอร์ด
Z-Source Network

แหล่งจ่ายไฟฟ้า

โหลดหลอดไฟ

ฟูลบริดจอิ์นเวอร์เตอร์

วงจรขบัเกท

 
รูปที� 10 วงจรตน้แบบในการทดลอง 

5. สรุป 

บทความนี�ดาํเนินการวิจัยวงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์

เฟสเดียวสําหรับแหล่งจ่ายพลังงานทดแทน วงจรควบคุมใช้สัญญาณพี

ดบัเบิลยูเอ็มไซนที์�มีดดัแปลงเพิ�มช่วงเวลาลดัวงจรใหส้ามารถลดและเพิ�ม

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัด้านออกโดยใชโ้ปรแกรม MATLAB/Simulink 

จาํลองการทาํงานและสร้างสัญญาณพีดบัเบิลยูเอ็มไซนโ์ดยใชโ้ปรแกรม 

MATLAB/Simulink ร่วมกบับอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino MEGA 

กบัวงจรต้นแบบ จากผลการจําลองและทดลองแสดงให้เห็นว่าวงจร

อินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายอิมพีแดนซ์สามารถทาํงานไดต้ามทฤษฎีแต่ยงัมีค่า

ความผิดพลาดและเหมาะสมกบัการพัฒนาใช้กบัแหล่งจ่ายพลังงาน

ทดแทนต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ี
ใช้วงจรเอซี-เอซี  เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีมีการแปลงผัน
พลงังานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียวโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั
หน่ึงเฟสท่ีไม่มีส่วนเช่ือมโยงไฟฟ้าดีซี ซ่ึงจะทาํการแปลงผนัไฟฟ้าเอซี
อินพุทหน่ึงเฟสท่ีความถ่ีและขนาดคงท่ีให้เป็นไฟฟ้าเอซีเอาท์พุทหน่ึง
เฟสท่ีสามารถปรับไดท้ั้งความถ่ีเอาทพ์ุทและขนาดแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุท
ได้ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซนูซอยดอล(SPWM) ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการทํางานของสวิทช์สองทิศทางท่ีใช้ในการตัดต่อไฟฟ้าเอซี
อินพุท ซ่ึงสามารถปรับความถ่ีทางดา้นเอาทพ์ุทท่ีค่า 12.5Hz, 25Hz, และ 
50Hz เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้า
ห น่ึ ง เฟ ส  ผ ล ก ารท ดส อบ ได้ทํ าก ารท ดส อบ ด้ ว ย โป รแก รม 
MATLAB/Simulink เพื่อทาํการทดสอบระบบการขบัเคล่ือนน้ี ผลการ
ทดสอบไดท้าํการวิเคราะห์แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบและ
แรงบิดหรือทอร์คของระบบขับเคล่ือนน้ี  เพื่อนํามาทําการประเมิน
สมรรถนะของระบบขบัเคล่ือนน้ี โดยจะใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลในการทดสอบ
ออกแบบ และสร้างระบบจริงต่อไป 

คําสําคัญ: เอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส มอเตอร์เหน่ียวนํา
ไฟฟ้าหน่ึงเฟส การประเมินสมรรถนะ 

Abstract 
This paper presents the Single-Phase Induction Motor Drive 

System with the Single-Phase AC-AC Matrix Converter. This converter 
is converts directly from the single-phase utility supply to the loads 
without the DC Link circuit. And this converter is conversion the fixed 
amplitude and frequency single-phase AC input to the variable 
amplitude and frequencies single-phase AC output that can be adjusted 
by the SPWM signals for control the bi-directional switches. The output 
frequencies are 12.5Hz, 25Hz, and 50Hz for speed control of the 
induction motor. The results are simulated by the MATLAB/Simulink 

program. These results are the voltage and current waveforms, speed, 
and torque for the performance evaluation of this system. These data are 

used for the implementation of the prototype in the future work.   

Keywords:  AC-AC Matrix Converter, Single-Phase Induction Motor, 
Performance Evaluation 

1. บทนํา 
ในปัจจุบันมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสมีการนํามาใช้งาน

มากมายหลายอย่างในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน เช่น เคร่ืองซักผา้ 
พดัลม ระบบเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมทั้งในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย นอกจากนั้นยงัคงมีงานวิจยัต่างๆท่ีทาํการวิจยัในดา้นการควบคุม
การทาํงานของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสอยู่ ดงัน้ี มีการนาํเสนอ
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีใชว้งจร
อินเวอร์เตอร์ท่ีมีการใช ้Power MOSFET เพียงสามตวัต่อกนั เพื่อทาํการ
ควบคุมค่า flux linkage ของหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีดา้นปฐมภูมิส่วนดา้นทุติย
ภูมิของหมอ้แปลงไฟฟ้าทาํการต่อกบัมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟส
แล้วมีการนําวงจร bang-bang มาใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของ
มอ เตอ ร์ เห น่ี ยวนํ าไฟ ฟ้ าห น่ึ ง เฟส ท่ีส ร้างสัญญาณควบ คุมด้วย
ไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อควบคุมการทาํงานของวงจรอินเวอร์เตอร์แลว้ทาํ
การทดสอบสมรรถนะของระบบซ่ึงได้ผลดีทั้งจากการจาํลองและการ
ทดลอง [1] อีกทั้ งมีการนําเสนอการควบคุมการทํางานของมอเตอร์
เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสด้วยการใช้ Triac ต่ออนุกรมกับมอเตอร์
เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟส เพื่อเป็นตวัควบคุมค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กบั
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสและเพื่อศึกษาการลดค่าของ Iron Losses 
ในการขบัเคล่ือนน้ีและอีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและมีการลดค่า
ฮาร์มอนิกในกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดว้ย [2]  
มีการนาํเสนอการวิเคราะห์การใชง้านวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึง
เฟสท่ีใชส้ัญญาณควบคุมการทาํงานของสวิทช์แบบพีดบับลิวเอม็แบบไม่
สมมาตร เพื่อทําการจาํลองการทํางานการควบคุมความเร็วรอบของ
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีไม่มีตวัเก็บประจุไฟฟ้าแบบลูปปิด ซ่ึง
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ผลการจาํลองเป็นท่ีน่าพอใจ [3] นอกจากนั้นยงัมีการนาํเสนอการคาดเดา
และวิเคราะห์การทาํงานในช่วงของพลวตัและสภาวะคงตวัของมอเตอร์
เหน่ียวนาํไฟฟ้าแบบใชต้วัเก็บประจุในช่วงสตาร์ทและรันท่ีมีค่าตวัเก็บ
ประจุท่ีต่างกนัแต่ใชค้วามถ่ีของแหล่งจ่ายไฟฟ้าค่าเดียวกนัท่ีสภาวะมีและ
ไม่มีโหลดดว้ยการควบคุมแบบลูปปิดและลูปเปิด โดยการขบัเคล่ือนดว้ย
วงจรอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสแล้วทําการวิ เคราะห์ค่า total harmonic 
distortion (THD) ของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของระบบเพื่อทาํ
การเปรียบเทียบระหว่างการควบคุมแบบลูปเปิดกบัแบบลูปปิด ดว้ยการ
จาํลองดว้ยโปรแกรม MATLAB/Simulink ซ่ึงผลการจาํลองเป็นไปดว้ยดี
สามารถทาํการเปรียบเทียบไดผ้ลเป็นอย่างดี [4] ซ่ึงในงานวิจยัส่วนมาก
ยงัคงใชว้งจรท่ีมีการแปลงผนัพลงังานท่ีมีการสูญเสียพลงังานในวงจรอยู ่
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดทาํการวิเคราะห์สมรรถนะของการขบัขบัเคล่ือน
มอเตอรืเหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดว้ยการใชว้งจรแปลงผนัพลงังานเพียง
ขั้นตอนเดียวหรือท่ีเรียกว่า วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึง
เฟสดงัรูปท่ี 1 มาใชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟส ซ่ึง
มีข้อดี คือสามารถขจัดส่วนวงจรเช่ือมโยงดีซี  (DC Link) ในวงจร
อินเวอร์เตอร์ท่ีใช้อยู่ได้ โดยจะทาํการจาํลองระบบการขบัเคล่ือนด้วย
โปรแกรม MATLAB/Simulink สามารถทาํการปรับค่าความถ่ีเอาท์พุทท่ี
ใชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีค่าความถ่ีเอาทพ์ุท
เท่ากบั 12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบการ
ขับเคล่ือนมอเตอร์น้ี  ด้วยการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ความเร็วรอบ และแรงบิดหรือทอร์ค เพื่อทาํการประเมินสมรรถนะของ
ระบบการขบัเคล่ือนน้ีต่อไป 

1aS 1bS 2aS
2bS

3aS 3bS 4aS 4bS

inv

outv

1S 2S

3S 4S

รูปท่ี 1 วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 
2. มอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟส [5-7] 

มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีใชใ้นการจาํลองและทดสอบใน
การขับเคล่ือนระบบน้ีใช้เป็นมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสชนิด 
Capacitor-start, Capacitor-run ดัง รูป ท่ี  2 โดยมีค่ าพ ารามิ เตอ ร์ของ
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ Capacitor-start,  

Capacitor-run ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงาน 

3. การจําลองการทํางานของการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้า
หน่ึงเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 

การจาํลองการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ 
Capacitor-start, Capacitor-run ด้วยวงจรเอซี-เอซี  เมตริกซ์คอนเวอร์      
เตอร์หน่ึงเฟสนั้น มีลกัษณะของระบบท่ีใชใ้นการจาํลองดว้ยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ดงัรูปท่ี 4  

 
รูปท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ 

Capacitor-start, Capacitor-run ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงาน 

 
รูปท่ี 4 ระบบของการทดสอบการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึง

เฟสดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 
จากรูปท่ี 4 จะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นวงจรสวิทช์กาํลงัและวงจร

ควบคุมการทาํงานของสวิทช์ วงจรสวิทช์กาํลงัจะประกอบด้วยสวิทช์
สองทิศทางจาํนวน 4 ชุด ท่ีต่อกนัดงัรูปท่ี 1 ส่วนวงจรควบคุมการทาํงาน
ของสวิทช์จะประกอบด้วย SPWM generator, Phase detector, Desired 
frequency และวงจรควบคุม CCS โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดงัน้ี 
1. SPWM Generator เป็นส่วนท่ีใช้ในการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม
แบบ  Sinusoidal PWM หรือ  SPWM ท่ีใช้สัญญาณไซน์ เป็นสัญญาณ
อ้างอิง (reference signal) และสัญญาณสามเหล่ียมเป็นสัญญาณพาหะ 
(carrier signal) นาํมาเปรียบเทียบกนัเพื่อสร้างเป็นสัญญาณพลัส์ ในการ
ปรับความถ่ีและอตัราการมอ็ดของสัญญาณพีดบัลิวเอม็สามารถทาํไดต้าม
สมการท่ี (1) และ (2) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะทาํการปรับความถ่ีเอาท์พุทท่ีค่า 
12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz และทําการปรับอัตราการม็อดของสัญญาณ 
SPWM ไวท่ี้ค่าเท่ากบั 0.8   
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2. Phase Detector ทาํหน้าท่ีในการสร้างสัญญาณพลัส์เพื่อเป็นสัญญาณ
ให้กับวงจรควบคุม  CCS เพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณขับนําสวิทช์
สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสต่อไป 

  
(ก)  วงจรควบคุมการทาํงานของสวิทชส์องทิศทาง 

 
(ข)วงจรควบคุมส่วน CCS 

รูปท่ี 5 วงจรควบคุมการทาํงานของสวิทชส์องทิศทางใน 
วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 

3. Desired Frequency ทาํหน้าท่ีในการสร้างสัญญาณพลัส์ท่ีมีค่าความถ่ี
ต่างๆ คือ 12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz เพื่อใชเ้ป็นสัญญาณพลัส์ ใหก้บัวงจร
ควบคุม CCS ต่อไป   
4. วงจรควบคุม CCS เป็นวงจรท่ีสร้างสัญญาณพลัส์ PWM ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการทาํงานของสวิทช์สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอน
เวอร์เตอร์หน่ึงเฟส โดยจะได้รับสัญญาณ SPWM, Phase detector, และ 
Desired frequency มาทาํการประมวลผลเพ่ือสร้างสัญญาณพลัส์ PWM 
ต่อไป โดยภายในส่วนวงจรน้ีจะประกอบดว้ยวงจรโลจิกต่างๆท่ีประกอบ
กนัข้ึนมาเป็นวงจรควบคุมส่วน CCS น้ี ซ่ึงจะทาํการสร้างสัญญาณ PWM 
เพื่ อ ไป ขั บ นํ าส วิ ท ช์ ส อ ง ทิ ศ ท างดั ง แ ส ด งไ ด้ ใน รู ป ท่ี 1  คื อ 

1 1, ,a bS S 2 2, ,a bS S 3 3 4, , ,a b aS S S และ 4bS  

4. ผลการทดสอบระบบการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึง
เฟส 

การจาํลองการทาํงานของการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้า
หน่ึงเฟสแบบ Capacitor-start, Capacitor-run ดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์
คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีมีการปรับค่าความถ่ีเอาทพ์ุทท่ีค่า12.5Hz, 25Hz, 
และ 50Hz เพื่อพิจารณาตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็ว
รอบ และแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าน้ี ไดใ้ช้มอเตอร์เหน่ียวนาํ
ไฟฟ้าพิกดั 1Hp, 220V, 50Hz โดยมีค่าพารามิเตอร์ดงัในรูปท่ี 3 มอเตอร์
เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสได้รับค่าแรงบิดท่ีทดสอบกับโหลดขนาด 
2.5N.m สัญญาณพีดับลิวเอ็มท่ีใช้ในการควบคุมการทาํงานของสวิทช์
สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสน้ีใช้
สัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบ  SPWM ท่ี มีอัตราการม็อดดูเลตท่ีค่า 0.8 
ความถ่ีในการสวิทช์เท่ากบั 2kHz และวงจรเอซี-เอซีเมตริกซ์คอนเวอร์   

เตอร์หน่ึงเฟสได้รับแรงดันไฟฟ้า 220V, 50Hz จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
หลงัจากนั้นทาํการจาํลองไดผ้ลการจาํลองดงัรูปขา้งล่างดงัน้ี 

 
(ก)ความถ่ีเอาทพ์ุท 12.5Hz 

 
(ข)ความถ่ีเอาทพ์ุท 25Hz 

 
(ค)ความถ่ีเอาทพ์ุท 50Hz 

รูปท่ี 6 ลกัษณะรูปคล่ืนแรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุทท่ีค่าความถ่ีต่างๆ 
จากรูปท่ี 6 เป็นแรงดนัไฟฟ้าเอาท์พุทขณะทาํการขบัเคล่ือนมอเตอร์

เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีมีการปรับค่าความถ่ึเอาท์พุทท่ีค่า 12.5Hz, 
25Hz, และ 50Hz ซ่ึงจะมีสไปร์คเกิดข้ึนท่ีช่วงเปล่ียนถ่ายในคร่ึงไซเคิล
โดยจะสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการไส่วงจรสนบัเบอร์ (snubber circuit) เขา้
ไปท่ีสวิทชส์องทิศทางของวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส
น้ี   

 
(ก)ความถ่ีเอาทพ์ุท 12.5Hz 

 
(ข)ความถ่ีเอาทพ์ุท 25Hz 

 
(ค)ความถ่ีเอาทพ์ุท 50Hz 

รูปท่ี 7 ลกัษณะรูปคล่ืนกระแสไฟฟ้าท่ีโรเตอร์ Id และ Iq ท่ีค่าความถ่ี
ต่างๆ 
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(ก)ความถ่ีเอาทพ์ุท 12.5Hz 

 
(ข)ความถ่ีเอาทพ์ุท 25Hz 

 
(ค)ความถ่ีเอาทพ์ุท 50Hz 

รูปท่ี 8 ความเร็วรอบของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าท่ีค่าความถ่ีต่างๆ 
กระแสไฟฟ้าโรเตอร์ทั้งสองแกนคือ Id และ Iq ท่ีค่าความถ่ีเอาท์พุท

ต่างๆสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 7 พบว่ามีลกัษณะใกลเ้คียงสัญญาณไซน์
และมีค่ามุมแตกต่างกัน 180 องศา รวมทั้ งความเร็วรอบของมอเตอร์
เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีทดสอบสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 8 พบวา่มีการ
เข้าสู่สภาวะคงตัว  (Steady state condition) ตามค่าความถ่ีเอาท์พุทท่ี
เปล่ียนแปลงไปแต่ท่ีค่าความถ่ีตํ่าจะมีการกระเพ่ือมคอนขา้งมากดงัรูปท่ี 8 

 
(ก)ความถ่ีเอาทพ์ุท 12.5Hz 

 
(ข)ความถ่ีเอาทพ์ุท 25Hz 

 
(ค)ความถ่ีเอาทพ์ุท 50Hz 

รูปท่ี 9 แรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีทาํการทดสอบโดย
จ่ายค่าแรงบิดทางกลท่ีค่า 2.5N.m ท่ีค่าความถ่ีต่างๆ 

แรงบิดท่ีไดจ้ากการจาํลองของมอเตออร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ี
ทาํการทดสอบวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสสามารถ
แสดงไดด้งัรูปท่ี 9 ท่ีค่าความถ่ีเอาทพ์ุทต่างๆ โดยทาํการจ่ายค่าแรงบิดทาง
กลท่ีค่า 2.5 N.m พบว่ามีค่าการกระเพื่อมของค่าแรงบิดท่ีลดลงเม่ือ
ค่าความถ่ีเอาทพ์ุทเพิ่มข้ึน 
5. สรุปผลการทดสอบ 

จากการจาํลองการทาํงานของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีทาํ
การขบัเคล่ือนดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีมีการ
ปรับค่าความถ่ีเอาทพ์ุทท่ีค่า 12.5Hz, 25Hz, และ 50Hz ไดท้าํการพิจารณา
ค่ากระแสไฟฟ้า Iq และ Id ดงัผลการทดลองมีความแตกต่างของค่ามุม
ของกระแสไฟฟ้าท่ีค่า 180 องศา และสามารถปรับความถ่ีได้ตาม
ค่าความถ่ีเอาท์พุท อีกทั้งค่าแรงบิดท่ีความถ่ีตํ่ามีค่ากระเพื่อมมากกว่าท่ี
ค่าความถ่ีสูง นอกจากนั้นยงัพบว่าสามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์
เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสไดด้งัผลการจาํลองท่ีแสดงไปดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึง
ผลการจาํลองน้ีสามารถนาํไปออกแบบและสร้างระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์
เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดว้ยวงจรเอซี-เอซีเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเสนอผลกระทบของการใชว้งจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอน
เวอร์เตอร์หน่ึงเฟสในการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟส โดย
ท่ีวงจรคอนเวอร์เตอร์น้ีมีการแปลงผนัพลงังานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียว
โดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัหน่ึงเฟสท่ีไม่มีส่วนเช่ือมโยง
ไฟฟ้าดีซี ซ่ึงจะทาํการแปลงผนัไฟฟ้าเอซีอินพุทหน่ึงเฟสท่ีความถ่ีและ
ขนาดคงท่ีให้เป็นไฟฟ้าเอซีเอาทพ์ุทหน่ึงเฟสท่ีสามารถปรับไดท้ั้งความถ่ี
เอาท์พุทและขนาดแรงดนัไฟฟ้าเอาท์พุทไดด้้วยสัญญาณพีดบับลิวเอ็ม
แบบไซนูซอยดอล(SPWM) ท่ีใช้ในการควบคุมการทาํงานของสวิทช์
สองทิศทาง ผลการทดสอบไดท้าํการทดสอบกบัโหลดมอเตอร์เหน่ียวนาํ
ไฟฟ้าหน่ึงเฟสด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อทาํการประเมิน
สมรรถนะของระบบการขบัเคล่ือนน้ี ผลการทดสอบไดท้าํการวิเคราะห์
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบ และแรงบิดของระบบ เพื่อ
ประเมินสมรรถนะของระบบดว้ยการปรับเปล่ียนค่าความถ่ีในการสวิทช์
ของสัญญาณพีดบับลิวเอม็แบบไซนูซอยดอล(SPWM) ท่ีค่า 1kHz, 3kHz, 
และ 5kHz เพื่อเป็นขอ้มูลในการทดสอบระบบจริงในขั้นตอนต่อไป 

คําสําคัญ: เอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส มอเตอร์เหน่ียวนํา
ไฟฟ้าหน่ึงเฟส การประเมินสมรรถนะ 

Abstract 

This paper presents the effect of the Single-Phase AC-AC Matrix 
Converter for the Single-Phase Induction Motor Drive System. This 
converter is converts directly from the single-phase utility supply to the 
loads without the DC Link circuit. This converter is conversion the 
fixed amplitude and frequency single-phase AC input to the variable 
amplitude and frequencies single-phase AC output that can be adjusted 
the amplitude and the frequencies by the SPWM signals for control the 
bi-directional switches. The results can be simulated by the 
MATLAB/Simulink program which the testing with the single-phase 

induction motor. The results are the voltage and current waveforms, 
speed, and torque of this system. The switching frequencies of the 
SPWM are 1kHz, 3kHz, and 5kHz for the performance evaluation of 
this system. These data are used for the implementation of the prototype 
in the future work. 

Keywords:  AC-AC Matrix Converter, Single-Phase Induction Motor, 
Performance Evaluation 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ในปัจจุบันมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสมีการนํามาใช้งาน
มากมายหลายอย่างในอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ในครัวเรือน เช่น เคร่ืองซักผา้ 
พดัลม ระบบเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ รวมทั้งในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย นอกจากนั้นยงัคงมีงานวิจยัต่างๆท่ีทาํการวิจยัในดา้นการควบคุม
การทาํงานของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสอยู่ ดงัน้ี มีการนาํเสนอ
การควบคุมมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงด้วยหลักการการลดจาํนวน
อุปกรณ์สวิทช์ในวงจรอินเวอร์เตอร์ลงทาํให้เป็นการลดค่าใชจ่้ายในการ
สร้างวงจรอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสลงแต่ยงัคงสามารถปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสได ้ซ่ึงเป็นตรวจสอบหลกัการใหม่น้ี
ดว้ยการพิจารณาคุณลกัษณะของวงจรดว้ยการปรับความเร็วรอบในช่วง
ความถ่ี 0-60Hz ซ่ึงผลการทดสอบเป็นไปอย่างดีและใชง้านได ้[1] มีการ
นําเสนอการศึกษาการพิจารณาหาค่าประสิทธิผลของการขับเคล่ือน
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดว้ยวงจรอินเวอร์เตอร์หลายระดบัหน่ึง
เฟส  โดยในท่ีน้ีใช้วงจรอินเวอร์เตอร์แบบ  5 ระดับ  หน่ึงเฟสในการ
ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดว้ยสัญญาณพี
ดับบลิวเอ็ม แต่เป็นการวิเคราะห์และจาํลองการทาํงานด้วยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ซ่ึงผลการจาํลองเป็นไปในทางท่ีดี [2] อีกทั้ งยงัมี
การนาํเสนอการอกกแบบและสร้างวงจรอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสเพื่อใชใ้น
การขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีใชต้วัเก็บประจุแบบรัน 
โดยการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสน้ีสามารถทาํการปรับ
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ความเร็วนรอบได้ด้วยการปรับท่ีสัญญาณพีดับบลิวเอ็มท่ีสร้างด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC30F4011 เพื่อควบคุม IGBT ในวงจร
อินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส  ซ่ึงผลการทดสอบเป็นในทิศทางท่ีดีสามารถ
ทาํงานไดใ้นพิกดัของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟส [3] รวมทั้งมีการ
นําเสนอการนําวงจรอินเวอร์เตอร์แบบหลายระดบั ซ่ึงในท่ีน้ีใช้แบบ 7 
ระดบัมาใชใ้นการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสเพ่ือท่ีจะทาํ
การลดค่ า  total harmonic distortion (THD) ในระบบการขับ เค ล่ือน
มอเตอร์น้ี ซ่ึงในการทดสอบจะทาํการจาํลองการทาํงานของระบบดว้ย
วงจร PSIM และการทดลองจริง โดยผลการทดสอบทั้งการจาํลองและ
การทดลองเป็นไปในทิศทางท่ีดีทั้งหมด [4] โดยในงานวิจยัท่ีกล่าวมามี
การใชง้านวงจรอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสในระบบการขบัเคล่ือน ซ่ึงเป็นการ
แปลงผนัพลังงานไฟฟ้า 2 ขั้นตอนมาใช้ในระบบการขบัเคล่ือนแต่ใน
งานวิจยัน้ีไดท้าํการจาํลองการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟส
ท่ีใชต้วัเก็บประจุทั้งสตาร์ทและรันดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์
เตอร์หน่ึงเฟสท่ีสามารถปลงผนัพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรงหรือเพียงขั้น
เดียว ซ่ึงเป็นการลดค่าความสูญเสียของพลงังานไฟฟ้าลงได ้ซ่ึงในวงจร
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสน้ีไดใ้ช้สวิทช์สองทิศทางจาํนวน 4 ชุด
เป็นอุปกรณ์สวิทช์กาํลงัหลกัดงัแสดงไดด้งัรูปท่ี 1 ซ่ึงสวิทช์สองทิศทางน้ี
จะถูกควบคุมการทาํงานดว้ยสัญญาณพีดบับลิวเอม็แบบไซน์ (SPWM) ท่ี
สามารถทําการปรับความถ่ีในการสวิทช์ได้ เพื่อจะทําการทดสอบ
สมรรถนะของระบบ โดยในการจาํลองน้ีไดท้าํการปรับความถ่ีในสวิทช์
ท่ี ค่ า  1kHz, 3kHz, และ  5kHz แล้วทําก ารวิ เค ราะ ห์ แรงดัน ไฟ ฟ้ า 
กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบ และค่าแรงบิดหรือทอร์กของระบบการ
ขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสน้ี เพื่อประเมินสมรรถนะของ
ระบบท่ีไดท้าํการทดสอบดว้ยการปรับความถ่ีในการสวิทชต่์อไป  
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รูปท่ี 1 วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี 

2. มอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟส [5, 6] 
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีใชใ้นการจาํลองและทดสอบใน

การขับเคล่ือนระบบน้ีใช้เป็นมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสชนิด 
Capacitor-start, Capacitor-run ดัง รูป ท่ี  2 โดยมีค่ าพ ารามิ เตอ ร์ของ
มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสดงัรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ Capacitor-start,  

Capacitor-run ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงาน 

3. การจําลองการทํางานของการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้า
หน่ึงเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 

การจาํลองการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ 
Capacitor-start, Capacitor-run ด้วยวงจรเอซี-เอซี  เมตริกซ์คอนเวอร์      
เตอร์หน่ึงเฟสนั้น มีลกัษณะของระบบท่ีใชใ้นการจาํลองดว้ยโปรแกรม 
MATLAB/Simulink ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสแบบ 

Capacitor-start, Capacitor-run ท่ีใชใ้นการจาํลองการทาํงาน 

 
รูปท่ี 4 ระบบของการทดสอบการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึง

เฟสดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 
จากรูปท่ี 4 จะประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นวงจรสวิทช์กาํลงัและวงจร

ควบคุมการทาํงานของสวิทช์ วงจรสวิทช์กาํลงัจะประกอบด้วยสวิทช์
สองทิศทางจาํนวน 4 ชุด ท่ีต่อกนัดงัรูปท่ี 1 ส่วนวงจรควบคุมการทาํงาน
ของสวิทช์จะประกอบด้วย SPWM generator, Phase detector, Desired 
frequency และวงจรควบคุม CCS โดยมีรายละเอียดของแต่ละส่วนดงัน้ี 

 
(ก)  วงจรควบคุมการทาํงานของสวิทชส์องทิศทาง 

 
(ข)วงจรควบคุมส่วน CCS 

รูปท่ี 5 วงจรควบคุมการทาํงานของสวิทชส์องทิศทางในวงจรเอซี-เอซี 
เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 
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1. SPWM Generator เป็นส่วนท่ีใช้ในการสร้างสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม
แบบ  Sinusoidal PWM หรือ  SPWM ท่ีใช้สัญญาณไซน์ เป็นสัญญาณ
อ้างอิง (reference signal) และสัญญาณสามเหล่ียมเป็นสัญญาณพาหะ 
(carrier signal) นาํมาเปรียบเทียบกนัเพื่อสร้างเป็นสัญญาณพลัส์ ในการ
ปรับความถ่ีและอตัราการมอ็ดของสัญญาณพีดบัลิวเอม็สามารถทาํไดต้าม
สมการท่ี (1) และ (2) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจะทาํการปรับความถ่ีเอาท์พุทท่ีค่า 
50Hz และทาํการปรับอตัราการม็อดของสัญญาณ SPWM ท่ีค่า 0.8 แลว้
ทําการปรับความ ถ่ีในการสวิทช์ ท่ีค่ า  1kHz, 3kHz, และ  5kHz เพื่ อ
ทดสอบระบบต่อไป  
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2. Phase Detector ทาํหน้าท่ีในการสร้างสัญญาณพลัส์เพื่อเป็นสัญญาณ
ให้กับวงจรควบคุม  CCS เพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณขับนําสวิทช์
สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสต่อไป 
3. Desired Frequency ทาํหน้าท่ีในการสร้างสัญญาณพลัส์ท่ีมีค่าความถ่ี
ต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นสัญญาณพลัส์ควบคุมใหก้บัวงจรควบคุม CCS ต่อไป   
4. วงจรควบคุม CCS เป็นวงจรท่ีสร้างสัญญาณพลัส์ PWM ท่ีใช้ในการ
ควบคุมการทาํงานของสวิทช์สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอน
เวอร์เตอร์หน่ึงเฟส โดยจะได้รับสัญญาณ SPWM, Phase detector, และ 
Desired frequency มาทาํการประมวลผลเพ่ือสร้างสัญญาณพลัส์ PWM 
ต่อไป โดยภายในส่วนวงจรน้ีจะประกอบดว้ยวงจรโลจิกต่างๆท่ีประกอบ
กนัข้ึนมาเป็นวงจรควบคุมส่วน CCS น้ี ซ่ึงจะทาํการสร้างสัญญาณ PWM 
เ พื่ อ ไ ป ขั บ นํ า ส วิ ท ช์ ส อ ง ทิ ศ ท า ง ใ น รู ป ท่ี  1  คื อ 

1 1 2 2 3 3 4, . , , , , ,a b a b a b aS S S S S S S และ 4bS  

4. ผลการทดสอบระบบการขับเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึง
เฟส 

การจาํลองการทาํงานของการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้า
หน่ึงเฟสแบบ Capacitor-start, Capacitor-run ดว้ยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์
คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีมีค่าความถ่ีเอาทพ์ุทเท่ากบั 50Hz อตัราการม็อด
ดูเลตเท่ากบั 0.8  เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
ความเร็วรอบ และแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าน้ีเม่ือมีการปรับ
ค่าความถ่ีในการสวิทช์ท่ีค่าเท่ากบั 1kHz, 3kHz, และ 5kHz ของสัญญาณ
พีดบัลิวเอ็มแบบไซนูซอยดอล (SPWM) ท่ีใชใ้นการควบคุมการทาํงาน
ของสวิทช์สองทิศทางในวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส
แสดงไดด้งัรูปท่ี 6  มอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสท่ีใชใ้นการจาํลองมี
พิกดัเท่ากบั 1Hp, 220V, 50Hz โดยมีค่าพารามิเตอร์ดงัในรูปท่ี 3 มอเตอร์
เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟสได้รับค่าแรงบิดท่ีทดสอบกับโหลดขนาด 
2.5N.m วงจรเอซี-เอซีเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสไดรั้บแรงดนัไฟฟ้า 
220V, 50Hz จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า หลังจากนั้ นทําการจาํลองได้ผลการ
จาํลองดงัรูปขา้งล่างดงัน้ี 

 
(ก)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 1kHz 

 
(ข)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 3kHz 

 
(ค)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 5kHz 

รูปท่ี 6 สัญญาณพีดบับลิวเอม็แบบไซนูซอยดอล (SPWM) ท่ีใชใ้น
งานวิจยัน้ีท่ีค่าความถ่ีในการสวิทชต่์างๆ 

 
(ก)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 1kHz 

 
(ข)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 3kHz 

 
(ค)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 5kHz 

รูปท่ี 7 แรงดนัไฟฟ้าเอาทพ์ุทท่ีค่าความถ่ีเอาทพ์ุทเท่ากบั 50Hz อตัรา
การมอ็ดูเลตเท่ากบั 0.8 ท่ีค่าความถ่ีในการสวิทชต่์างๆ 

เม่ือทาํการปรับค่าความถ่ีในสวิทช์ของสัญญาณพีดบับลิวเอ็มแบบ
SPWM จะทาํให้ลกัษณะของแรงดนัไฟฟ้าเอาท์พุทมีลกัษณะดังรูปท่ี 7 
ลกัษณะแรงดนัไฟฟ้าจะถูกสับน้อยลงเป็นผลเน่ืองจากค่าความถ่ีในการ
สวิทช์ท่ีสูงข้ึนและผลของค่าตวัเก็บประจุท่ีใชใ้นวงจรสนบัเบอร์ท่ีสวิทช์
สองทิศทางดว้ย 

 
(ก)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 1kHz 
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(ข)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 3kHz 

 
(ค)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 5kHz 

รูปท่ี 8 กระแสไฟฟ้าเอาทพ์ุท Id และ Iq ท่ีค่าความถ่ีในการสวิทชต่์างๆ 
ลกัษณะกระแสไฟฟ้าเอาท์พุท Id และ Iq ท่ีค่าความถ่ีในการสวิทช์

ต่างๆ สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 8 พบว่าเม่ือปรับค่าความถ่ีในการสวิทช์ท่ี
สูงข้ึนจะทาํใหล้กัษณะของกระแสไฟฟ้าเรียบข้ึนตามค่าความถ่ีท่ีเพิ่มข้ึน 

 
(ก)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 1kHz 

 
(ข)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 3kHz 

 
(ค)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 5kHz 

รูปท่ี 9 ลกัษณะของความเร็วรอบท่ีค่าความถ่ีสวิทชต่์างๆ 

 
(ก)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 1kHz 

 
(ข)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 3kHz 

 
(ค)ความถ่ีในการสวิทชเ์ท่ากบั 5kHz 

รูปท่ี 10 แรงบิดท่ีค่าความถ่ีในการสวิทชต่์างๆ  
เม่ือไดรั้บแรงบิดทางกล 2.5N.m 

ความเร็วรอบของมอเตอร์เหน่ียวนาํไฟฟ้าหน่ึงเฟสแสดงไดด้งัรูปท่ี 
9 เม่ือทําการปรับค่าความ ถ่ีในการสวิทช์ ท่ี สู งข้ึนไม่ มีผลต่อการ
ตอบสนองต่อการเข้าสู่สภาวะคงตัวย ังคงมีการเข้าสู่สภาวะคงตัว
เหมือนกนัท่ีทุกค่าความถ่ีในการสวิทช ์ส่วนแรงบิดของมอเตอร์เหน่ียวนาํ
ไฟฟ้าหน่ึงเฟสนั้ นทําการทดสอบท่ีค่าแรงบิดทางกลเท่ากับ  2.5N.m 
สามารถแสดงได้ดังรูปท่ี 10 เม่ือทาํการปรับค่าความถ่ีในการสวิทช์ท่ี
สูงข้ึนยงัคงมีการกระเพื่อมของแรงบิดเช่นเดียวกนัแต่เวลาในการเขา้สู่
สภาวะคงตวัจะเร็วข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือค่าความถ่ีในการสวิทชท่ี์สูงข้ึน 
5. สรุปผลการทดสอบ 

เม่ือทาํการจาํลองการขบัเคล่ือนมอเตอร์เหน่ียวนําไฟฟ้าหน่ึงเฟส
ด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หน่ึงเฟสท่ีมีการแปลงผนั
พลังงานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียวท่ีมีการปรับเปล่ียนค่าความถ่ีในการ
สวิทช์ของสวิทช์สองทิศทางในวงจรคอนเวอร์เตอร์น้ีแล้วศึกษา
ผลกระทบ ต่อสมรรถนะต่างๆ  พบว่าแรงดันไฟ ฟ้ ามีลักษณะท่ี
เปล่ียนแปลงไปอยา่งชดัเจน กระแสไฟฟ้าเอาทพ์ุท Id และ Iq มีลกัษณะท่ี
เรียบข้ึนเม่ือค่าความถ่ีในการสวิทช์สูงข้ึน  ส่วนความเร็วรอบไม่มี
ผลกระทบมากนกั และค่าแรงบิดมีการเขา้สู่สภาวะคงตวัท่ีเร็วข้ึนเลก็นอ้ย 
ดงันั้นผลการจาํลองต่างๆเหล่าน้ีจะสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ
สร้างระบบการขบัเคล่ือนท่ีจะทาํการทดสอบจริงต่อไป 
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Implementation of Interleaved Bi-directional Converter for High Voltage Batteries in 

Electric Vehicles based on Hardware-in-the-Loop (HiL) 
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แบบสองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟส าหรับแบตเตอร่ีแรงดันสู ง 
ท่ีใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า ซ่ึงเทคนิคดังกล่าวสามารถช่วยลดค่ากระแส
กระเพ่ือม, ลดต้นทุนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคอนเวอร์เตอร์ รวมทั้ งลด
ความเครียดจากการสวิตช์และปรับปรุงการระบายความร้อนของตัว
อุปกรณ์ให้ดีขึ้น วงจรตน้แบบจะถูกจ าลองและทดสอบบน Hardware-in-
the-Loop simulator (HiL simulator) โมเดล OPAL-RT OP4510 ท่ีมีการ
ใช้งานร่วมกับโปรแกรม MATLAB/Simulink และควบคุมการท างาน
ของแบบจ าลองคอนเวอร์เตอร์ใน HiL ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต 
TMS320F28379d เพ่ือศึกษาผลตอบสนองการท างาน และวิเคราะห์
คุณลกัษณะกระแสของคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงท่ีท างานในโหมดการ
ชาร์จและดิสชาร์จแบตเตอร่ี 

ค าส าคัญ: คอนเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบสองทิศทาง , อินเตอร์ลีฟ, 
แบตเตอร่ีแรงดนัสูง, ยานยนตไ์ฟฟ้า, Hardware in the Loop 

This paper presents the development of an interleaved bi-
directional converter for high voltage batteries in electric vehicles. The 
interleaved control scheme is a cost effective technique that reduces the 
ripple current while also minimized stress and heat generated during the 
switching operation. In this study, the control responses and 
characteristics of converter currents in charge and discharge modes are 
investigated using Hardware-in-the-Loop simulator (HiL simulator) 
model OPAL-RT OP4510. The bi-directional converter is designed in 
MATLAB/Simulink and then import into HiL simulation. Furthermore, 
the HiL-modeled converter is controlled by using a 32 bit 
TMS320F28379d microcontroller. 

Keywords: Bi-directional converter, interleaved, high voltage battery, 
electric vehicles, Hardware-in-the-Loop 

1. ที่มาและความส าคัญ 

ยานยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบนัไดรั้บความสนใจและพฒันาหลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวท่ี

ไดรั้บพลงังานจากแหล่งพลงังานท่ีอ่ืน หรือเป็นการผสมผสานการท างาน
ร่วมกับเคร่ืองยนต์ ซ่ึงจากแผนพลงังานแห่งชาติท่ีสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยใชพ้ลงังานสะอาดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือลดการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล 
และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งเทคโนโลยีแบตเตอร่ีใน
ปัจจุบนัมีราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ยานยนต์ไฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี 
(Battery Electrical Vehicle หรือ BEV) ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก  

ส าหรับเทคโนโลยีแบตเตอร่ีของยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่ยาน
ยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอร่ีแรงดันสูง เน่ืองจาก
ระดับแรงดันของแบตเตอร่ีจะมีผลต่อการชาร์จและดิสชาร์จ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างแบตเตอร่ีแรงดนัสูงกบัแรงดนัต ่า พบว่า ถึงแมร้าคา
แบตเตอร่ีแรงดนัต ่าจะมีราคาท่ีไม่สูงมากนกัเมื่อเปรียบเทียบกบัแบตเตอร่ี
แรงดันสูง แต่แบตเตอร่ีแรงดันสูงจะสามารถรองรับการชาร์จและหรือ
ดิสชาร์จไฟได้เร็วกว่า อีกทั้งยงัสามารถลดการสูญเสียของกระบวนการ
แปลงแรงดนั ขนาดของสายไฟ น ้าหนัก และตน้ทุนอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน
วงจรคอนเวอร์เตอร์กระแสตรง  

นอกจากน้ี พลงังานไฟฟ้าท่ีสะสมในแบตเตอร่ีของยานยนต์ไฟฟ้า
ยงัสามารถน ามาเช่ือมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Vehicle to 
Grid หรือ V2G เพื่อเป็นแหล่งพลงังานส ารองท่ีช่วยเสริมแหล่งพลงังาน
หมุนเวียนต่างๆ ท่ีมีก าลังการผลิตไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ และสามารถใช้
ปรับปรุงคุณภาพของระบบไฟฟ้าด้วยการจ่ายรีแอคทีฟส าหรับควบคุม
ระดบัแรงดนัไฟฟ้าในสายส่งไดอี้กดว้ย [1] ส่งผลให้วงจรคอนเวอร์เตอร์ 
กระแสตรงส าหรับเช่ือมต่อกับแบตเตอร่ีในยานยนต์ไฟฟ้า ควรมี
ความสามารถในการส่งผา่นก าลงัไฟฟ้าไดท้ั้งสองทิศทาง 

ดังนั้น ในงานวิจยัน้ีจะเน้นการพฒันาวงจรคอนเวอร์เตอร์กระแส
ตรงแบบสองทิศทางดว้ยเทคนิคอินเตอร์ลีฟส าหรับแบตเตอร่ีแรงดนัสูงท่ี
ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยการใช้ Hardware-in-the-Loop (HiL) โดยท า
การจ าลองวงจรคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบสองทิศทางด้วยเทคนิค
อินเตอร์ลีฟ  ลงในเค ร่ือง HiL simulator และควบคุมการชาร์จและ
ดิสชาร์จแบตเตอร่ีดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงการออกแบบและจ าลอง
การท างานดว้ย HiL เป็นการทดสอบระบบก่อนท่ีจะน าไปพฒันาอุปกรณ์
คอนเวอร์เตอร์จริง ส่งผลให้เกิดขอ้ดีในเร่ืองระยะเวลา และตน้ทุนในการ
พฒันาวงจรคอนเวอร์เตอร์ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้าได ้ 
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รูปท่ี 1 โครงสร้างของคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงแบบสองทิศทางดว้ย
เทคนิคอินเตอร์ลีฟท่ีเช่ือมต่อกบัยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. โครงสร้างของคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงและเทคนิคอินเตอร์ลีฟ 

เพื่อให้ยานยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV สามารถท างานในรูปแบบ V2G 

ได้ คอนเวอร์เตอร์กระแสตรงจ าเป็นต้องสามารถรองรับการไหลของ
พลังงานได้ทั้ งสองทาง (Bidirectional Energy) ส าหรับชาร์จแบตเตอร่ี 
และจ่ายก าลงัไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเขา้สู่ระบบไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปท่ี 1  ซ่ึง
ในงานวิจยัน้ีได้เพ่ิมเทคนิคอินเตอร์ลีฟส าหรับควบคุมการท างานของ
คอนเวอร์เตอร์ โดยเป็นวิธีการขนานวงจรเพ่ิมเขา้ไปจ านวน 2 เฟส โดย
มุมในการสวิตช์แต่ละเฟสจะท างานห่างกนั 180 องศา ซ่ึงการใชเ้ทคนิคน้ี
สามารถพัฒนาวงจรคอนเวอร์เตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  ลดค่ากระแส
กระเพื่อม รวมทั้งลดความเครียดและตน้ทุนของอุปกรณ์ต่างๆ ได ้[2] 
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รูปท่ี 2 วงจรคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงสองทิศทางดว้ยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ

ขณะท างานในโหมดชาร์จ  
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รูปท่ี 3 วงจรคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงสองทิศทางดว้ยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ
ขณะท างานในโหมดดิสชาร์จ   

หลักการท างานของคอน เวอร์ เตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบ
สองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ แบ่งออกเป็น 2 โหมด โดยเมื่อ
ตอ้งการดึงพลงังานจากระบบไฟฟ้ามาชาร์จแบตเตอร่ี คอนเวอร์เตอร์จะ
ท างานใน Buck mode ซ่ึงจะท าการควบคุมและป้อนสัญญาณให้กบัสวิตช์ 

1S  และ 2S  เพ่ือเพ่ิมระดับแรงดันท่ีบสัดีซี (DC bus) ดงัรูปท่ี 2 ในทาง
ตรงกันขา้ม เมื่อตอ้งการดิสชาร์จพลงังานจากแบตเตอร่ีกลบัไปท่ีระบบ
ไฟฟ้า คอนเวอร์เตอร์จะท าการควบคุมและป้อนสัญญาณให้กับสวิตช์ 

3S  และ 4S  ซ่ึงคอนเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนมาท างานใน Boost mode ดงัรูป
ท่ี 3โดยท่ีการท างานของคู่สวิตช์ในแต่ละเฟสจะท างานกลบัสถานะกัน 
(Complementary) 

เมื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมจ านวนเฟส ในรูปท่ี 4 (ก) พบว่าการใช้
เทคนิคอินเตอร์ลีฟ ท าให้ค่ากระแสกระเพ่ือมของคอนเวอร์เตอร์ได้รับ
การปรับปรุงดีขึ้นอยา่งเห็นไดช้ดั ดงันั้น เมื่อมีการก าหนดแรงดนัเอาตพุ์ต 
( oV ) ให้มีค่าคงท่ีท่ีสามารถเป็นไดท้ั้งแรงดนัแบตเตอร่ีหรือแรงดันท่ีดีซี
บัส ค่ากระแสกระเพ่ือมจะขึ้ นอยู่กับรอบการท างานของสวิตช์ ( D ) 
อธิบายตามสมการท่ี (1) 

( , )L oi f D V =    (1) 

อีกทั้งยงัส่งผลให้ลดตน้ทุนของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตวัเหน่ียวน าท่ีมี
ขนาดเลก็ลง เน่ืองจากกระแสอินพุตและพลงังานท่ีสะสมในตวัเหน่ียวน า 
( indW ) ถูกลดลงตามจ านวนเฟสท่ีขนานเขา้ไป ดงัสมการท่ี (2) 
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 ขอ้ดีอีกหน่ึงประการ เมื่อรอบการท างานของสวิตช์ถูกปรับปรุง
ลดลงคร่ึงหน่ึงตามรูปแบบเทคนิคอินเตอร์ลีฟ ท าให้ค่ากระเพ่ือมของ
แรงดันเอาต์พุตมีค่าลดลงด้วยเช่นกัน ดังรูปท่ี 4 (ข) ซ่ึงจะช่วยลดการ
สูญเสียพลังงานในตัวเก็บประจุ (Equivalent Series Resistance )  ลด
ความเครียดทางไฟฟ้าและความร้อนบนตัวเก็บประจุได้ ข้อดีเหล่าน้ี
สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้อย่างมาก อีกทั้งยงัปรับปรุง
ความน่าเช่ือถือของระบบอีกดว้ย 
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(ก)                             (ข) 

รูปท่ี 4 กระแสอินพุตกระเพื่อมและแรงดนัเอาต์พุตกระเพื่อม เมื่อมีการใช้
เทคนิคอินเตอร์ลีฟ 

3. Hardware in the Loop 
Hardware-in-the-Loop (HiL) เป็นการจ าลองในส่วนของฮาร์ดแวร์

จริงในคอมพิวเตอร์ และรับสัญญาณควบคุมจริงจากคอนโทรลเลอร์ เพ่ือ
ทดสอบการท างานของอุปกรณ์และระบบควบคุมให้ใกลเ้คียงกับระบบ
จริงมากท่ีสุด ซ่ึงการจ าลองใน HiL ก่อนพฒันาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริงน้ี
ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการทดสอบมากขึ้น ในเร่ืองของการลดตน้ทุน 
ระยะเวลา ความปลอดภยั และความเป็นไปไดใ้นการพฒันา  [3] 

HiL simulator เป็นระบบทดสอบท่ีประกอบดว้ยชุดซอร์ฟแวร์และ
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้งโปรแกรมการจ าลองรูปแบบ
รูปแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบวงจรจะถูกอัพโหลดไปยัง
อุปกรณ์ท่ีจ าลองการท างานแบบเวลาจริง (Real-time) โดยท่ีการส่ือสาร
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ระหว่างโมดูล เช่น HiL simulator กับ DSP controller จะส่ือสารผ่าน 
FPGA ท่ีมีสัญญาณอนาล็อกและดิจิตอลเพ่ือวดัและส่งค่าผ่านโมดูล I/O  
[4] แสดงดงัรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 ระบบทดสอบ Hardware in the Loop (HiL) 
 

4. ระบบทดสอบคอนเวอร์เตอร์โดยใช้ Hardware in the Loop 
ในงานวิจยั การออกแบบรูปแบบจ าลองคอนเวอร์เตอร์กระแสตรง

สองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟ ถูกจ าลองใน HiL simulator โมเดล 
OPAL-RT OP4510 พร้อมกบัรูปแบบระบบควบคุมการท างานชาร์จและ
ดิสชาร์จ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ TMS320F2837D 32 บิต และวดั
สัญญาณแรงดันและกระแสไฟฟ้าด้วยดิจิตอลออสซิลโลสโคป ISO-
TECH IDS-1047 

ออกแบบคอนเวอร์เตอร์ให้รองรับกระแสได้ไม่เกิน 20 A หรือ        
8 kW ในรูปท่ี 6 ระบบควบคุมจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบ 

ควบคุมกระแสเฉลี่ยของตัวเหน่ียวน า (ลูปด้านใน) และระบบควบคุม
ก าลงัไฟฟ้า (ลูปด้านนอก) ซ่ึงในงานวิจยัจะน าเสนอเฉพาะส่วนระบบ
ควบคุมกระแสเฉลี่ยของตวัเหน่ียวน า โดยก าหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ของคอนเวอร์เตอร์ ไดแ้ก่ DV = 600 volt , battV = 400 volt, 1 2,B BL L  = 2 
mH, BC = 195 µF, DC = 1650 µF, swf = 20 kHz ส าหรับค่าพารามิเตอร์
ของตวัควบคุมกระแสไฟฟ้าในลูปดา้นใน สามารถหาโดยใชวิ้ธีการของ 
Extended Symmetrical Optimum ซ่ึงไดค้่า pik = 0.0612, iik = 0.0051 

5. ผลการทดสอบ 
ท าการทดสอบผลตอบสนองการท างานของคอนเวอร์เตอร์ดว้ยการ

ปรับค่า in,max แบบขั้นบนัได ผลท่ีไดจ้ากการจ าลองบน HiL simulator ใน
รูปท่ี 7 และ 8 พบว่ากระแสท่ีไหลผา่นคอนเวอร์เตอร์ทั้ง ibatt, iLB1 และ iLB2 
สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ค่ากระแสอา้งอิงได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา     
2 ms โดยไม่มีการแกว่งเกิดขึ้ น  โดยในโหมดการชาร์จแบตเตอร่ีจะ
ก าหนดให้กระแสท่ีไหลผ่านตัวเหน่ียวน าและกระแสเอาต์พุตมีค่าเป็น
บวก โดยเพ่ิมขนาดกระแสอ้างอิงจาก 0 เป็น 20 A ในทางกลับกัน จะ
ก าหนดให้กระแสท่ีไหลผา่นตวัเหน่ียวน าและกระแสเอาต์พุตมีค่าเป็นลบ 
ส าหรับการท างานในโหมดดิสชาร์จ โดยปรับเปลี่ยนกระแสอา้งอิงจาก 
20 A เป็น -20 A 

ในส่วนการกระเพ่ือมของกระแสจากการท างานทั้ งสองโหมด 
ดงัแสดงในรูปท่ี 9 และ10 พบว่า การใชเ้ทคนิคการควบคุมแบบอินเตอร์
ลีฟด้วยการเพ่ิมจ านวนสวิตช์สองตัวขนานเข้าไปในวงจร เมื่อค่าดิ้วต้ี
ไซเคิลใกลเ้คียง 50 %  ( 0.5D = ) กระแสกระเพ่ือมในแต่ละเฟส 1LBi  
และ 2LBi คิดเป็น 32 % และเมื่อกระแสทั้ งสองเฟสรวมกัน ท าให้
ค่ากระแสกระเพ่ือม batti ลดลง มีค่าเท่ากับ 4% ซ่ึงเป็นไปตามเทคนิค
การควบคุมแบบอินเตอร์ลีฟ [2] 
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รูปท่ี 6 ระบบทดสอบคอนเวอร์เตอร์กระแสตรงสองทิศทางดว้ยเทคนิคอินเตอร์ลีฟโดยใช ้HiL 
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6. สรุป 

จากผลการทดสอบบน HiL พบว่า ระบบควบคุมท่ีออกแบบมา 
สามารถควบคุมกระแสท่ีไหลผ่านคอนเวอร์เตอร์ให้ท างานได้ทั้ ง
สองทิศทาง ผลตอบสนองท่ีไดม้ีค่าพุ่งเกินของกระแสไม่มากเกินไปและ
เขา้สู่ค่ากระแสอา้งอิงด้วยความไวท่ีเหมาะสม  จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ี
จะสามารถน าระบบควบคุมท่ีได้ออกแบบน้ี ไปใชก้ับชุดคอนเวอร์เตอร์
จริงท่ีจะถูกพฒันาในห้องปฏิบติัการไดต้่อไป 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
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แบบสองทิศทางด้วยเทคนิคอินเตอร์ลีฟส าหรับไฮบริดอินเวอร์เตอร์
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รูปท่ี 7 ผลตอบสนองการเปลี่ยนโหมดการท างานของคอนเวอร์เตอร์ 
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รูปท่ี 8 ผลตอบสนองการเปลี่ยนโหมดการท างานของคอนเวอร์เตอร์ 

เปลี่ยนขั้นตอนการท างานใหเ้ป็นโหมดการดิสชาร์จแบตเตอร่ี 
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รูปท่ี 9  ผลการจ าลองฮาร์ดแวร์และการวิเคราะห์กระแสของ 

คอนเวอร์เตอร์ ขณะท่ีท างานในโหมดชาร์จแบตเตอร่ี 
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รูปท่ี 10 ผลการจ าลองฮาร์ดแวร์และการวิเคราะห์กระแสของ 
คอนเวอร์เตอร์ ขณะท่ีท างานในโหมดดิสชาร์จแบตเตอร่ี 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการวเิคราะห์และแกปั้ญหาความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนกบัเซ็นทรัลอินเวอร์เตอร์พิกดัขนาดก าลงัการผลิตต่อเคร่ือง 630 
กิโลวตัต์ ภายในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยพ์ิกดั 6 เมกะวตัต ์ป้องกนั
ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกบัอุปกรณ์ในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบของก าลงัการ
ผลิตในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซ่ึงจะส่งผลต่อระยะคืนทุน และมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมอุปกรณ์ ท่ี เสียหาย โดยมีขั้ นตอนหลัก ๆ คือ 
ตรวจสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงในช่วงเวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
ตรวจสอบขนาดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงในช่วงเวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
ตรวจสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงเวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
ตรวจสอบขนาดกระแสไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงเวลาท่ีเกิดความเสียหาย 
ตรวจสอบการออกแบบและการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพของ IGBT ท่ีเสียหายด้วย
สายตา การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความร้อนของ IGBT การป้องกนั
และแกปั้ญหาของการเกิดความเสียหายในระยะยาว การศึกษาจะท าการ
เก็บขอ้มูลจากอินเวอร์เตอร์ท่ี IGBT ระเบิดเสียหาย จ านวน 5 เคร่ือง และ
อินเวอร์เตอร์ท่ีสามารถใช้งานได้ตามปกติจ านวน 1 เคร่ือง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการอ้างอิง จากผลการวิเคราะห์พบว่าช่วงเวลาท่ีเกิดความ
เสียหายของอินเวอร์เตอร์อยูใ่นช่วงเวลา 11:00 ถึง 14:00 ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีความเข้มจากรังสีดวงอาทิตย์สูงท่ีสุดของวนั และเป็นช่วงเวลาท่ี
อินเวอร์เตอร์ผลิตไฟฟ้าไดสู้งสุด นัน่คืออินเวอร์เตอร์จะท างานหนกัท่ีสุด
ในช่วงเวลาดงักล่าว จากการวเิคราะห์ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพและ
อุปกรณ์ระบายความร้อนของ IGBT พบว่า Thermal Interface Material 
(TIM) หรือ ซิลิโคนระบายความร้อน เกิดการเส่ือมสภาพและแข็งตวั ท า
ให้การถ่ายเทความร้อนจาก IGBT ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความร้อนสูงใน
ช่วงเวลาท่ีท างาน ไปสู่ฮีทซิงค์เป็นไปไดย้าก เม่ือความร้อนสะสมสูงข้ึน
เร่ือย ๆ จึงท าให ้IGBT เกิดการระเบิดเสียหาย  

ค าส าคญั: โซล่าอินเวอร์เตอร์ ซิลิโคนระบายความร้อน ไอ.จี.บี.ที 

Abstract 

This paper presents an analysis and troubleshooting of failure in the 
central inverter. The capacity per unit is 630 kW in a solar power plant 
with a rating of 6 megawatts to prevent the problems for long run. This 

failure will cause the payback period and the cost for reparation. The 
investigations were to: 1) check the DC voltage level at the time of 
failure, 2) check the magnitude of the DC current at the time of damage, 
3) check the AC voltage level at the time of failure, 4) check the 
magnitude of the AC current during the time of failure, and 5) check the 
design and installation of solar power systems. The visual inspection of 
the physical properties of the failure IGBTs was performed from the 
selected five failure inverters and one normal inverter for the reference. 
From the analysis results, it was found that the failure time of the 
inverter was from 11:00AM to 14:00PM, which was the highest solar 
radiation intensity of the day and it was the time that the inverter 
generated the highest power, therefore, the inverter worked at the 
hardest point during that time. From the physical examination, it was 
found that the Thermal Interface Material (TIM) or the silicone heat 
sink deteriorated and hardened. This caused the failure of cooling of the 
IGBT which was the hot device during the operating hours. This was 
the reason that caused the IGBT exploded. 

Keywords: Solar Inverter, Thermal Interface Material, IGBT 

1. บทน า 
 

 
 

รูปท่ี 1 IGBT ระเบิดเสียหาย 
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ Central Inverter ระเบิดเสียหาย ได้ท าการ

เข้าตรวจสอบเบ้ืองต้นพบว่าอุปกรณ์ IGBT ระเบิดเสียหาย และเกิด
เหตุการณ์กรณีเดียวกนัในพื้นท่ีโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยอ่ื์นท่ีมีอายุ
ใกลเ้คียงกนัคือ 5 ปี มีแนวโนม้จะขยายวงกวา้งไปในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพิ่ม
มากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อค่าก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยตรง เพราะอินเวอร์เตอร์เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมีหน้าท่ีแปลง
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ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั และส่งจ่ายก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตได้
ไปยงัหม้อแปลงเพื่อปรับระดับแรงดันไฟฟ้า และเช่ือมต่อกับระบบ
จ าหน่ายเพื่อการขายไฟฟ้าเชิงพานิชย ์ผลกระทบอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์
ประกอบอ่ืน ๆ เกิดความเสียหายตามไปดว้ยเน่ืองจากการระเบิดดงักล่าว 
อาจตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษาเพิ่มข้ึนจากการซ่อมบ ารุง เพื่อป้องกนัการเกิด
ความเสียหายดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้
วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายดังกล่าว และหาวิธีการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายแก่อินเวอร์เตอร์ 
 

2. กระบวนการตรวจสอบและวเิคราะห์ความเสียหายของ Inverter 

กระบวนการตรวจสอบความเสียหายและตน้เหตุของปัญหาของ
อินเวอร์เตอร์มีขั้ นตอนหลัก ๆ อยู่ 7 ขั้ นตอนซ่ึงล าดับขั้ นตอนการ
ตรวจสอบและวเิคราะห์ดงัรูปท่ี 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 ล าดบัขั้นตอนการตรวจสอบ 

 เม่ือท าการตรวจสอบตามขั้นตอนต่าง ๆ จะน าค่าทางไฟฟ้า มา
เปรียบเทียบกบัสเปกของอินเวอร์เตอร์ โดยสเปกของอินเวอร์เตอร์ดัง
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 สเปกของอินเวอร์เตอร์ท่ีท าการตรวจสอบทั้ง 6 เคร่ือง 

 

 
 

2.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง  [3] จะท าการเก็บ

ขอ้มูลช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ระเบิดของ IGBT เพื่อวิเคราะห์วา่ช่วงเวลา
ท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวมีค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงดา้นเขา้อินเวอร์เตอร์
ท่ีระดบัแรงดนัเกินกว่าระดบัแรงดนัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนไดต้ามส
เปกของอินเวอร์เตอร์หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลจะท าการเก็บค่าจาก
ระบบ Monitoring ของอินเวอร์เตอร์ ท่ีจะตรวจวดัระดับแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงท่ีด้านขาเขา้ของอินเวอร์เตอร์ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กบั กล่องรวม
สายไฟฟ้ากระแสตรง (Combiner box) ท่ีจะบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงทุก ๆ 5 นาที แลว้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัอินเวอร์เตอร์
ท่ีใชง้านได ้โดยอินเวอร์เตอร์ขนาด 630 kW ค่าแรงดนัขาเขา้ท่ีทนไดจ้ะมี
ค่าอยูท่ี่ 1100 Vdc และแรงดนัขณะใชง้าน (Vmppt) จะอยูใ่นช่วง 520 ถึง 
850 Vdc ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าแรงดันจะ
แปรผกผนักบัอุณหภูมิ 
 

2.2 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 
การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสตรง  [4] จะท าการ

ตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ IGBT ระเบิด จะท าการเก็บขอ้มูล
กระแสไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อวิเคราะห์ว่า ในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวมีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงเกินกว่าระดับกระแสอินพุตท่ี
อินเวอร์เตอร์สามารถรับไดต้ามสเปกของอินเวอร์เตอร์หรือไม่ โดยการ
เก็บขอ้มูลจะท าการเก็บค่าจากระบบ Monitoring ของอินเวอร์เตอร์ ท่ีจะ
ตรวจวดัระดบักระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีดา้นขาเขา้ของอินเวอร์เตอร์ซ่ึง
เช่ือมต่ออยู่กับ กล่องรวมสายไฟฟ้ากระแสตรง (Combiner box) ท่ีจะ
บันทึกค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงทุก ๆ 5 นาที แล้วน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบัอินเวอร์เตอร์ท่ีใชง้านได ้โดยอินเวอร์เตอร์ขนาด 630 kW 
ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงท่ีสามารถรับไดคื้อ 1356 A ค่ากระแสไฟฟ้า
กระแสตรงท่ีจ่ายให้อินเวอร์เตอร์จะข้ึนอยู่กบัความเขม้แสงท่ีตกกระทบ
กบัแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยค่ากระแสไฟฟ้าจะแปรผนัตามความเขม้ของ
รังสีดวงอาทิตย ์
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2.3 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลบั 
การตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ  [3] จะท าการเก็บ

ขอ้มูลช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ระเบิดของ IGBT เพื่อวิเคราะห์วา่ช่วงเวลา
ท่ีเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านออกของ
อินเวอร์เตอร์ท่ีระดบัแรงดนัเกินกวา่ระดบัแรงดนัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถ
ทนไดต้ามสเปกของอินเวอร์เตอร์หรือไม่ โดยการเกบ็ขอ้มูลจะท าการเก็บ
ค่ าจากระบบ  Monitoring ของอิน เวอ ร์ เตอ ร์  ท่ี จะตรวจวัดระดับ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีดา้นขาออกของอินเวอร์เตอร์ ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่
กบัหมอ้แปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้า ท่ีจะบนัทึกค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
ทุก ๆ 5 นาที แลว้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัอินเวอร์เตอร์ท่ีใชง้านได ้
โดยอินเวอร์เตอร์ขนาด 630 kW ค่าแรงดันขาออกท่ีทนได้จะมีค่าอยู่ท่ี 
360 Vac และแรงดนัขณะใชง้าน (Vmppt) จะอยูใ่นช่วง 288 ถึง 414 Vac 
 

2.4 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 
การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ  [4] จะท าการ

ตรวจสอบในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ IGBT ระเบิด จะท าการเก็บขอ้มูล
กระแสไฟฟ้ากระแสสลบัเพื่อวิเคราะห์ว่า ในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวมีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับเกินกว่าระดับกระแสอินพุตท่ี
อินเวอร์เตอร์สามารถรับไดต้ามสเปกของอินเวอร์เตอร์หรือไม่ โดยการ
เก็บขอ้มูลจะท าการเก็บค่าจากระบบ Monitoring ของอินเวอร์เตอร์ ท่ีจะ
ตรวจวดัระดบักระแสไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีดา้นขาเขา้ของอินเวอร์เตอร์ซ่ึง
เช่ือมต่ออยูก่บัหมอ้แปลงระดบัแรงดนัไฟฟ้า ท่ีจะบนัทึกค่ากระแสไฟฟ้า
กระแสสลบัทุก ๆ 5 นาที แลว้น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัอินเวอร์เตอร์
ท่ีใชง้านได ้โดยอินเวอร์เตอร์ขนาด 630 kW ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลบั
ท่ีสามารถจ่ายออกไดสู้งสุดคือ 1111 A 
 

2.5 ตรวจสอบอุณหภูม ิ
การตรวจสอบอุณหภูมิของอินเวอร์เตอร์ จะท าการตรวจสอบ

ในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ IGBT ระเบิด จะท าการเก็บขอ้มูลอุณหภูมิ
ภายในอินเวอร์เตอร์และอุณหภูมิของ IGBT เพื่อวิเคราะห์ว่า ในช่วงเวลา
ท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวมีค่าอุณหภูมิภายในและอุณหภูมิ IGBT [1] เกิน
กว่าระดบัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนได้ตามสเปกหรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูลจะท าการเก็บค่าจากระบบ Monitoring ของอินเวอร์เตอร์ ท่ีจะ
ตรวจวดัค่าอุณหภูมิภายในอินเวอร์เตอร์และอุณหภูมิของ IGBT โดยมี
เซ็นเซอร์ตรวจจบัอุณหภูมิภายในและจะท าการบนัทึกค่าทุก ๆ 5 นาที
แล้วน ามาวิ เคราะห์ เป รียบ เที ยบกับ อิน เวอ ร์ เตอ ร์ ท่ี ใช้งาน  โดย
อินเวอร์เตอร์ขนาด 630 kW มีช่วงอุณหภูมิแวดลอ้มในการท างานอยู่ท่ี     
-30 ถึง 65 ºC อินเวอร์เตอร์ท่ีใชง้านปกติจะมีค่าอุณหภูมิแวดลอ้มต ่ากว่า 
55 ºC 

 

2.6 ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ 
การตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพ จะท าการตรวจสอบ 

IGBT ท่ีระเบิดเสียหาย ตรวจสอบระบบระบายความร้อนต่าง ๆ เช่น พดั
ลมระบายความร้อน Thermal Interface Material (TIM) หรือ ซิลิโคน
ระบายความร้อน และ Heat sink เพื่อวิเคราะห์ว่าในช่วงเวลาท่ี เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าว พดัลมระบายความร้อน ซิลิโคนระบายความร้อน และ 
Heat sink สามารถถ่ายเทความร้อนจาก IGBT หรือความร้อนภายในของ
อินเวอร์เตอร์ ออกไปสู่ภายนอกอินเวอร์เตอร์ไดห้รือไม่ โดยพดัลมระบาย
ความร้อนทุกตวัตอ้งสามารถใชง้านไดต้ามปกติ ซิลิโคนระบายความร้อน 
ต้องไม่มีการเส่ือมสภาพ แข็งตัวหรือแห้ง และ Heat sink ต้องสภาพ
สมบูรณ์ไม่เสียหาย เน่ืองจากจะส่งผลให้อุณหภูมิแวดล้อมภายใน
อิน เวอร์เตอร์และอุณหภูมิ  IGBT มี อุณหภูมิ ร้อน เกินกว่าระดับ ท่ี
อินเวอร์เตอร์และ IGBT จะสามารถทนได ้
 

2.7 ตรวจสอบการออกแบบและติดตั้ง 
การตรวจสอบการออกแบบและติดตั้ง จะท าการตรวจสอบว่า

มีการออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IEC 61215 [2] หรือท่ีเกิน
กวา่ระดบัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนได ้1.จ  านวนแผงต่อสตริง 2.จ  านวน
สตริงต่อ Combiner ขนาดแรงดนัไฟฟ้าดา้น Secondary ของหมอ้แปลง
ไฟฟ้า โดยค่าทางไฟฟ้าต่าง ๆ จะใช้ค่าจากสเปกของอินเวอร์เตอร์เป็น
หลกัคือ ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ตอ้งมีค่า 
Voc ใน 1 วงจรอนุกรม ไม่เกิน 1000 Vdc ค่าแรงดนั MPPT ใน 1 วงจร
อนุกรมไม่เกิน 850 Vdc ค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัท่ีจ่ายจากหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ตอ้งมีค่าระหว่าง 288 ถึง 414 Vac ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรง ใน
วงจรขนาด 8 วงจรรวมกนั ตอ้งมีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 1356 
A ใน 1 วงจรขนานต้องมีขนาดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 169.5 A กรณีท่ีมี
อินเวอร์เตอร์ต่อกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า 1 เคร่ืองต่อหมอ้แปลง 1 ลูก ขนาด
ของหม้อแปลงต้องมีค่าไม่น้อยกว่าขนาดของอินเวอร์เตอร์ 693 kVA 
ค่าสเปกของแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์นตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าสเปกของแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์เช่ือมต่อกบัอินเวอร์เตอร์ 
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3. ผลการทดสอบ 
3.1 การตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรง 

จากผลการทดสอบเม่ือท าการวิ เคราะห์แรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงของอินเวอร์เตอร์ทั้ ง 6 เค ร่ือง พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงของ INV 1 มีค่าสูงท่ีสุดท่ี 757.72 Vdc และมีค่าต ่าท่ีสุดคือ 
INV 4 คือ 613.12 Vdc จากผลการวิเคราะห์บ่งช้ีวา่อินเวอร์เตอร์ทุกเคร่ือง
มีค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงอยู่ในระดบัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนได ้
คือ 520 ถึง 820 Vdc  ผลการตรวจสอบในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3 สรุปค่า Vdc ช่วงเวลาท่ี IGBT ระเบิดเสียหายเปรียบเทียบ
กบัอินเวอร์เตอร์อา้งอิง 

 
 

3.2  การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 
เม่ือวิ เคราะห์ ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงในช่วงเวลาท่ี

อินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหายพบว่ามีค่าอยู่ในระดับท่ีอินเวอร์เตอร์
สามารถทนได ้โดย INV 3 มีค่ากระแสสูงสุดอยู่ท่ี 270.95 A และ INV 1 
มีค่ากระแสต ่าท่ีสุด คือ 131.25 A เม่ือวิเคราะห์แลว้พบวา่ค่ากระแสไฟฟ้า
กระแสตรงยงัมีค่าไม่เกินระดบัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนได ้คือ นอ้ยกวา่ 
1356 A ผลการตรวจสอบในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 สรุปค่า Idc ช่วงเวลาท่ี IGBT ระเบิดเสียหายเปรียบเทียบ

กบัอินเวอร์เตอร์อา้งอิง 

 
 

3.3 การตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั 
เม่ื อ วิ เค ราะ ห์ ค่ าแรงดัน ไฟ ฟ้ ากระแสสลับพบว่ า ค่ า

แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัในช่วงเวลาท่ีอินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหาย
พบว่าค่าแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัของอินเวอร์เตอร์ท่ีเสียหาย มีค่าอยู่
ในช่วง 311.42 ถึง 324.91 Vac ส่วนค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับของ
อิน เวอ ร์ เตอ ร์อ้างอิ ง  มี ค่ าอยู่ ใน ช่วง 321.56 ถึ ง  325.26 Vac ซ่ึ ง ค่ า
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัของอินเวอร์เตอร์ทั้ง 2 กลุ่ม มีค่าใกลเ้คียงกนัอยู่

ในเกณฑ์ปกติ และอยู่ในระดบัท่ีอินเวอร์เตอร์สามารถทนได ้คือ 288 V 
ถึง 414 Vac ผลการตรวจสอบในตารางท่ี 5 

ตารางท่ี 5 สรุปค่า Vac ช่วงเวลาท่ี IGBT ระเบิดเสียหายเปรียบเทียบ
กบัอินเวอร์เตอร์อา้งอิง 

 
 

3.4 การตรวจสอบกระแสไฟฟ้ากระแสสลบั 
เม่ือวิเคราะห์ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับในช่วงเวลาท่ี

อินเวอร์เตอร์เกิดความเสียหายพบว่ามีค่าอยู่ในระดับท่ีอินเวอร์เตอร์
สามารถทนได้ โดย INV อ้างอิงมี ค่ ากระแส  Phase A สู งสุดอยู่ ท่ี     
360.23 A และ INV 1 มีค่ากระแส Phase A ต ่ าท่ีสุด คือ 152.72 A เม่ือ
วิเคราะห์แล้วพบว่าค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงยงัมีค่าไม่เกินระดับท่ี
อินเวอร์เตอร์สามารถทนได้ คือ น้อยกว่า 1111 A ผลการตรวจสอบใน
ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 สรุปค่า Iac ช่วงเวลาท่ี IGBT ระเบิดเสียหายเปรียบเทียบ
กบัอินเวอร์เตอร์อา้งอิง 

 
 

3.5 การตรวจสอบอุณหภูม ิIGBT และอุณหภูมแิวดล้อม 
เม่ือวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิในช่วงเวลาท่ีอินเวอร์เตอร์เกิดความ

เสียหายพบว่าอินเวอร์เตอร์ท่ีเสียหาย มีค่าอุณหภูมิ IGBT ท่ีสูงท่ีสุด คือ 
79.24 ºC, 80.04 ºC, 90.34 ºC, 78.53 ºC และ 79.43 ºC ตามล าดับ ส่วน
อุณหภูมิ IGBT ท่ีสูงท่ีสุดของอินเวอร์เตอร์อา้งอิง คือ 74.72 ºC จะเห็นได้
ว่าอินเวอร์เตอร์ท่ีเสียหายมีค่าอุณหภูมิ IGBT ตัวท่ีสูงท่ีสุดอยู่ในช่วง 
78.53 ºC ถึง 90.34 ºC ซ่ึงมีค่าสูงกว่าอินเวอร์เตอร์ท่ีอา้งอิง คือ 74.72 ºC 
อยู่พอสมควร ค่าอุณหภูมิแวดลอ้มอินเวอร์เตอร์ท่ีเสียหาย คือ 49.58 ºC, 
49.75 ºC, 48.52 ºC, 49.75 ºC และ 48.97 ºC ตามล าดับ ส่วนอุณหภูมิ
แวดลอ้มอินเวอร์เตอร์อา้งอิง คือ 45.95 ºC จะเห็นได้ว่าอินเวอร์เตอร์ท่ี
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เสียหายมีค่าอุณหภูมิแวดลอ้มท่ีสูงกว่าอินเวอร์เตอร์อา้งอิงอยู่ท่ี 3 ถึง 4 
องศาเซลเซียส ผลการตรวจสอบในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 สรุปค่าอุณหภูมิ IGBT และอุณหภูมิแวดล้อม  ของ
อินเวอร์เตอร์ท่ีระเบิดเสียหายเปรียบเทียบกบัอินเวอร์เตอร์อา้งอิง 

 
 

3.6 การตรวจสอบกายภาพของอุปกรณ์ 
เม่ือตรวจสอบและวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของ IGBT 

บริเวณจุดระบายความร้อนระหว่าง IGBT กบั Heat sink พบว่า Thermal 
Interface Material (TIM) ห รือ  ซิ ลิ โคน ระบ ายความ ร้อน เกิ ดก าร
เส่ือมสภาพคือ เกิดการแขง็ตวัและมีจุดท่ีทาซิลิโคนไม่ทัว่ถึง จึงมีช่องวา่ง
ระหว่าง IGBT กบั Heat sink ในรูปท่ี 3 ซ่ึงจะส่งผลต่อการระบายความ
ร้อนไดโ้ดยตรง เพราะซิลิโคนจะท าหน้าท่ีถ่ายเทความร้อนจากท่ีเกิดข้ึน
จากการท างานของ IGBT ออกมาเพื่อให้พัดลมเป่าเพื่อน าความร้อน
ดงักล่าวออกไปสู่ภายนอกเคร่ือง 
 

 
 

รูปท่ี 3 ซิลิโคนระบายความร้อน IGBT เส่ือมสภาพ 
 

3.7 การตรวจสอบการออกแบบและตดิตั้ง 
เม่ือวิเคราะห์การออกแบบและการติดตั้งพบว่า ค่าทางไฟฟ้า

ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเวอร์เตอร์ คือ ขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อ
กับ อิน เวอ ร์ เตอ ร์  คื อ  1600 kVA 22000/340 V ตรงตามส เปกของ
อินเวอร์เตอร์ ขนาดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์310 W ต่อแผน่ซ่ึงมีแรงดนั Voc 
คือ 46.20 V เม่ือต่ออนุกรมกนั 20 แผ่นจะมีค่าแรงดนั Voc เท่ากบั 924 V 
ตรงตามสเปกของอินเวอร์เตอร์  หรือต ่ ากว่า 1100 V ค่า Vmppt คือ   

37.04 V เม่ือต่ออนุกรมกนั 20 แผน่จะมีค่าแรงดนั Vmppt เท่ากบั 740.8 V 
ตรงตามสเปกของอินเวอร์เตอร์ หรืออยู่ในช่วง 520 V ถึง 850 V ค่า Isc 
คือ 8.69 A เม่ือต่อขนานกนัจ านวน 16 สตริงจะมีค่ากระแสอยูท่ี่ 139.04 A 
ตรงตามสเปกของอินเวอร์เตอร์ หรือนอ้ยกวา่ 169.5 A การตรวจสอบการ
ออกแบบและติดตั้งจาก Single line diagram ในรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 Single line diagram การออกแบบและติดตั้งอินเวอร์เตอร์ท่ีท าการ
ตรวจสอบ 

 

4. สรุปผลการทดสอบและแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว 
จากการทดสอบได้บ่งช้ีให้เห็นว่าสาเหตุท่ีท าให้ IGBT ระเบิด

เสียหายคือการระบายความร้อนของ IGBT เน่ืองจากซิลิโคนระบายความ
ร้อนท่ีมีอายกุารใชง้าน 5 ปีเกิดการเส่ือมสภาพ จึงท าให้การระบายความ
ร้อนเป็นไปได้ยากและเม่ือถึงช่วงท่ีค่าความเข้มแสงอาทิตยสู์ง ๆ เกิด
ความร้อนข้ึนจากการท างานสับสวิตช์ของ IGBT ท าให้เกิดความร้อน [5] 
แต่การระบายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะท าให้อุณหภูมิ
ลดลงได ้จึงท าให้ IGBT มีความร้อนท่ีสูงเกินกว่า 78 ºC และเม่ือสะสม
ความร้อนเร่ือย ๆ จนถึงระดบัท่ี IGBT สามารถทนได ้จึงเกิดเหตุการณ์ 
IGBT ระเบิด เม่ือวิเคราะห์ค่าแรงดันและค่ากระแสพบว่าอยู่ในเกณฑ์
ปกติ ดงันั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้เกิดความเสียหาย
ดังกล่าว คือการระบายความร้อนของ IGBT จากการเส่ือมสภาพของ
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ซิลิโคนระบายความร้อนจนแข็งตวั และมีช่องว่างจากการหดตัวของ
ซิลิโคนระหวา่ง IGBT กบั Heat sink 

 ดงันั้นแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือ ด าเนินการตรวจเช็คสภาพ
ซิลิโคนระบายความร้อน หากเกิดการเส่ือมสภาพให้ด าเนินการเปล่ียน 
โดยซิลิโคนท่ีเส่ือมสภาพให้ขูดออก ดังรูปท่ี 5 โดยวสัดุท่ีอ่อนกว่า     
Heat sink เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบั Heat sink จากการขูด  
และเช็ดท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล์ จากนั้นท าการทาซิลิโคนให้ทัว่
หนา้สมัผสัระหวา่ง IGBT กบั Heat sink ไม่หนาจนเกินไป ดงัรูปท่ี 6 และ
ให้ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศ ท าความสะอาดพดัลมระบายอากาศ
เป็นประจ า เพื่อใหก้ารถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

 
 

รูปท่ี 5 ขดูซิลิโคนท่ีเส่ือมสภาพออก 
 

 
 

รูปท่ี 6 ทาซิลิโคนทัว่บริเวณ IGBT 
 

 เม่ือท าการแกไ้ขดงักล่าวแลว้ทดสอบอินเวอร์เตอร์ โดยใหข้าย
ไฟตามปกติ และเฝ้าสังเกตการณ์อุณหภูมิ พบว่าค่าอุณหภูมิมีค่าอยู่
ระหวา่ง 66 ºC ถึง 72 ºC บ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ค่าอุณหภูมิลดลงเป็นอยา่งมาก ดงั
รูปท่ี 7 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิ IGBT ของอินเวอร์เตอร์ยงัไม่ได้
ท าการเปล่ียนซิลิโคนระบายความร้อนจะมีค่าระหวา่ง 80.7 ºC ถึง 82.9 ºC 
ดงัรูปท่ี 8 

 

 
 

รูปท่ี 7 อุณหภูมิ IGBT หลงัท าการเปล่ียนซิลิโคนระบายความร้อน 
 

 
 

รูปท่ี 8 อุณหภูมิ IGBT ก่อนท าการเปล่ียนซิลิโคนระบายความร้อน 
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การเพิม่ประสิทธิภาพระบบป๊ัมน า้พลงังานแสงอาทติย์โดยใช้การสะท้อนแสง 

Efficiency Improvement of Solar Water Pump System with Reflection  

อ าภา สาระศิริ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั สถาบนัวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร aumpa@mut.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป๊ัมน ้าพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยการใช้การสะทอ้นแสง การสะทอ้นแสงท าโดยการติด
แผ่นพลาสติกสะทอ้นแสงหุ้มแผ่นสังกะสีติดทั้งสองขา้งของแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์โดยแผน่สะทอ้นท ามุมการ 70 องศากบัแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
โดยในการทดสอบใช้แผงชนิด polycrystalline ขนาด 300 W 36 V ท า
การออกแบบและสร้างวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ เพ่ือลดทอนแรงดนัไฟฟ้า
จากแผงเซลลแ์สงอาทิตยใ์ห้เป็นแรงดนัท่ีเหมาะสมแก่การประจุแบตเตอร่ี 
12 V 85 Ah ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino UNO R3 ท า
หน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบการประจุแบตเตอร่ี และสร้าง
สัญญาณ PWM ควบคุมการสวิตช์ของวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ท างานท่ี
ความถ่ี 10 kHz โดยการปรับค่า Duty Cycle ให้มีแรงดนัด้านออกของ
วงจรในยา่น 14.4 V คงท่ี จากการทดสอบวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ส าหรับ
ประจุแบตเตอร่ีเปรียบเทียบระหว่างมีแผ่นสะท้อนแสงและไม่มีแผ่น
สะท้อนแสง โดยเม่ือมีแผ่นสะท้อนสามารถประจุพลังงานไฟฟ้าได้
มากกว่าไม่มีแผ่นสะทอ้นถึง 44 Wh ประสิทธิภาพเฉล่ียของวงจรประจุ
แบตเตอร่ี 75.85 % ค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 5.76% และสามารถจ่าย
โหลดป๊ัมน ้ า ขนาด 150 W 12 V โดยสามารถใช้งานอยา่งต่อเน่ืองเป็น
เวลา 4 ชัว่โมง   

ค าส าคัญ: ป๊ัมน ้ า การสะท้อนแสง วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ พลังงาน
แสงอาทิตย ์

Abstract 

This paper presents efficiency improvement of solar water pump 
system with reflection, a reflection is produced from reflective plastic 
covered with galvanized sheet on both sides of the solar panel.             
A reflection at an angle of 70 degrees to the solar panel. Solar cell type 
polycrystalline, 300 W, 36 V. Buck converter has been used to reduce 
high voltage from solar cell in order to charge battery 12 V, 85 Ah. 
Microcontroller Arduino UNO R3 is functional both control battery 
charging system and produce PWM signal for switching of the 
converter. The switching operation is 10kHz, which is adjustable by 
duty cycle. Output voltage is obtained 14.4 V for charging battery.      
As the result, Buck converter for charging batteries compare with sun 

light reflection and without reflection. Sun light reflection can charge 
more electric energy without reflection 44 Wh and its performance is 
75.85 %. The average power increased 5.76%. This battery is satisfied 
to provide the water pump load, 150 W 12 V. Overall working time is 4 
hours/day. 

Keywords:  Water Pump, Reflection, Buck Converter, Solar Energy 
 

1. บทน า 
การหันมาใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าแทน 

พลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยต์อ้งใชแ้บตเตอร่ีในการกกัเก็บพลงังาน เพ่ือ
สามารถน าไปใชง้านในช่วงเวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตยไ์ด ้ซ่ึงการน าพลงังาน
จากเซลล์แสงอาทิตยไ์ปใช้ประจุแบตเตอร่ีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีวงจรในการ
ท าหน้าท่ีเปล่ียนแรงดนัไฟฟ้า DC เพ่ือให้ไดร้ะดบัแรงดนัและกระแสท่ี
เหมาะสมกบัการน าไปใช้ประจุแบตเตอร่ีและอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัเพ่ิมประสิทธิภาพของเซลล์
แสงอาทิตยโ์ดยการใชเ้ทคนิคการสะทอ้นแสงสู่แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์การ
สะทอ้นแสงท าโดยการติดแผ่นสะทอ้นกบัแผงเซลล์แสงอาทิตย ์เพ่ือเพ่ิม
ความเขม้แสง ท าให้เซลลแ์สงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้าไดม้ากข้ึน โดยมีงานวิจยั
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีได้การใช้แผ่นสะทอ้น
แสงเท่ากบัพ้ืนท่ีของเซลล์แสงอาทิตย ์ปรับมุมท่ีดีท่ีสุดเท่ากบั 120 องศา 
ทดสอบระบบติดตามดวงอาทิตยร่์วมกับการสะท้อนแสง สามารถจ่าย
พลงังานไดม้ากกวา่ระบบติดตามดวงอาทิตยข์องแผงโซล่าเซลล์แบบไม่มี
การสะทอ้นแสงเฉล่ีย 7.32% [4] 

 
 
 

 

2. การออกแบบวงจรประจุแบตเตอร่ีระบบป๊ัมน ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ 
การท างานของวงจรประจุแบตเตอร่ี จากบล็อกไดอะแกรม รูปท่ี 1 

อินพุต คือ แผงโซล่าเซลล์ โดยรับค่ามาจากแสงอาทิตย ์และส่งค่าไปยงั
วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ เพื่อลดระดบัแรงดนัจาก 36 V  ไป 14.4 V และส่ง
ค่าไปยงัเอาต์พุต ให้แบตเตอร่ี โดยการส่งค่าแรงดัน 14.4 V ไปยงั
แบตเตอร่ีนั้น จะมีตวัตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า (Voltage Sensor) ตรวจจบัว่า
แรงดนัถึง 14.4 V หรือไม่ ถา้หากตรวจจบัไดแ้รงดนั 14.4 V ก็จะส่งค่าไป
ยงัแบตเตอร่ีทนัที แต่ถา้หากตรวจจบัแรงดนัไม่ถึง 14.4 V  ตวัตรวจวดั
แรงดนัไฟฟ้า จะส่งค่านั้นไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino UNO 
R3)  เพ่ือตรวจจบัสัญญาณ PWM จากการปรับค่า Duty Cycle มาสร้าง
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สัญญาณ Pulse Width Modulation (PWM) ส าหรับเป็นสัญญาณ เพ่ือขบั
ขาเกตของมอสเฟตในวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ เพ่ือลดระดบัแรงดนัให้ได้
ตามแรงดนัเอาตพ์ตุท่ีตอ้งการ  

 

Solar Cell
300 W

Buck
Converter

Battery
12V, 85Ah

DC Pump
12V, 150W

Microcontroller

Voltage Sensor
Current Sensor

 
 

รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมการท างานของระบบ 
 

2.1    วงจรบัคคอนเวอร์เตอร์[1] 
บคัคอนเวอร์เตอร์เป็นวงจรทอนระดบัให้แรงดนัไฟตรงขาออกมีค่า

ต  ่ากว่าแรงดนัไฟตรงขาเขา้ ดงัแสดงในรูปท่ี 2 การท างานของวงจรบคั
คอนเวอร์เตอร์แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ขณะสวิตช์น ากระแส และขณะ
สวิตช์หยดุ  

Vin PWM

MOSFET

Diode

Inductor

Capacitor Load
+

Vo
-

รูปท่ี 2 บคัคอนเวอร์เตอร์ 
 

ก าหนดค่าแรงดันด้านเข้า (Vin) เท่ากับ 36 โวลต์ และก าหนด
แรงดนัดา้นออก (Vo) เท่ากบั 14.4 โวลต ์ส าหรับประจุแบตเตอร่ี ดงันั้น
ค่าอตัราการขยายของวงจร (duty cycle : D) 

 

14.4
0.4

36

o

in

V V
D

V V
                           (1) 

 

- ความตา้นทานโหลด (R) 
2 2

max

14.4
      0.69 

300

oV
R

P
                         (2) 

- ความเหน่ียวน า (L) 
การหาค่าตัวเหน่ียวน าให้ท  างานในโหมดกระแสต่อเน่ือง โดย

เร่ิมตน้จากการหากระแสเฉล่ียท่ีไหลผา่นตวัเหน่ียวน าซ่ึงจะเท่ากบักระแส
เฉล่ียท่ีไหลผ่านโหลด เน่ืองจากขณะท่ีอยู่ในสภาวะการท างานอยู่ต ัว 
กระแสเฉล่ียท่ีไหลผา่นตวัเก็บประจุจะมีค่าเท่ากบัศูนย ์หากระแสเฉล่ียได้
จากสมการท่ี (3) 

 

max

,max

300
20.83

14.4
o

o

P W
I A

V V
                  (3) 

 

ในการใช้งานต้องให้ทุก ๆ Duty Cycle อยู่ในโหมดกระแส
ต่อเน่ืองสามารถหาค่าตวัเหน่ียวน าไดจ้ากสมการ (4) 

 

(1 )o
L

V D T
I

L


                           (4) 

14.4(1 0.4) 0.0001
414.79 

2.083

s
L H

 
  

  

ดงันั้นจึงเลือกใช้ค่าความเหน่ียวน า (L) ขนาด 400 µH เป็น
ค่าท่ีมีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาด 
เม่ือ LI  คือ  ค่าการกระเพ่ือมของกระแส ก าหนดอตัรา 
                        การกระเพ่ือมไวท่ี้ 10% ( 0.1 2.083 )L oI I A    
         T      คือ    คาบเวลา (1/f= 1/10kHz) 
           D    คือ  อตัราการขยายของวงจร (duty cycle)  
          Vin   คือ  แรงดนัไฟฟ้าอินพตุ (V) 
            Vo  คือ  แรงดนัไฟฟ้าเอาตพ์ตุ (V) 
- ตวัเก็บประจุ 

การออกแบบตวัเก็บประจุ โดยก าหนดอตัรากระเพ่ือมแรงดนัไวท่ี้ 
10%  ค  านวณค่าตวัเก็บประจุตามสมการท่ี (5)   

 

o

o

D
C

V
Rf

V




                                  (5) 

 0.4
4000

1 10000 0.01
C F 

 

       

 

ดงันั้นจึงเลือกใชค้่าตวัเก็บประจุ (Capacitor) ขนาด 4700 uF เป็นค่าท่ีมี
จ  าหน่ายตามทอ้งตลาด 

- มอสเฟต   

มอสเฟตท่ีเลือกใช้เบอร์ IRF2807 พิกดักระแส 82 A และแรงดนั 
75 V โดยมีความตา้นทาน (Rds) ท่ี 13 mΩ   
- ไดโอด 

ไดโอดท่ีใช้เป็นเบอร์ RURG5060 แบบ Ultra fast recovery diode 
กระแสไหลผา่นไดสู้งสุด 50 A และทนแรงดนัยอ้นกลบัไดสู้งสุด 600 V 

 

2.2    การออกแบบชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าส าหรับการประจุ
แบตเตอร่ี 

ออกแบบชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้า สามารถแสดง Flow Chart การ
ท างานได้ตามรูปท่ี 3  เร่ิมต้นรับค่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ส่งให้วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ ตรวจวดัค่าแรงดนัว่าได ้14.4 V 
หรือไม่ ถา้ได ้14.4 V จะส่งค่าไปชาร์จแบตเตอร่ี หากไม่ได้ 14.4 V จะ
ปรับค่า Duty Cycle ต่อไป  เน่ืองจากชุดควบคุมแรงดนัไฟฟ้า ตอ้งใช้
ไมโครคอนโทรล เลอ ร์ เ ป็นตัวประมวลผลการท า งาน  บอ ร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้ไฟเล้ียง 5 V  ใช้วงจรบคัคอนเวอร์เตอร์ เป็น
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ส่งแรงดันให้กับ IL1205S ท าหน้าท่ีลด
แรงดันไฟฟ้าให้เหลือ 5 V คงท่ี และแยกส่วนของกราวด์ (Isolated 
Ground) ระหว่างภาคควบคุม (วงจรสร้างสัญญาณ PWM) กบัภาคก าลงั 
นอกจ่ายน้ียงัมีวงจรขยายสัญญาณ (Opto PC923L) ตอ้งการไฟเล้ียง 15 V 
จึงใช้ IL1215S ส าหรับเพ่ิมแรงดนัและแยกกราวด์ ตามรูปท่ี 4 ในส่วน
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ของวงจรขยายสัญญาณน้ี จะท าหน้าท่ี รับสัญญาณ PWM จาก
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีความถ่ี 10 kHz และมีค่าเปอร์เซ็นต ์Duty Cycle 
ท่ีท  าให้แรงดนั 14.4 V สญัญาณท่ีไดจ่้ายวงจรขยายสญัญาณน้ีจะน าไปขบั
ขา เกตของมอสเฟต เพ่ือควบคุมการท างานของวงจรบคัคอนเวอร์เตอร์
ต่อไป 

Start

�      �          
                

Buck Converter

 �      �             
Voltage Seensor

 �     
 Duty Cycle

�      �            
       �  �        �  

       14.4 V

    14.4 V

END

  �        �  
     �     14.4 V

 
รูปท่ี 3 Flow Chart ควบคุมการประจุแบตเตอร่ี 

 

Isolated IL1215S

Isolated IL1205S

   �          

PC923L

Battery 

12 V,  85Ah

 
รูปท่ี 4  วงจรไฟเล้ียง 

 

3.   โครงสร้างแผงเซลล์แสงอาทติย์ตดิตั้งแผ่นสะท้อนแสง 
           การเพ่ิมแผ่นสะทอ้นแสงติดตั้งให้กบัแผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะท า
ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความเข้มของแสงมากข้ึนเพ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจะมากข้ึนตามมา แผน่สะทอ้นแสง ในท่ีน้ี
ท าจากพลาสติก PET (Polyethylene terephthalate) ถือเป็นพลาสติก
ประเภท Thermo Plastic จุดเด่นของพลาสติก PET คือมีความใสและ
เหนียวสูง สามารถป้องกนัการซึมผ่านของไอน ้ าท่ีมี ป้องกนัการซึมผ่าน
ของก๊าซไดดี้มาก และป้องกนัการซึมผา่นของไขมนัไดดี้พลาสติก PET 
 โครงสร้างช้ินงานระบบป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตยต์ามรูปท่ี 5 มี
ขนาดความกวา้ง 150 cm. ขนาดความยาว 195 cm. และความสูงอยูท่ี่ 180 

cm. โครงสร้างประกอบดว้ยโครงเหล็ก แผงโซล่าเซลล์ ขนาด กวา้ง 100 
cm. ขนาดความยาว 195 cm. สูง 4 cm.และสังกะสีช่วยในการยึดแผ่น
สะทอ้นแสงขนาดความยาว 120 cm. กวา้ง 50 cm.  
 

 
 

รูปท่ี 5 โครงสร้างแผงเซลลแ์สงอาทิตยติ์ดตั้งแผน่สะทอ้นแสง 
  

ท าการทดสอบการหามุมสะท้อนของแผ่นสะท้อนแสงท่ีใช้กับ
เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะทดสอบโดยใชมุ้มสะทอ้นตั้งแต่ 40 - 90 องศา โดยวดั
ค่าความเขม้แสงบริเวณแผงเซลลแ์สงอาทิตยท์ั้งหมด  5 จุดแลว้หาค่าเฉล่ีย 
ผลการทดสอบตามตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ โดยท่ีค่าความเขม้แสงเม่ือไม่มี
แผน่สะทอ้นจะมีค่าความเขม้แสงเฉล่ียอยูท่ี่ 851.27 W/m2 และเม่ือท าการ
ติดตั้งแผ่นสะทอ้นแสงโดยท าการปรับองศาข้ึนไปเร่ือยๆจะเห็นไดว้่าค่า
ความเขม้แสงท่ีเฉล่ียออกมามากท่ีสุดจะอยูท่ี่ 870.45 W/m2 ท่ีการสะทอ้น
ของแผน่สะทอ้นแสงท่ีมุม 70 องศา 

 

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบหามุมสะทอ้นของแผน่สะทอ้นแสง 
มุมสะทอ้นแสง (องศา) ค่าเฉล่ีย (W/m2) 

40 852.18 
50 857.58 
60 858.82 
70 870.45 
80 860.04 
90 838.11 

ไม่มีแผน่สะทอ้นแสง 851.27 
 

4. การทดสอบการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป๊ัมน ้าพลังงาน
แสงอาทติย์ 
การทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป๊ัมน ้ าพลงังานแสงอาทิตย์

โดยใชก้ารสะทอ้นแสง จะเร่ิมตั้งแต่เวลา ตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง 15.00 น. 
บนัทึกผลการทดสอบคร้ังละ 15 นาที เก็บค่าแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า 
และก าลงัไฟฟ้า บนัทึกเปรียบเทียบผลการประจุแบตเตอร่ีในช่วงเวลา
เดียวกนัแบบมีและไม่มีแผ่นสะทอ้นแสง  แสดงผลการทดสอบโดยสรุป
ตามตารางท่ี 2 ค่าความเขม้แสงเฉล่ียแบบมีแผ่นสะท้อนแสงเท่ากับ 
859.29 W/m2 และไม่มีแผน่สะทอ้นแสงเท่ากบั 838.38 W/m2   จากรูปท่ี 6 
ช่วงเวลา 10:00 น. –13:00 น. ค่าความเขม้แสงมากกว่าช่วงเวลา 13:30 น. 
–15:0 น. ท  าให้ไดก้  าลงัไฟฟ้าท่ีประจุแบตเตอร่ีสูงกวา่ 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบเปรียบเทียบแบบมีและไม่มีแผน่สะทอ้นแสง 

 

Iout=11.241A

Pout=161.9 W

Vout=14.090 V

 
รูปท่ี 5 สญัญาณแรงดนักระแสและก าลงัไฟฟ้าดา้นเอาตพ์ตุ 

 

 
รูปท่ี 6 กราฟแสดงผลก าลงัไฟฟ้าเอาตพ์ตุเปรียบเทียบระหว่างมีแผน่

สะทอ้นแสงและไม่มีแผน่สะทอ้นแสง 
 

หลงัจากประจุแบตเตอร่ี ขนาด 12 V ,85 Ah มาจ่ายโหลดใช้งาน
ให้กบัป๊ัมน ้ าขนาด 12 V ,12.5 A ,150 W ใช้มลัติมิเตอร์วดัแรงดนัไฟฟ้า 
ใช้แคมป์มิเตอร์วดักระแสไฟฟ้า และหาก าลงัไฟฟ้า จากสูตร  P = VI  
ในช่วงเวลาท่ีก าหนด เพื่อทดสอบค่าเปอร์เซ็นของแบตเตอร่ีเทียบกบัเวลา
การใชง้านของป๊ัมน ้า 

จากการทดสอบน ามาแสดงในรูปแบบกราฟทดสอบจ่ายไฟจาก
แบตเตอร่ีขนาด 12 V, 85 Ah ให้กบัป๊ัมน ้าขนาด 12 V ,12.5 A ,150 W จะ
เห็นไดว้า่แรงดนัของแบตเตอร่ีจาก 13.2 V และเปอร์เซ็นตข์องแบตเตอร่ี
จาก 100 % จะลดลงเ ร่ือย ๆ กระแสจะข้ึนลงตามแรงดันของน ้ า 
ก  าลงัไฟฟ้าจะลดลงตามแรงดนัของแบตเตอร่ี จากการทดสอบ 4 ชัว่โมง 
แรงดนัของแบตเตอร่ีลดลงเหลือ 11.5 V เปอร์เซ็นตข์องแบตเตอร่ีลดลง
เหลือ 39 % และใชพ้ลงังานไฟฟ้าไปทั้งหมด 37 Ah , 441.62 Wh  

 

ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบการจ่ายไฟแบตเตอร่ีให้กบัป๊ัมน ้า 

Time 
แบตเตอร่ี 

(%) 
V 

(V) 
I 

(A) 
Pout 

(W) 
10.00 100 13.2 9.5 120.7 
11.00 61 12.1 9.4 113.9 
12.00 53 11.9 9.4 112.0 
13.00 46 11.7 9.7 114.4 
14.00 39 11.5 8.8 102.5 

 

5. บทสรุป 
ทดสอบการประจุแบตเตอร่ีพร้อมจ่ายโหลดป๊ัมน ้ า ขนาด 12 V 

,12.5 Ah ,150 W เพือ่เปรียบเทียบระหวา่งไม่มีแผน่สะทอ้นแสงกบัแบบมี
แผ่นสะทอ้นแสง จะเห็นไดว้่าแบบมีแผ่นสะทอ้นแสงมีค่าประสิทธิภาพ
เฉล่ียจะอยูท่ี่ 75.85 % แบบไม่มีแผน่สะทอ้นแสงค่าประสิทธิภาพเฉล่ียจะ
อยู่ท่ี 74.61 % และก าลังไฟฟ้าด้านออก ท่ีได้จากการทดสอบประจุ
แบตเตอร่ีพร้อมจ่ายโหลดป๊ัมน ้ า แบบมีแผ่นสะทอ้นแสงค่าก าลงัไฟฟ้า
เฉล่ียจะอยูท่ี่ 173.05 W แบบไม่มีแผ่นสะทอ้นแสงค่าก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียจะ
อยูท่ี่ 164.42 W โดยจะมีค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 5.76% 
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Time 

ความเขม้แสง
(W/m2) 

ก าลงัไฟฟ้าประจุ
แบตเตอร่ี(W) ก าลงัไฟฟ้า

ท่ีเพิ่มขึ้น 
(%) 

ประสิทธิภาพ
ของวงจรท่ี
เพิ่มขึ้น (%) 

มีแผน่
สะทอ้น 

ไม่มี
แผน่

สะทอ้น 

มีแผน่
สะทอ้น 

ไม่มี
แผน่

สะทอ้น 

10.00 948 917 176.30 166.90 5.63 0.63 

10.30 954 921 176.50 166.40 6.07 1.10 

11.00 955 924 176.60 165.10 6.97 1.67 

11.30 954 947 175.00 160.51 9.03 3.92 

12.00 956 946 162.40 154.80 4.91 11.61 

12.30 954 940 174.80 169.10 3.37 0.67 

13.00 938 884 161.90 153.20 5.68 0.53 

13.30 851 822 156.90 147.73 6.21 4.40 

14.00 797 772 146.80 135.30 8.50 1.93 

14.30 652 637 125.40 123.40 1.62 0.86 

15.00 478 467 89.40 88.10 1.48 0.25 

เฉลี่ย 859.29 838.38 159.07 150.21 5.76 2.05 
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การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิง้ของเตาอบขนม 

Electricity Generation from The Waste Heat of  Pastry Oven 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีได้นาํเสนอการทดสอบการนําความร้อนเหลือท้ิงจากเตา
อบขนมมาผลิตพลังงานไฟฟ้า  โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเคร่ือง
กาํเนิดไฟฟ้าจาํนวน 6 โมดูล ติดตั้งท่ีแผ่นเหล็กบริเวณถาดใตเ้ตาอบท่ีติด
กบัดา้นร้อนของถ่านหุงต้มและด้านเย็นติดตั้งกบัแผ่นครีบระบายความ
ร้อนของฮีทซิงแบบครีบส่ีเหลี่ยมผืนผ้า  ใช้นํ้ าเติมลงในถาดเพ่ือช่วย
ระบายความร้อน    ทําการทดสอบเตาอบขนมโดยใช้โหลดเป็นขนม 

บราวน่ี 2 ช้ิน  ให้ความร้อนแบบต่อเน่ือง   ปรับเปลี่ยนค่าความต้านทาน
ค่าต่าง ๆ เพ่ือหาค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุด ผลจากการทดสอบพบว่าอุณหภูมิ
ความร้อนท่ีแผ่นด้านร้อนของเทอร์โมอิ เล็กทริก  200°C ในการต่อ 

เท อ ร์โม อิ เล็ ก ท ริก แ บ บ อ นุ ก รมให้ กํ าลั งไฟ ฟ้ าสู ง สุ ด  1 1 3 .9  W 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นกําลังไฟฟ้า 88.91 % 
กระแสไฟฟ้า 7.49 A แรงดนัไฟฟ้า 15.22 V 

คําสําคัญ: ความร้อนเหลือท้ิง   เทอร์โมอิเล็กทริก  ประสิทธิภาพ 

Abstract 

The purpose of this study is to illustrate waste heat from a confectionery 

oven may be used to generate electricity, using a six-module 

thermoelectric generator. It is on a steel plate and the oven's tray, close 

to the hot side of the cooking coal and the cold side mounted to the 

rectangular heat sink. They are taking advantage of water cooling. The 

load in this test is two pieces of brownies that are continuously heated. 

To find the maximum power, experiment with different resistance 

values. The test results revealed that when the thermoelectric's hotplate 

was heated to 200°C and the thermoelectric was connected in series, it 

produced a maximum power of 113.9 W. Heat-to-power efficiency is 

88.91 percent current is 7.49 amps, and voltage is 15.22 volts. 

Keywords:  Waste Heat, Thermoelectric, Efficiency 

 

 

1. บทนํา 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้น  จึงได้มี

การพฒันาและการวิจยัเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ้าการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงาน แสงอาทิตย ์

พลังงานลมก็เป็นทางเลือกหน่ึงของการผลิตพลังงานไฟฟ้า การผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนซ่ึงเป็นพลงังานท่ียัง่ยืน  รวมทั้งเป็นท่ี
ต้องการอย่างย่ิง เพ่ือนํามาทดแทนการผลิต พลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง
พลงังานท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน (นํ้ ามันเตา  ถ่านหิน เป็นต้น ) นอกจากนั้น 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงานชีวะมวล 

พลังงานเคมี (Fuel Cell) โดยทั่วไปแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าจะอาศัย
ทรัพยากรจากแหล่งกําเนิดพลังงานฟอสซิล อันได้แก่ ปิโตรเลียม แก๊ส
ธรรมชาติและถ่านหิน เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่าแหล่งพลังงานต่าง ๆ มี
ปริมาณท่ีจาํกัดกาํลังลดลงเร่ือย ๆ จนหมดไปในไม่ช้าน้ีดงันั้น มนุษย์จึง
ให้ความสนใจในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลงังานลม พลงังานนํ้า    พลงังานชีวมวล พลงังานความ
ร้อนใตพิ้ภพ และพลงังานแสงอาทิตยก์ารใช้เตาอบท่ีมีความร้อนเหลือท้ิง
ออกเป็นการส้ินเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ประกอบกบัได้มีการคิดค้นวิธี
เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า     โดยพลังงานไฟฟ้าเป็น
พลังงานรูปหน่ึงท่ีมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  เน่ืองจาก
สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลงังานรูปอื่นไดง้่าย  สามารถควบคุมและใช้งาน
ไดส้ะดวก  

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนท่ีเหลือใช้จาก
ขบวนการต่าง ๆ ด้วย  อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric) [1] ก็
เป็นหัวขอ้หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีสนใจเป็นอย่างมาก  การผลิตไฟฟ้าจากความร้อน
สูญเสียของเตาแก๊ส[2]     การใชง้านเตาอบขนมก็เช่นกันมีการใชไ้ม้เป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตความร้อนโดยระหว่างการอบขนมมีความร้อนเหลือ
ท้ิงสู่ ส่ิงแวดล้อมเกิดขึ้ น    ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงได้ทําการศึกษาและ
ออกแบบและสร้างเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก 

(Thermoelectric) เพ่ือเปลี่ยนความร้อนเหลือท้ิงมาเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าแลว้นาํมาเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กบัโหลดทางไฟฟ้าได ้
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2. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 เทอร์โมอิเล็กทริก 

เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อน
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้และในทางกลับกันก็ยงัสามารถเป็นอุปกรณ์ท่ี
สามารถเปลี่ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนได้เช่นเดียวกัน  

โดยใชค้วามแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของจุดสองจุดโดยอิเล็กตรอนจะ
เดินทางจากจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงไปยงัจุดท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่าบนวสัดุทาํให้
เกิดขั้วไฟฟ้าและความต่างศักย์ซ่ึงสามารถนําพลังงานไฟฟ้าท่ีได้มาใช้
ประโยชน์  อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกทาํงานตามกระบวนการอุณหพล
ศาสตร์มี 2 รูปแบบ คือ จักรกลความร้อน (Heat engine) และจกัรกลสูบ
ความร้อน (Heat pump) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์แยก
ชนิดตามหน้าท่ีในการทาํงานดงัน้ี  [3,4] 

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากความร้อน  (ตามปรากฏการณ์  Seebeck 

effect) เรียกว่าThermoelectric Generator (TEG)  

อุปกรณ์ทําความเย็น  (ตามปรากฏการณ์Peltier effect) เรียกว่า 

Thermoelectric - Cooler (TEC) หรือ Peltier cooler  

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเจนเนอร์เรเตอร์และ อุปกรณ์เทอร์โมอิ
เล็กทริกคูลเลอร์นั้นมีลกัษณะของโครงสร้างคล้ายคลึงกันจึงสามารถ
ทาํงานยอ้นกระบวนการกนัไดแ้ต่ตอ้งสภาวะการทนอุณหภูมิของอุปกรณ์
และค่า ZT ของเทอร์โมอิลิเมนต์ท่ีเลือกใช้จะแตกต่างกันขึ้นกับความ
ตอ้งการประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ดงัรูปท่ี 1. 

 

รูปท่ี 1 Thermoelectric generation (Heat engine) [5] 

 

2.2 ประสิทธิภาพการเปล่ียนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า  

สมการท่ีใช้ในการคํานวณหาอัตราความร้อนท่ีให้กับเทอร์โมอิ
เล็กทริก(QH) อัตราความร้อนท่ีระบายออกจากเทอร์โมอิเล็กทริก (QC) 

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (ŋ) กําลังไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมอิเล็กทริก 

(P) และผลต่างอุณหภูมิด้านร้อนและอุณหภูมิด้านเย็น (∆t) สามารถหา
ไดด้ง้น้ี   

สมการหาความร้อนท่ีให้กบัเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

QH = n[𝑎𝑎 THI -0.5I2R+ k(TH -TC)]  (1) 

 

สมการหาความร้อนท่ีระบายออกจากเทอร์โมอิเล็กทริก 

 
QC=n[𝑎𝑎 TCI-0.5I2R+k(TH-TC)]  (2) 

 

สมการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

 
             (3) 

 

สมการหากาํลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

P=VI     (4) 

 

สมการหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิเตาด้านร้อนและอุณหภูมิ
ดา้นเยน็ของเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

∆t = TH -TC    (5) 

 

เมื่อ 

 I คือ กระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมอิเล็กทริก (A) 

 V  คือ  แรงดนัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมอิเล็กทริก (V)  

 P  คือ  กาํลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากเทอร์โมอิเล็กทริก (W)  

 R  คือ  ค่าความตา้นทานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริก 

   6.058 × 10-3 Ω 

 QH  คือ ความร้อนท่ีให้กบัวตัถุเทอร์โมอิเล็กทริก (W) 

 n  คือ จาํนวนเทอร์โมอิเล็กทริก 1 โมดูล (126) 

 k  คือ ค่าการนาํความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก (2.8 × 10-3 W/K) 

 QC  คือ ความร้อนท่ีระบายออกจากเทอร์โมอิเล็กทริก (W) 

 ŋ  คือ ประสิทธิภาพเชิงความร้อน  

 TH  คือ อุณหภูมิท่ีดา้นร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก (K) 

 TC  คือ อุณหภูมิผิวนอกเตา (K)  

 𝑎𝑎  คือ สัมประสิทธ์ิ seebeck (2.1266 × 10-4 V/K) 

 

3.  วิธีการดําเนินการ 

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าได้ทาํการติดตั้งไวบ้ริเวณถาดใตเ้ตาอบ
เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนเหลือท้ิงเน่ืองจากบริเวณดงักล่าวสามารถติดตั้ง
ไดง้่าย   สามารถถอดออกเพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าได้สะดวกโดยมี
รูปแบบและตาํแหน่งการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและระบบระบายความ
ร้อน   ดงัรูปท่ี 2 และ รูปท่ี 3 
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รูปท่ี 2 โครงสร้างเตาอบขนมท่ีติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

 
 

รูปท่ี 3 ระบบผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริก 

 

เมื่อทาํการติดตั้งเทอร์โมอิเล็กทริกเข้ากับเตาอบเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นทาํการทดสอบ  เพ่ือหาค่าความร้อนและกระแสไฟฟ้าท่ีไดสู้งสุด 

1.) ต่อเทอร์โมอิเล็กทริกแบบ TEG ชนิดผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยต่อแบบอนุกรม 

2.) ตั้ งค่าเตาอบแบบให้ความร้อนด้วยถ่านหุงต้ม  เพ่ือนํา 

ความร้อนเหลือท้ิงมาผลิตพลงังานไฟฟ้า 

3.) บนัทึกผลในตารางขณะมีโหลดเพ่ือหาค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุด
โดยการต่อTEG แบบอนุกรม ดังรูปท่ี 4  โดยใช้จาํนวน TEG จาํนวน 6 

แผ่น [6] 

4.) ใช้โหล ดเป็นตัว ต้านทานปรับค่ าได้100 kΩ ในก าร
ทดสอบและบนัทึกผล 

 

 
รูปท่ี 4 การต่อเทอร์โมอิเล็กทริกแบบอนุกรม 

4.  ผลการทดสอบ 

การทดสอบเตาอบเทอร์โมอิเล็กทริกในการอบขนมบราวน่ีจาํนวน 
2 ช้ินทาํการอบแบบต่อเน่ืองเพ่ือหาค่ากาํลังไฟฟ้าสูงสุด ค่าความร้อนและ
ประสิทธิภาพในการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยต่อโหลดตวัตา้นทานปรับค่า
ได้เพ่ือวดักระแสไฟฟ้าท่ีไหลผ่านโหลด และบนัทึกผลในการต่อTEG ท่ี
อุณหภูมิ 80 120  160 และ 200   °C   ดงัตารางท่ี 1 - 4 

 

ตารางท่ี 1 การทดสอบเตาอบขนมท่ีอุณหภูมิTEG 80°C 
 

 
 

ตารางท่ี 2 การทดสอบเตาอบขนมท่ีอุณหภูมิTEG 120°C 
 

 
 

ตารางท่ี 3 การทดสอบเตาอบขนมท่ีอุณหภูมิTEG 160°C 
 

 
 

ตารางท่ี 4 การทดสอบเตาอบขนมท่ีอุณหภูมิTEG 200°C 
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รูปท่ี 5 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างกาํลงัไฟฟ้ากบัอุณหภูมิดา้นร้อนและ

ดา้นเยน็ 

 

 
รูปท่ี 6 กราฟความสัมพนัธ์ระหว่างโหลดความตา้นทานกับกาํลงัไฟฟ้า 

 

จ าก ก ารท ด ส อ บ พ บ ว่ า   เมื่ อ เพ่ิ ม อุ ณ ห ภู มิ ท่ี ด้ าน ร้อ น ข อ ง 

เทอร์โมอิเล็กทริก  ทาํให้มีผลต่างของอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลให้ค่าความ
ร้อนสูงขึ้น ตามรูปท่ี 5 

การผลิตพลังงานไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริกจะขึ้นอยู่กับค่าความ
ร้อนท่ีให้กบัเทอร์โมอิเล็กทริก โดยทาํการต่อตวัต้านทานปรับค่าได้100 

kΩ เพ่ือหากระแสไฟฟ้าสูงสุดและหาความต่างศกัยสู์งสุด ดงันั้นเมื่อให้
ความร้อนกับเทอร์โมอิเล็กทริก 80 °C  จะพบว่าแรงดันไฟฟ้า 2.75 V 

กระแสไฟฟ้า 0.930 mA ค่ากําลงัไฟฟ้าเท่ากบั 2.55 W เพ่ิมความร้อนของ
เตาอบเป็น 120°C  จะพบว่าแรงดันไฟฟ้า 5.75 V กระแสไฟฟ้า 2.61 A ค่า
กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 15.00 W เพ่ิมความร้อนของเตาอบเป็น 160°C จะ
พบว่าแรงดันไฟฟ้า 10.82 V กระแสไฟฟ้า 5.29 A ค่ากําลังไฟฟ้าเท่ากับ
57.23 W เพ่ิมความร้อนของเตาอบเป็น 200°C จะพบว่า แรงดันไฟฟ้า 

15.22 V กระแสไฟฟ้า 7.49 A ค่ากาํลงัไฟฟ้าเท่ากบั 113.99 W 

ปัจจัยท่ีมีผลทาํให้แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
ขึ้นอยู่กับพลังงานความร้อนท่ีให้กับเทอร์โมอิเล็กทริกและอุณหภูมิ
ระบายความร้อนดา้นเยน็ท่ีให้กบัเทอร์โมอิเล็กทริก  

 

5. สรุป 

การทดสอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนเหลือท้ิงของเตา
อบขนมเป็นการนําความร้อนกลบัมาเปลี่ยนเป็นพลงังานไฟฟ้าดว้ยเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กตริก  ทาํการทดสอบท่ีหลายระดับความร้อน  
ได้ผลประสิทธิภาพเชิงความร้อน(ŋ) สูงสุดท่ีอุณ หภูมิ  200°C  ได ้

 88.91 %  กระแสไฟฟ้า 7.49 A  แรงดนัไฟฟ้า 15.22 V  กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

113.9 W  ความร้อน 128.20 W   

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคณะผูว้ิจัยต้องขอขอบพระคุณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ จ เจ้าพระยาท่ีให้การสนับสนุนทั้ ง
งบประมาณและสถานท่ีสําหรับการทาํวิจยั 
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ระบบติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟาปมน้ําโซลาเซลลผานเครือขาย LoRa  

Solar water pump power source switching monitoring system via LoRa network 

 
แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ1 อํานวย ทีจันทึก2 และ สันต ิ ชวนนอก 3
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บทคัดยอ 

บทความนี้นําเสนอระบบติดตามเพื่อประเมินประสิทธิผลของการ

สลับแหลงพลังงานไฟฟาที่ไดจากโซลาเซลลและการไฟฟาสวนภูมิภาค 

เพื่อสูบน้ําดิบที่ใชผลิตน้ําประปาหมูบาน ซึ่งใช ATS สลับแหลงพลังงาน 

โดยมีเงื่อนไขการสลับตามความเขมแสงอาทิตยอาทิตย และมีการติดตาม

การทํางานแบบเวลาจริงผานโครงขาย LoRa WAN ของบริษัท กสท.

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)สามารถเรียกดูการสลับแหลงพลังงาน

ยอนหลังผานเว็บบราวเซอร บน แท็บเล็ต สมารตโฟน และ คอมพิวเตอร  

ผลการทํางาน สามารถตรวจสอบการสลับแหลงพลังงานไฟฟา

พรอมทั้งแสดงคาแรงดันไฟฟา คากระแสไฟฟาและกําลังไฟฟาแบบเวลา

จริงใน Dashboardไดและสามารถเรียกดูคายอนหลังการสลับแหลง

พลังงานไฟฟา ตามชวงเวลาแบบรายชั่วโมง,รายวนั รายสัปดาห รายเดือน 

และรายปได และคาที่ตรวจวัดไดมีความถูกตองโดยรวมรอยละ 96.53 

เมื่อเทียบกับคาจริง  

คําสําคัญ: วัดพลังงานไฟฟา, เครือขาย LoRaWAN  

Abstract 
This paper presents monitoring system in order to assess 

effectiveness of electric power sources switching between PV panels 

and the Provincial Electricity Authority, to pump raw water in the 

village water supply production processes. This paper implements ATS 

to switch power sources under conditions according to the intensity of 

the sun's light. Source switching is monitoredin real-time through the 

LoRa WAN network which is serviced by CAT Telecom Public 

Company Limited. User can view the history of power source switching 

via Web browser on Tablet, Smartphone, and Computer. 

      In addition to status of power source switching, voltage, current and 

power readings values are displayed real-time on the Dashboard and the 

historical values can be viewed by hourly, daily, weekly, monthly, and 

yearly basis.  The reading values provides an overall accuracy of 

96.53% compared to the correct values. 

 

Keywords:  Measure electric power, LoRa WAN network 

 

1. บทนํา 

ในชีวิตประจําวันของคนเราทุกคนตั้งแตเกิดจนถึงตายจะตองใชน้ํา

ในการอุปโภคบริโภค เพื่อการดํารงชีวิต จากขอมูลกรมการปกครองป

2563ประทศไทย มีประชากรประมาณ 66 ลานคน มีจํานวนหมูบาน 

75,086 หมูบาน ดังนั้นจึงมีการใชพลังงานไฟฟาเพื่อผลิตน้ําตอวันจํานวน

มาก  ไดมีนักวิจัย หนวยงานสวนราชการไดคิดหาแนวทางในการลดคา 

ใชจายดานพลังงานไฟฟาลง โดยการใชพลังงานไฟฟาจากโซลาเซลลมา

ใช ซึ่งมีทั้งแบบออนกริดขนาดใหญที่มีตนทุนสูง และแบบออฟกริด ทั้ง

ยังมีการใชสวิตช ที่ทํางานตามความเขมแสงอาทิตย เพื่อสลับไฟฟา

ระหวางโซลาเซลล  กับไฟฟาจากการไฟฟา[1] เพื่อที่จะประเมิน

ประสิทธิผลของระบบสลับแหลงพลังงานไฟฟาใหกับชุดปมน้ําที่รองรับ

ไดทั้งไฟฟากระแสตรงและกระแสลับจึงตองมีระบบติดตามการทํางานที่

สามารถดูจากระยะไกลผานโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอร [2] 

เนื่องจากในพื้นที่การผลิตประปาหมูบานโนนกราด  ต. หนองงูเหลือม    

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ตั้งอยูหางจากพื้นสัญญาณ WiFi และ

หางจากชุมชน ผูวิจัยจึงไดหาแนวทางพัฒนาระบบวัดและรายงานผลการ

ใชพลังงานไฟฟาในกระบวนการสูบน้ําดิบโดยทําการศึกษางานวิจัยและ

เอกสาร ดังตอไปนี้ 

เทคโนโลยี LoRa WAN คือ เครือขายสื่อสารไรสายที่สามารถสง

สัญญาณทางไกลถึง 15 กิโลเมตร จึงเหมาะสําหรับงาน Internet of 

Things (IoT) โดยมีการประยุกตใช NB-IoT – LoRa ในการวัดอุณหภูมิ

และความชื้น[3] และการนําโครงขาย LoRa WAN ในการวัดคา

สภาพแวดลอมในทางการเกษตร[4]  มีการนําเสนอระบบติดตามคุณภาพ

อากาศผาน LoRa และ LPWAN [5,6] การประยุกตใช LoRa WAN ใน

การติดตามหรือการดูคาตางๆที่วัดไดจากเซนเซอรแสดงผลผาน

โทรศัพทมือถือจากระยะไกล จากตัวอยางการใชงานดังกลาว ผูวิจัยจึงได

นําแนวทางนี้มาพัฒนาระบบติดตามที่นําเสนอในบทความนี้ 

2. ระบบตรวจสอบกําลังไฟฟาและสงขอมูลผาน LoRa WAN Network 

การตรวจสอบคากําลังไฟฟาจะตรวจสอบแหลงจายพลังงานไฟฟา

ทั้งสองแหลง คือจากแผงโซลาเซลลและจากการไฟฟาสวนภูมิภาค พรอม

ทั้งดําเนินการสงขอมูล เพื่อไปบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลและแสดงผลที่ 
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Dashboard Server ผานเครือขาย LoRa WAN

โทรคมนาคม จํากัด  

  2.1 การวัดคาพลังงานไฟฟา 

จากรูปที่ 1 มีแหลงจายพลังงานไฟฟาเขามายัง

แหลงจาย ซึ่งขอมูลในบทความนี้ไดจากการวัดคา

สองแหลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1 ไดอะแกรมการตรวจวัดคาพลังงานไฟฟา

 

บทความนี้ใชแผงโซลาเซลลชนิดโพลี่คริสตัลไลน

LVTOPSUN รุน LTS330-72 ขนาด 330 วัตต แรงดันไฟฟาสูงสุดขณ

โหลด (Vmp) 38.15 โวลต กระแสไฟฟาสูงสุดขณะมีโหลด

แอมป จํานวน 4 แผง ตออนุกรมกัน 

การวัดคาพลังงานไฟฟาจากแผงโซลาเซลล ใช

ไฟฟา PZEM-17 สามารถวัดแหลงจายไฟฟา DC ไดตั้งแต 

กระแสผาน Shunt ไดตั้งแต 0 ถึง 300 A 

การวัดคาพลังงานไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาค 

พลังงานไฟฟา PZEM-16 สามารถวัดแหลงจายไฟฟา 

100 A แรงดันไฟฟาไดตั้งแต 80 ถึง 260 V  

เซนเซอรวัดพลังงานไฟฟา PZEM-016 และ 

อานคาที่วัดไดดวยโปรโตคอล Modbus RTU ผานชองสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 การติดตั้งชุดตรวจสอบการใชพลังงา

ภูสักธาร รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

LoRa WAN ของบริษัท กสท.

ยังอุปกรณ ATS สอง

วัดคาพลังงานไฟฟาจากทั้ง

วัดคาพลังงานไฟฟา 

โพลี่คริสตัลไลน จากผูผลิต 

แรงดันไฟฟาสูงสุดขณะมี

กระแสไฟฟาสูงสุดขณะมีโหลด (Imp) 8.65 

ใชเซนเซอรวัดพลังงาน

ไดตั้งแต 0 ถึง 300 V วัด

การไฟฟาสวนภูมิภาค ใชเซนเซอรวัด

แหลงจายไฟฟา AC ไดตั้งแต 0 ถึง 

และ PZEM-17 สามารถ

ผานชองสื่อสาร RS485  

พลังงานไฟฟา 

จากรูปที่ 2 ชองสื่อสาร RS485 ของเซนเซอร

PZEM-016 และ PZEM-17 จะถูกเชื่อมตอกับชองสื่อสาร 

บอรดไมโครคอนโทรลเลอร MiniLink IIoT 

อานคาพลังงานไฟฟาจาก PZEM-016 

ตรวจวัดจะประกอบไปดวย DC Current, DC Volt, DC Power, AC 

Current, AC Volt, AC Power, Frequency 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3 การติดตั้ง AC Current sensor 

จากรูปที3่ แสดงการตัดตั้งเซนเซอรวัดกระแสไฟฟา ภายในกลองควบคุม

มอเตอร 

2.2 การสงขอมูลผาน LoRa WAN Network

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 โครงสราง LoRa WAN 

 

จากรูปที่ 4 เพื่อใหบอรด MiniLink IIoT

User Application Server ผาน LoRa WAN 

คาที่ Cloud Server หรือ Network Server 

รูปที ่5  

เนื่องจาก Network Server ของ CAT

จากบอรด MiniLink IIoT ดังนั้นจึงตองกําหนด 

ขอมูลตอไปที่ User Application Server 

สําหรับขอมูลที่จะสงเขา LoRa WAN 

ในรูปแบบ String หรือ Hex String 

PZEM-016 และ PZEM-17 จะเปนขอมูลตัวเลข

IioT จะตองดําเนินการแปลงขอมูลเปน 

และสงขอมูลไปยัง LoRa WAN Network

 

 

ของเซนเซอรวัดคาพลังงานไฟฟา 

จะถูกเชื่อมตอกับชองสื่อสาร RS485 ของ

MiniLink IIoT เพื่อใหบอรด MiniLink IIoT 

016 และ PZEM-17 สําหรับคาที่

DC Current, DC Volt, DC Power, AC 

Current, AC Volt, AC Power, Frequency และ Power factor 

AC Current sensor และ ATS 

แสดงการตัดตั้งเซนเซอรวัดกระแสไฟฟา ภายในกลองควบคุม

LoRa WAN Network 

LoRa WAN Network 

MiniLink IIoT สามารถสงขอมูลไปที่ 

LoRa WAN Network ตองดําเนินการตั้ง

Network Server ของ CAT ตามขอกําหนดดังใน

CAT จะไมมีการเก็บขอมูลที่รับมา

ดังนั้นจึงตองกําหนด Routing Profile เพื่อสง

ser Application Server ดังแสดงในรูปที่ 6 

LoRa WAN Network จะตองปรับใหอยู

Hex String เทานั้น แตขอมูลจากเซนเซอร 

จะเปนขอมูลตัวเลข ดังนั้นบอรด MiniLink 

จะตองดําเนินการแปลงขอมูลเปน HEX String และจัดเรียงขอมูล 

Network  
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รูปที่ 5 การตั้งคา MiniLink IIoT ใช LoRa Network

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 กําหนด Routing Profile เพื่อสงขอมูลไป User Application Server

 

จากการกําหนดคา Routing Profile ตามรูปที่ 

Network Server ไปที่ User Application Server จะอยู

หรือ Hex String เทานั้น ดังนั้นกอนที่จะนําขอมูลไปใชงานจะตองแปลง

ขอมูลกลับ ใหอยูในรูปตัวเลขที่เหมือนตนฉบับที่อานคาไดจาก 

PZEM-16 และ PZEM-017 โดยใช Node-Red ซึ่งมี 

รูปที่ 7  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 Node-Red Flow Decoder

 

3. การทดสอบและวิเคราะหผลการสลับแหลงพลังงานไฟฟา

ผลการทดสอบจะประกอบไปดวย ผลทดสอบการวัด

กระแสสลับ (AC), ผลทดสอบการวัดไฟฟากระแส

ติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟา และผลการใชงาน

WAN Network   

ภูสักธาร รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

LoRa Network ของ CAT 

User Application Server 

ตามรูปที่ 6 ขอมูลที่สงจาก 

จะอยูในรูปแบบ String 

ดังนั้นกอนที่จะนําขอมูลไปใชงานจะตองแปลง

ขอมูลกลับ ใหอยูในรูปตัวเลขที่เหมือนตนฉบับที่อานคาไดจาก เซนเซอร 

ซึ่งมี Flow การทํางานดัง

Decoder 

แหลงพลังงานไฟฟา                     

ทดสอบการวัดไฟฟา

กระแสตรง (DC), ผลการ

ลการใชงานงาน CAT LoRa 

      3.1 ผลการทดสอบการวัดไฟฟากระแสสลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 แสดงคาการวัดไฟฟากระแสสลับ 
 

จากรูปที่ 8 เปนกราฟที่แสดงสถานะแรงดันและกระแสไฟฟาที่

จากการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อจายใหโหลดปมสูบน้ํา

จะเปนสีเขียวและแรงดันไฟฟาจะเปนสีเหลือง คากระแสกรณีไมมีโหลด

มีคา 0.03 A และคากระแสกรณีมีโหลดมีคา 

มีคาต่ําสุด 226.4 V และคาสูงสุด 236.2 
 

3.2 การทดสอบการวัดไฟฟากระแสตรง 

จากรูปที่ 9 เปนกราฟที่แสดงสถานะแรงดันและกระแสไฟฟาที่

จากแผงโซลาเซลล ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาไดตั้งแตชวงเวลา 

18.00 น เพื่อจายใหปมน้ํ า  โดยคากระแสไฟฟาจะเปนสี

แรงดันไฟฟาจะเปนสีน้ําเงิน คากระแส

และคากระแสกรณีมีโหลดมีคา 6 A ถึง 

ต่ําสุด 150 V และคาสูงสุด 167.5 V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่9 แสดงคาการวัดจากแผงโซล

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่10 การสลับแหลงพลังงานไฟฟา

กระแสสลับ (AC) 

แสดงคาการวัดไฟฟากระแสสลับ (AC) 

เปนกราฟที่แสดงสถานะแรงดันและกระแสไฟฟาที่รับ

เพื่อจายใหโหลดปมสูบน้ําโดยคากระแสไฟฟา

จะเปนสีเขียวและแรงดันไฟฟาจะเปนสีเหลือง คากระแสกรณีไมมีโหลด

มีคา 9.88 A สําหรับแรงดันไฟฟา

2 V 

กระแสตรง (DC) 

เปนกราฟที่แสดงสถานะแรงดันและกระแสไฟฟาที่ได

ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาไดตั้งแตชวงเวลา 06.00 น ถึง 

โดยคากระแสไฟฟาจะเปนสีแดงและ

คากระแสไฟฟากรณีไมมีโหลดมีคา 0.0 A 

ถึง 8.4 A สําหรับแรงดันไฟฟามีคา

จากแผงโซลารเซลล 

สลับแหลงพลังงานไฟฟา 
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จากรูปที1่0 เปนกราฟแสดงการสลับการเลือกเหลงพลังงานสําหรับใหปม

น้ําทํางาน โดยที่ กราฟสีมวงจะเปนการเลือกแหลงพลังงานกระแสสลับ

จากการไฟฟา และกราฟสีเขียวจะเปนการเลือกแหลงพลังงานไฟฟาจาก

กระแสตรงจากโซลาเซลล 

3.3 ผลการติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟา

ในบทความนี้ ปมสูบน้ําสามารถรองรับแหลงจายพลังงานไฟฟาได

ทั้ง AC และ DC จากรูปที่ 10 แสดงคาการสลับแหลงพลั

รายวัน เสนสีมวงจะแสดงการใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

มีคาในชวง 0 W ถึง 1332.4 W และเสนสีเขียวจะแสดงการใชพลังงาน

ไฟฟาจากโซลารเซลลมีคาในชวง 0 W ถึง 1107.7 W

3.4 ผลการใชงานงาน CAT LoRa WAN Network 

ผลการทดสอบชุดเซนเซอรตรวจวัด สามารถสงขอมูล

String การสลับแหลงจายพลังงานไฟฟาไปที่ LoRa WAN

RSSI ไมเกิน -120 dBm และ SNR ไมเกิน -15 dB 

การ Decode ขอมูลเซนเซอร PZEM-16 และ 

Node-Red สามารถ Decode ไดถูกตอง ดังแสดงในรูที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ขอมูล HEX String ที่ CAT Network Server

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 การ Decode HEX String เปนขอมูลสําหรับแสดงผล

4.สรุป 

จากระบบติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟาปมน้ําโซลาเซลลผาน

เครือขาย LoRa ทําใหผูดูแลระบบผลิตน้ําประปาสามารถติดตาม

ภูสักธาร รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

เปนกราฟแสดงการสลับการเลือกเหลงพลังงานสําหรับใหปม

กราฟสีมวงจะเปนการเลือกแหลงพลังงานกระแสสลับ

จากการไฟฟา และกราฟสีเขียวจะเปนการเลือกแหลงพลังงานไฟฟาจาก

ผลการติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟา 

สูบน้ําสามารถรองรับแหลงจายพลังงานไฟฟาได

คาการสลับแหลงพลังงานไฟฟา

งการใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

วจะแสดงการใชพลังงาน

1107.7 W 

CAT LoRa WAN Network  

สามารถสงขอมูล HEX 

LoRa WAN gateway ที่ 

15 dB โดยแสดงรูปที่ 11 

และ PZEM-017 โดยใช 

ดังแสดงในรูที่ 12 

CAT Network Server 

เปนขอมูลสําหรับแสดงผล 

ระบบติดตามการสลับแหลงพลังงานไฟฟาปมน้ําโซลาเซลลผาน

ทําใหผูดูแลระบบผลิตน้ําประปาสามารถติดตามการ

ทํางานของปมน้ําและการใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลได

คาที่ไดจากเซนเซอรมีความถูกตองที่ 96.53 % 

ผิดพลาด (error) เกิดจากการเลือกใชอุปกรณเซนเซอรราคาถูกจึงยังมีคา

ผิดพลาดจากวัดเกิดขึ้น วิธีแกไขโดยการเลือกใชอุปกรณเซนเซอร

ความถูกตองสูง เปนเกรดที่ใชงานในภาคอุตสาหกรรมจริง

สูงขึ้นตาม ขอดีของระบบนี้คือทําใหเห็นการทํางานของปมน้ําในแตละ

วันที่จะมีการทํางานและหยุดสลับกัน หากเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน

ของปมน้ําจะทําใหผูดูแลระบบทราบทัน

เซนเซอรในการติดตามควบคุมคุณภาพน้ําดานอื่นไดเชน คา 

เปนกรดเปนดางหรือคาอื่น ๆ ตามการควบคุมคุณภาพน้ําประปาได

แนวทางในการพัฒนาตอสามารถพัฒนาเปนโครงขาย 

ปดเพื่องานใชในระดับตําบลได 
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การลดต้นทุนการสูบนําสําหรับผลตินําประปาหมู่บ้านโดยติดตังระบบสูบนําพลงังานโซลาเซลล์ร่วมกบัระบบสูบ

นาํทีมีอยู่เดิมแล้วใช้พลงังานจากโซลาเซลล์ให้มากทีสุด 

Reducing cost of water pumping in a village water supply system by installing solar powered pump into 

an existing water pumping system then utilizing the most of solar energy 

สันติ  ชวนนอก 1  และ แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ2
  

1,2สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
1Corresponding Author  sangphet.n@nrru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

บทความนีนาํเสนอการลดตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าในระบบสูบนําเพือ

ผลิตนําประปาหมู่บ้านโดยอาศัย  แนวทาง คือ 1) ติดตงัระบบสูบนาํ

พลงังานโซลาเซลลร่์วมกบัระบบสูบนาํทีมอียูเ่ดิมแลว้และใชพ้ลงังานจาก

โซลาเซลล์ให้มากทีสุดดว้ยการนาํมอดูลสวิตช์[1] ทีได้พฒันาก่อนนีมา

ควบคุม ATS ทีมีขายทวัไปเพือเลือกใชพ้ลงังานจากแผงโซลาเซลล์ก่อน

เสมอ และ ) ระบบสูบนําทีนําไปติดตงัร่วมใช้ปัมนําชนิดซับเมอร์สข

นาด  วัตต์ ทีจําหน่ายมาคู่กับแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC ที

เลือกใชไ้ฟฟ้าไดจ้ากทงัแผงโซลาเซลล์หรือไฟฟ้ากระแสสลบัจากการ

ไฟฟ้าฯ และป้องกันอนัตรายทีอาจเกิดจากไฟฟ้ารัวดว้ยการติดตงัเครือง

ตดัไฟรัวตามมาตรฐาน มอก. -  ก่อนจ่ายไฟกระแสสลบัของการ

ไฟฟ้าฯ เข้าสู่แผงวงจรควบคุมมอเตอร์ ผลการทดสอบสูบนําดิบเมือ 

ความเขม้แสงอาทิตย ์  W/m  ไดอ้ตัราการไหล .  m3/h และ .  m3/h 

เมือความเขม้แสงอาทิตย ์  W/m  ตามลาํดบัระบบถูกออกแบบให้ใช้

พลงังานจากโซลาเซลล์ได้  ชวัโมงต่อวนั ทาํให้ไดป้ระมาณการอตัรา

การสูบนําดิบ .  m /วัน เมือวิเคราะห์ผลการลดพลังงานบนพืน

ฐานขอ้มูลการใชน้าํของหมู่บา้น จะสามารถลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าในการสูบ

นาํดิบได ้ ,  บาทต่อปี งบประมาณในการพฒันาและติดตงัระบบสูบ

นาํประมาณ ,  บาท จะไดร้ะยะเวลาคืนทุน .  ปี และยงัสามารถนาํ

ระบบสูบนําดิบทีพัฒนาขึนนีไปใช้ในขันตอนการสูบนําดีขึนถังสูง

สาํหรับจ่ายให้ผูใ้ชน้าํไดอ้ีกดว้ย  

คําสําคัญ: ระบบเลือกแหล่งพลงังานอตัโนมติั  ระบบสูบนาํสําหรับผลิต

นาํประปา  ปัมนาํโซลาเซลล ์   

Abstract 

This paper presents reduction cost of the electric energy for pumping 

water in processes of a village water supply system by two approaches.  

The first is to combine the recently developed solar powered pump 

system to the existing one, then consume as much solar energy as a 

primary source by controlling off-the-shelf ATS with the Module 

Switch[1] that has developed before.   As the second approach, the 750-

watt submersible pump equipped with BLDC controller board which is 

enable selection either electric energy from PV array or PEA grid was 

implemented in the developed system. For the sake of public safety, 

RCBO certified according to TIS 909-2548 standard was installed at the 

AC input of the BLDC controller board. The flow rate test results at the 

solar intensity of 600 W/m2 was 7.4 m3/hour and was 10.9 m3/hour at the 

intensity of 1000 W/m2. The system consumes solar energy for 6 hours a 

day by design, which implies an approximated flow rate of 65.4 m3/day. 

When analyzing energy reduction based on water consumption data, the 

cost of electric bills for raw water pumping possibly saved 13,537 baht 

per year. Calculating payback period for the cost of 39,000 baht it could 

be paid back in 2.8 years.  For gain use of the developed system, it could 

be installed in the same manner for pumping the treated water up to the 

storage tank for supplying to the consumer as well. 

Keywords:  Automatic Transfer Switch, Pumping system for water 

supply system, solar water pump 

1. บทนาํ 

ในปี  ประเทศไทยมีการใช้พลงังานทดแทน ,  พนัตนั

เทียบเท่านาํมนัดิบ เพมิขึนจากปีก่อนร้อยละ .  และคิดเป็นร้อยละ .  

ของการใชพ้ลงังานขนัสุดทา้ย ส่งผลให้การนาํเขา้พลงังานลดลง คิดเป็น

มูลค่า ,  ลา้นบาท ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ .  

ลา้นตนั[2] กรมพฒันาพลงังานทดแทนไดม้ีการส่งเสริมให้มีการใช้แผง

โซลาเซลล์มาเป็นพลงังาน ในการสูบนาํเพือทาํการเกษตร การสูบนาํเพือ

ทาํระบบประปาหมู่บา้น แต่ระบบทีนิยมตดิตงักนัอยูใ่นปัจจุบนั จะใชง้าน

ร่วมกับ ระบบไฟฟ้าแบบออนกริดใช้ปัมนํากระแสสลับ ต้องใช้

อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ และแผงโซลาเซลล์จํานวนมาก  โดยระบบ

ดังกล่าวจะยงัมีขอ้ทีจะตอ้งพฒันาเพิมคือ หากระบบควบคุมสังให้มีการ

สูบนาํในช่วงเวลากลางคืนซึงตอ้งใชพ้ลงังานจากการไฟฟ้าจนกระทงันาํ

เต็มถงัพกัจากนันระบบจะหยุดทาํงานจนกว่าระดับนาํจะลดลงถึงระดับ

ทีตังไว้ ดังนันในช่วงทีมีแสงแดดในเวลากลางวันระบบจะไม่ได้ใช้

พลงังานจากโซลาเซลล ์ทาํให้เป็นการใชพ้ลงังานจากโซลาเซลลไ์ม่คุม้ค่า

หรือไม่ช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ต็มที 
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2. การออกแบบระบบสูบนําเพือผลิตนําประปาแบบใช้พลังงานร่วม 

เพือใชพ้ลงังานจากโซลาเซลล์เพือลดตน้ทุนในการสูบนาํดิบโดย

ระบบยงัคงสูบนาํไดแ้มใ้นช่วงทีไม่มีแสงแดดดว้ยพลงังานจากการไฟฟ้า

ฯ จึงได้ออกแบบระบบโดยใช้วิธีติดตังระบบสูบนําด้วยโซลาเซลล์

ร่วมกบัระบบสูบนาํทมีีอยู่เดิม  ซึงมขีนัตอนในการออกแบบดงันี 

   2.1 การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประกอบดว้ยปัมนาํกระสลบั(AC  Pump ) 

ชนิดหอยโข่งทีมีอยู่แล้วเป็นหลัก และติดตงัปัมนําชนิดซับเมอร์สดีชี

บสัเลส (BLDC) เพมิ  ดงัรูปที  

 

 

 

 

 

 

 
รูปที 1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบโดยรวม 

จากรูปที1 แสดงระบบการควบคุมปัมนาํสองชนิดคือ ปัมนาํทีมีอยู่

แลว้ชนิดหอยโข่ง  ขนาด 3 แรงมา้ 220 โวลต์  แอมป์ ความสูงในการ

สูบสูงสุด(pump head)  34 เมตร ปริมาณนาํสูงสุด 28 ลูกบาศก์เมตรต่อ

ชวัโมง ท่อนําด้านออกขนาด 2 นิว และปัมนาํชนิดซับเมอร์สดีชีบสัเล

สจากผู ้ผ ลิต Jodai รุ่น  4L SC 13 /45 – 96/750 มีขนาด 750 วัตต์ 

ความสูงในการสูบสูงสุด 45 เมตร อตัราการสูบสูงสุด 13 ลูกบาศก์เมตร

ต่อชัวโมง ท่อนําด้านออกขนาด 2 นิว โดยทีปัมจาํหน่ายมาพร้อมกับ

แผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC  ซึงวงจรควบคุมมอเตอร์รองรับไฟฟ้า

จากแผงโซลาเซลล์ตงัแต่ 96 โวลต์ ถึง 460 โวลต์ และไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้าฯ 220 โวลตไ์ดโ้ดยตรง    
L

N

A

ATS

220 V 50Hz

M BLDC 
Pump

BA

Solar  
Panel
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Motor 

Controller
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FS1 = Float  Switch New System
 FS2 = Float  Switch Existing System

   MS  = Module  Switch 

   T1   = Timer Relay
   K1  = Magnet ic Relay

 

RCBO

  RCBO  = Residual Current Circuit 
Breakers with Overload protection

 

 
รูปท ี2 วงจรควบคุมปัมนาํ 

จากรูปที2 แสดงวงจรควบคุมปัมนาํ โดยออกแบบให้ปัมนาํทีติดตงั

เพิมทาํงานให้มากทีสุด กล่าวคือ ติดตงัสวติช์ลูกลอย FS1 เพมิในตาํแหน่ง

ทีใกลก้ับ FS2 ทีมีอยู่เดิมโดยตงัระดับการตรวจจบัให้ FS1 ทาํงานก่อน

เสมอ และตังค่าค่าความเข้มแสงอาทิตย์ทีชุดมอดูลสวิตช์ (MS) [2]  

มากกว่า  วตัต์ต่อตารางเมตร ให้ ต่อวงจรเพือจ่ายไฟให้อุปกรณ์ตัง

เวลา (T1) ทาํงานโดยมีค่าหน่วงเวลาก่อนต่อวงจรเพือจ่ายพลงังาน ให้

อุปกรณ์เลือกแหล่งพลงังาน  หรือ ATS  ช่อง A ต่อวงจร ซึงจะต่อวงจร

เพือจ่ายพลงังานจากแผงโซลาเซลลเ์ขา้สู่วงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC ให้

ปัมทีติดตงัเพิมทาํงาน โดยจะหยุดทาํงานเมือนาํเต็มถงัหรือชุดสวิตช์ ลูก

ลอยทีติดตงัเพิม (FS1) ต่อวงจร หรือ เกิดจากชุด แมคเนติกส์รีเลย์ (K1) 

ต่อวงจรให้ปัม AC ในระบบทีมอียู่แลว้ทาํงาน ถา้ระดบันาํลดลงถึงระดบั

ตาํทีถูกตรวจจบัด้วยสวิตช์ลูกลอย (FS2) ในกรณีทีแสงแดดไม่เพียงพอ

หรือในเวลากลางคืน  ATS จะเลือกพลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าทีควบคุม

จากชุดขดลวด B  และจะหยุดทาํงานเมือนาํเต็มถงั เพือความต่อเนืองของ

การใชน้าํประปา จะใชร้ะบบสูบนาํรูปแบบเดิมเป็นระบบสํารอง และจะ

ทาํงาน ในกรณีระดบันาํดีในถงัพกัลดลงถึงจุดตาํสุด และเนืองจากปัมซับ

เมอร์สถูกติดตังใช้งานอยู่ในแหล่งนําบนผิวดินและสายไฟฟ้าทีต่อ

ระหว่างปัมกับกล่องแผงวงจรควบคุมมีระยะทางยาวกว่า  เมตร จึงมี

โอกาสเกิดกระแสไฟฟ้ารัวทีอาจเป็นอันตรายต่อสิงมีชีวิตในบริเวณ

ใกลเ้คียง จึงไดต้ิดตงัเครืองตดัไฟรัวชนิด RCBO ในตาํแหน่งทีจ่ายไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าฯ เขา้สู่กล่องแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC เนืองจาก 

ผู ้วิจัยไม่ได้ออกแบบปัมและเลือกขนาดมอเตอร์ เอง แต่ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ของพารามิเตอร์ทีสําคญัของระบบสูบนาํบนพืนฐานของ

สมการหากาํลงัสาํหรับปัมประเภท rotodynamic หรือ centrifugal [7] ดงันี 

𝑃 =
𝑄𝑔𝜌𝐻

3.6𝑥10 𝜂
 

เมือแทนค่าอตัราการไหล(Q) = 11 ล.บ.ม/ช.ม. และเฮด(H) = 5 ม. ที

ปรากฏบน nameplate ของปัมและค่าประสิทธิภาพปัม .7 จะได้กําลงั 

213 วตัต ์ซึงเป็นกาํลงัสาํหรับขบัปัมหอยโข่ง แต่สาํหรับปัมซบัเมอร์ส ซึง

จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งการกาํลงัขบัแปรตามจาํนวน stage ภายในปัม

[7] ซึงปัมทีใช้งานมี  stage จึงใช้แฟกเตอร์ .  [7] เป็นตวัคูณ จะได้ 

817 วตัต ์ซึงมีค่าใกลเ้คียงกบั  วตัตท์ีเกิดจากการนาํ กาํลงัทีวดัได ้  

วตัต์ คูณดว้ย .  และ .  ซึงเป็นค่าประมาณประสิทธิภาพของมอเตอร์

และอินเวอร์เตอร์  

2.2  การติดตังอุปกรณ์ภาคสนาม ณ สถานทีจริง 

การติดตงัระบบสูบนาํทีไดพ้ฒันาขึนให้ทาํงานร่วมกบัระบบสูบนาํ

ดิบของประปาหมู่บา้นของบา้นโนนกราด การติดตงัอุปกรณ์จะแบ่งเป็น 

4 ส่วนหลกั คือ 1) ติดตงัชุดแผงโซลาเซลล ์ขนาด 330 วตัต ์จาํนวน 4 แผง 

บนถงักรองดังรูปที3 2) ติดตงัสวิตช์ลูกลอยเช็คระดับนาํทีถงัพกันําดีให้

ตดัต่อการทาํงานของปัมนาํใหม่สูงกว่าระบบเดิมดังรูปที4  3) การติดตงั

กล่องควบคุมการทํางานใกล้กับ กล่องควบคุมระบบเดิม เพือใช้

หน้าสัมผสัทีเป็น NO ของแมคเนติกส์เดิม(K1) มาต่อขนานกบัชุดสวิตช์

ลูกลอย(FS1)ดังรูปที5   4) การติดตงัปัมนําซับเมอร์สทีระดับความลึก

เดียวกนักบัปลายท่อสูบนาํดิบเดิมเพือสูบนาํดิบขนึถงักรองดงัรูปที 6 
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รูปท3ี การติดตงัชุดแผงโซลาเซลลบ์นถงักรอง  

 

 

 

 

 

 

รูปที4 การติดตงัสวติช์ลูกลอยเช็คระดบันาํ 

 

 

 

 

 

รูปที5 การติดตงัอุปกรณ์ควบคุมการทาํงาน 

 

 

 

 

รูปที6 การติดตงัปัมนาํ 

3. การทดสอบและวิเคราะห์ผลการวัดระบบเลือกแหล่งพลังงานไฟฟ้า                     

      3.1 การทดสอบการวัดค่าปริมาณนําจากปัมนาํ BLDC Pump 

ในการวดัปริมาณนาํทีไดจ้ากการเลือกแหล่งพลงังานไฟฟ้าจากแหล่ง

ต่างๆ จะใชวิ้ธีวดัปริมาณทีสูบขึนถงักรองทีมีระดบัความสูงจากแหล่งนาํ

ผิวดินที 6 เมตร และมีการวดัค่าตามความเขม้แสงอาทิตย ์  ระดับ ซึงมี

รายละเอียดตามตาราง 

ตารางที1 ผลการวดัค่าปริมาณนาํของปัมนาํตามแหล่งพลงังานไฟฟ้า 

 

หมายเหตุ :  A คือ การเลือกแหล่งพลงังานจากโซลาเซลล ์

                    B คือ การเลือกแหล่งพลงังานจากการไฟฟ้า 

                   C คือ ระบบสูบนาํรูปแบบเดิม 

    3.2 การวิเคราะห์กําลังไฟฟ้าอินพุตของ BLDC Pump 

ในการวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้า ไดใ้ช ้ ออสซิลโลสโคป Tektronix รุ่น 

MDO 3024 โดยใชม้อดูล Power Analysis วดัสัญญาณรูปคลืนกระแส 

และแรงดนัดา้นอินพุตของแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที7 การวดัรูปสัญญาณทางดา้นอินพุตของแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC 

จ าก ผ ล ก าร วัด ต า ม รู ปที 7 เ ป็ น รูป สั ญ ญ า ณ ข อ งก ร ะแ ส แ ล ะ

แรงดนัไฟฟ้าทางดา้นอินพตุของแผงวงจรควบคุมมอเตอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที8 ผลการวิเคราะห์กาํลงัไฟฟ้าของ แผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC 

 เมือทาํการวิเคราะห์ค่ากาํลงัได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังรูปที8 ปัม

ซับเมอร์สทีมีพิกัดกําลัง  วตัต์ กินกําลังไฟฟ้าเฉลีย  1.32 kW มีค่า

เพาเวอร์แฟกเตอร์เฉลีย 0.7  ซึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแฟคเตอร์ชดเชยค่า

กาํลงัทีอ่านไดจ้ากเครืองมือวดัทีใชบ้นัทึกพลงังานของระบบ ดงัรูปที  

และรูปที  

 

  

 

(ก)                                                        (ข) 

 

รูปท1ี0  แสดงการวดัค่ากาํลงัไฟฟ้า 

จากรูปที10 (ก) เป็นการใช้เครืองบนัทึกการใช้พลงังานไฟฟ้าแบบ 

ต่อเนือง ทีตาํแหน่งการจ่ายไฟให้กบัแผงวงจรควบคุมมอเตอร์ BLDC รูป

ที  10 (ข) เป็นมิเตอร์ 3 เฟส ของการไฟฟ้าฯ 

 

 

 

 

 

 

รูปที11 แสดงผลการวดัพลงังานไฟฟ้าแบบต่อเนือง 

การทดสอบ

ครังที 

แหล่งพลงังานไฟฟ้า 

ทีเลือกสูบนาํ 

ค่าความเขม้

แสงอาทิตย ์ ปริมาณนาํ 

 (W/m2) (l/min) 

1 A  600 124 

2 A 800 165 

3 A 1000 183 

4 B - 205 

5 C - 280 

สวติช์ลูกลอยทีมอียูเ่ดิม 

สวติช์ลูกลอยทติีดเพมิ 

ปัมนาํระบบใ 
ปัมนาํระบบเดิม 

ปัมนาํระบบใหม่ 
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จากรูปที11 เป็นผลการวดัหน่วยการใชพ้ลงังานไฟฟ้า โดยใชอุ้ปกรณ์

ของ elink  ทีสามารถวดัแบบ 3 เฟส หรือ 1 เฟส ในช่วงเวลา 1 เดือน กราฟ

ทีแสดงจะเป็นการ สรุปค่าไฟฟ้ารายวนั และ ผลรวมรายเดือน ซึง ในเดือน 

เมษายน 2565 ไดจ้าํนวนหน่วยไฟฟ้า 122.55 หน่วย  เป็นส่วนของการใช้

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ 

3.3 การวิเคราะห์ผลการลดต้นทุนจากการใช้พลังงานไฟฟ้า 

จากผลการสูบนาํโดยใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยใ์นกรณีของวนัซึง

ระบบสูบนาํดว้ยโซลาเซลล์ทาํงานไม่ถึง 6 ชวัโมง เช่น มเีมฆบงั ระบบจะ

ใช้พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าป้อนให้ปัมนาํตวัเดียวกนัแทน แมจ้ะใช้

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ระบบสูบนําทีพฒันาขึนซึงใช้ปัมทีมีกาํลงัตาํกว่า

ปัมของระบบเดิมทีใชปั้มขนาด 3 แรงมา้ ส่วนระบบสูบนาํทีนาํไปติดตงั

เพิมใช้ปัมขนาด 1 แรงม้า แต่อตัราการไหลของนาํไม่ต่างกันมาก ทงันี

เพราะ ประสิทธิภาพของปัมนาํซบัเมอร์สสูงกว่าปัมชนิดหอยโข่งจากการ

ทีเฮดทางด้านนําเข้ามีค่าติดลบในขณะทีปัมหอยโข่งทีติดตงัในระบบ

นาํประปาหมู่บา้นทวัๆไปถูกติดตงัห่างจากแหล่งนาํทาํให้เฮดทางดา้นนาํ

เขา้มีค่าสูง  การใช้นําของหมู่บา้นจะมีค่าประมาณเดือนละ 3,900 ลบ.ม 

ค่าเฉลียของค่าไฟฟ้าเพือผลิตนําประปาของหมู่บ้านโนนกราด จะมี

ค่าประมาณ 4,500  บาทต่อเดือนระบบสูบนําจะแบ่งเป็นสองระบบคือ

ระบบสูบนําดิบและระบบสูบนาํดีขึนถงัสูงค่าไฟฟ้าในส่วนทีใชใ้นการ

สูบนาํดิบเดิมจึงมีค่าประมาณ 2,250 บาทต่อเดือนคิดเป็น 1.15 บาทต่อ

หน่วยนาํ การใชร้ะบบสูบนาํทีใชพ้ลงังานจากโซลาเซลล์จะไดค้่าปริมาณ

นาํสูงสุด 65.4 ลบ.ม ต่อวนัหรือ 1,962 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นค่าไฟฟ้าที

จะประหยดัไดสู้งสุด 2,256 บาทตอ่เดือน แต่ในสภาพภูมิอากาศจริงความ

เขม้ของแสงอาทิตยจ์ะไม่ได้เต็ม 6 ชวัโมงทุกวนั ถา้คิดผลการประหยดั

ไฟฟ้าเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าความเป็นไปได ้จะประหยดัค่าไฟฟ้าได้ 

1,128 บาทต่อเดือน หรือ 13,537 บาทต่อปี งบประมาณในการติดตงัระบบ

สูบนาํทีพฒันาขนึประมาณ 39,000 บาท การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

ใชก้ารวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุนลกัษณะเดียวกนักบั ศรายทุธ์ จิตรพฒันา

กุลและคณะ[4]  คือ  DPB (discounted payback period) = (ค่าใชจ้่ายสุทธิ

เทียบเท่าปัจจุบนั ) / (ตน้ทุนพลงังานทีประหยดัไดสุ้ทธิเทียบเท่าปัจจุบนั

ต่อปี) ทาํให้ได้ระยะเวลาในการคืนทุน 2.8 ปี ซึงแผงโซลาเซลล์จะมีอายุ

ใช้งานเฉลีย 25 ปี  ระบบสูบนําทีพัฒนาขึนจึงมีความคุ ้ม ค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ในการลงทุน จากผลการติดตังใช้งานจริงทีโรงผลิต

นาํประปาของหมู่บา้นใช้งานแบบต่อเนืองมา 3 เดือนระบบยงัสามารถ

ทาํงานร่วมกับระบบเดิมได้ดีชุมชนไม่มีปัญหาจากการขาดแคลนนํา

บริโภค ดงันันงานวิจยันีจึงสามารถนําไปใชง้านไดจ้ริง เป็นการช่วยลด

การใช้พลงังานไฟฟ้าลงอีกแนวทางหนึงทาํให้ชุมชนมีตน้ทุนในการผลิต

นาํประปาตาํลงได ้

4. สรุปผล 

ผลจากการพฒันาระบบสูบนาํ ทีสามารถเลือกใชพ้ลงังานจากโซลา

เซลล์โดยตรงหรือใช้พลังงานจากการไฟฟ้าฯ โดยออกแบบให้ระบบ

เลือกใชพ้ลงังานจากแผงโซลาเซลล์ให้มากทีสุด แลว้นาํไปติดตงัใชง้าน

จริงร่วมกบัระบบสูบนาํประปาหมู่บา้นทีมีอยู่แลว้ จากการทดสอบระบบ

เป็นระยะเวลา  เดือน ระบบทีติดตงัเพิมทาํงานร่วมกับระบบเดิมได้ดี 

และคาดว่าจะช่วยให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในการสูบนําดิบได้

ประมาณ 13,537 บาทต่อปี โดยมีตน้ทุนในการติดตงัประมาณ ,  

บาท และจะใชร้ะยะเวลาการคืนทุนประมาณ .  ปี อีกทงัไม่พบปัญหา

นาํประปาไม่เพียงพอต่อการอปุโภคในช่วงทดสอบระบบ จึงชีให้เห็นว่า  
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บทคดัย่อ 

อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็ก
มากท่ีประกอบไปดว้ยความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายเขา้
สู่ระบบจาํหน่ายเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตวัแปรค่าใช้จ่ายผู ้
ควบคุมการเดินเคร่ืองกงัหันพลงันํ้ าขนาดเล็กมากท่ีกาํลงัการผลิตตํ่ากว่า 
100 kW เป็นตวัแปรสําคญัต่อระยะเวลาการคุม้ทุนของระบบ ยิ่งไปกว่า
นั้ น ในอดีตการเดินเคร่ืองกังหันพลังนํ้ าจะพึ่ งพาการตัดสินใจของผู ้
ควบคุมเป็นหลัก ในขณะท่ีเคร่ืองกังหันทาํงานตลอดเวลาจึงต้องแบ่ง
ช่วงเวลาในการดูแลและควบคุมออกเป็น 3 ช่วงต่อวนั ดว้ยเหตุผลน้ีทาํให้
การตดัสินใจในการแกปั้ญหาของผูค้วบคุมจะข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคล ดงันั้นเพ่ือลดความผิดพลาดของการเดินเคร่ืองกงัหนัพลงันํ้ า
รวมไปถึงเพิ่มอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ า
ขนาดเล็กมาก การควบคุมในรูปแบบไร้คนควบคุมจึงถูกนําเสนอเป็น
ทางเลือกให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลจากการศึกษาพบว่า เม่ือทาํการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้าพลงั
นํ้ าขนาดเล็กมากบ้านขุนแปะการควบคุมด้วยโหมดการทํางานแบบ
อตัโนมัติทําให้โรงไฟฟ้าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่าง
ต่อเน่ือง และมีความปลอดภยัสูงเม่ือเกิดความผิดพลาดกบัระบบ  

คําสําคัญ: โรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ า, ระบบควบคุมอตัโนมติั, รูปแบบไร้คน
ควบคุม 

Abstract 
Benefit-cost ratio of Micro Hydropower Plants (MHPP) consisting 

of revenue from electricity sales by comparing maintenance costs and 
operator costs. The staff salary of MHPP operation under 100 kW is an 
important factor for the break-even point of the system. In addition, in 
the past the operation of a hydro turbine was largely dependent on the 
operator’s decision. While the turbine is running all the time, the 
maintenance and control phase must be divided into 3 periods per day. 
For this reason, the decision of the operator to solve the problem 
depends on the experience of the individual. Therefore, to reduce the 
operating error of the hydro turbine and to increase the benefit-cost ratio 
of MHPP. Unmanned system was presented as an alternative to 
Provincial Electricity Authority (PEA). As the result, when improving 
the equipment control system in the MHPP Baan Khun Pae, the control 

with automatic operation mode allows the hydropower plant to supply 
electricity to the system continuously. It also has a high level of security 
when a system error occurs.      

Keywords:  Hydropower plant, Automatic mode, Unmanned system 

1. บทนํา 
โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กมากบา้นขุนแปะ ท่ีอยู่ในความดูแลของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตั้ งอยู่ท่ี ตาํบลขุนแปะ อาํเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นโรงไฟฟ้าพลงังานนํ้ าแบบมีนํ้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี 
(Run of River Hydropower Plant) ได้ติดตั้ งเคร่ืองกังหันประเภทแรง
กระแทก (Impulse Turbine) ชนิดของเคร่ืองกงัหันแบบเทอร์โก (Turgo) 
ซ่ึงจะทําการเช่ือมต่อกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Synchronous Generator) 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเขา้สู่ระบบจาํหน่ายสาํหรับ 10 หมู่บา้น ในอดีต
เคร่ืองกังหันพลงันํ้ าดังกล่าวไม่สามารถทาํงานได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผล
กระทบต่อกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า, ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา และ
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีโครงการปรับปรุง
ตวัเคร่ืองกงัหันพลงังานนํ้ าและระบบควบคุมการทาํงานของโรงไฟฟ้า
ดงักล่าวดงัแสดงในรูปภาพท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 เคร่ืองกงัหนัพลงังานนํ้าชนิดเทอร์โก ของโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเลก็มาก

บา้นขนุแปะหลงัปรับปรุง 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานขอ้มูลกาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉล่ีย
ยอ้นหลงั 10 ปีของโรงไฟฟ้าฯ พบว่า เม่ือคาํนวณเป็นรายไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าเป รียบ เทียบกับ เงิน เดือนพนักงานควบคุมจํานวน  3 คน  ท่ี
รับผิดชอบดูแลการทํางานของโรงไฟฟ้าฯ กฟภ. มีทิศทางค่าใช้จ่าย
มากกว่ารายรับท่ีอตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนตํ่ากว่า 1 และขาดทุน
อย่างต่อเน่ืองทําให้ กฟภ. จาํเป็นต้องลดจาํนวนพนักงานควบคุมการ
เดินเคร่ืองลง[1]  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการนาํเสนอกระบวนการควบคุมการ
เดินเคร่ืองกงัหันพลงันํ้ าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจาํหน่ายแบบไร้
คนควบคุมของโรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็บา้นขนุแปะ   
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2. ระบบควบคุมการทํางานของเคร่ืองกังหันพลังนํา้ 
ระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองกงัหันพลงันํ้ าและเคร่ืองกาํเนิด

ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กมากบา้นขุนแปะ จะเป็นระบบการ
ทาํงานท่ีสามารถทาํไดท้ั้งแบบมีผูค้วบคุมและไร้ผูค้วบคุม โดยฟังก์ชัน
การทาํงานจะมีความคลา้ยคลึงกนัแต่อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการตรวจจบัต่างๆ 
จะตอ้งติดตั้งเพ่ิมข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นเง่ือนไขในการพิจารณาการทาํงาน โดยทาํ
การโปรแกรมขอ้จาํกดัและเง่ือนไขการทาํงานต่างๆ ในชุดคาํสั่ง PLC ซ่ึง
จะเป็นตวัหลกัและเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวดั (Sensor) ทั้งหมด จาก
รูปภาพท่ี 2 จะเป็นการแสดงความเช่ือมโยงของอุปกรณ์ต่างๆในตูค้วบคุม
เพื่อใช้ในการสั่งงาน  ชุด PLC จะรับสัญญาณ  4-20 mA จากอุปกรณ์

ตรวจจบัสัญาณต่างๆ เช่น ระดบันํ้ า, ความดนั, อุณหภูมิ, ความเร็วรอบ, 
แรงดนัไฟฟ้า, เป็นตน้ ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกสร้างเง่ือนไขและ
ความสัมพนัธ์ เพื่อใช้ในการพิจารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยผ่านโหมด
การทาํงานดว้ยผูค้วบคุม (Manual Mode) และโหมดการทาํงานอตัโนมติั 
(Automatic Mode) ซ่ึงการทาํงานทั้ง 2 โหมด สามารถท่ีจะทาํการขนาน
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า (Synchronization) ด้วยอุปกรณ์  Woodward Easy 
Gen3500 ท่ีทาํการตรวจจบัค่าแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าของเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้า  เพื่อให้ เหมาะสมกับค่าของระบบจําหน่ายหลัก (Grid 
system) ก่อนท่ีจะส่งสัญญาณ On main breaker ทาํการขนานเพื่อสั่งจ่าย
กาํลงัไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจาํหน่ายหลกั 
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รูปท่ี 2 วงจรระบบควบคุมในโรงไฟฟ้าพลงันํ้าบา้นขนุแปะ 

 
2.1 โหมดการทํางานด้วยผู้ควบคุม (Manual mode) 

การควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้าฯ ด้วยผู ้
ควบคุม ถูกออกแบบไวส้ําหรับการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงผูค้วบคุม
สามารถสั่งให้มีการเปิด-ปิด ประตูนํ้ า, ควบคุมความเร็วรอบ, ควบคุม
แรงดันไฟฟ้าและความถ่ี, ควบคุมการเคล่ือนท่ีของอุปกรณ์หักเหลาํนํ้ า
และชุดวาล์วหัวฉีด โดยฟังก์ชันการควบคุมทั้งหมดจะโปรแกรมไวใ้น 
PLC ผูค้วบคุมสามารถสั่งงานผ่านระบบสัมผสัท่ีหน้าจอทชัสกรีน เม่ือ
ระบบทุกอย่างพร้อม ก็สามารถขนานกาํลงัไฟฟ้าจากเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า
เข้าสู่ระบบจาํหน่ายหลัก นอกจากนั้ นจะมีโหมดย่อยสําหรับปิดการ
ทาํงานเพื่อให้ระบบ Standby เม่ือตอ้งการหยุดเดินเคร่ืองเป็นเวลานานๆ 
เพื่อระบายทรายบริเวณฝายกกัเก็บนํ้า เป็นตน้  
2.2 โหมดการทํางานอัตโนมัติ (Automatic mode) 

การทาํงานของโหมดอตัโนมติั จะเป็นการโปรแกรมเง่ือนไขต่างๆ 
ของลาํดบัขั้นตอนการเดินเคร่ืองและการหยุดเดินเคร่ืองเม่ือมีเหตุการณ์
อนัตรายหรือมีความเส่ียงท่ีจะทาํใหอุ้ปกรณ์เสียหาย โดยการเดินเคร่ืองจะ
ใช้เง่ือนไขของระดับนํ้ า, อุณหภูมิ, และ ความดันนํ้ า เป็นตัวกําหนด 
นอกจากนั้นเง่ือนไขของความเร็วรอบ, แรงดนัไฟฟ้า, และสถานะของ
อุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ จะเป็นตัวกําหนดการหยุดเดินเคร่ือง หลักการ
ทาํงานของโหมดอตัโนมติั เร่ิมจากการตรวจจบัสัญญาณจากอุปกรณ์วดั
ระดบันํ้ า จากนั้นตรวจสอบแรงดนันํ้ า เพ่ือเปิดวาลว์หวัฉีด และโปรแกรม

จะทาํการควบคุมแรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีไฟฟ้าของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
โดยการควบคุมความเร็วรอบใบกงัหัน ชุดเคร่ืองหักเหลาํนํ้ า จะรับคาํสั่ง
เพ่ือตัดนํ้ าเม่ือความ เร็วรอบกังหันหมุน เกินกว่าค่ าท่ี ใช้งาน  เม่ือ
แรงดนัไฟฟ้าและความถ่ีเหมาะสมกบัค่าระบบไฟฟ้าหลกั ระบบจะทาํ
การขนานวงจรอตัโนมติั เม่ือระบบภายนอกหรือระบบจาํหน่ายหลกัเกิด
ความผิดพลาด (Grid System Fault) ชุดอุปกรณ์ควบคุมในโรงไฟฟ้าจะทาํ
การตดัการทาํงานของชุด Exciter ของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าออก และทาํการ
ตรวจสอบแรงดนัไฟฟ้าในระบบจาํหน่ายหลกั เพื่อให้แน่นใจว่าเกิดความ
ลม้เหลว จากนั้นโปรแกรมจะเปล่ียนการทาํงานเป็นโหมดแบ่งจ่ายอิสระ 
(Isolated mode) เพ่ือทําการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ใน
โรงไฟฟ้าฯ และเม่ือระบบจาํหน่ายหลกักลบัสู่สภาวะปกติ โปรแกรมจะ
ทาํการเปลี่ยนโหมดกลบัไปยงัโหมดการทาํงานอตัโนมติั พร้อมกบัทาํ
การจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจาํหน่ายอีกคร้ังไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยไม่
ตอ้งหยุดเคร่ือง นอกจากนั้น เม่ือระบบทาํการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์
ตรวจจบั (Sensor) มีการเสียหายหรือสัญญาณการเช่ือมต่อของอุปกรณ์
ตรวจจบัหายไป หรือตาํแหน่งของกระบอกไฮดรอลิกส์ท่ีเปิดประตูนํ้ าไม่
อยูใ่นตาํแหน่งเปิดสุด โปรแกรมจะสันนิษฐานว่ามีความผิดพลาดเกิดข้ึน 
(Mechanical Fault) โปรแกรมก็จะสั่งหยดุเดินเคร่ืองพร้อมแสดงขอ้ความ
เตือน (Alarm) ให้ผูค้วบคุมทราบและจะไม่เดินเคร่ืองข้ึนจนกว่าจะมีการ
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แกไ้ขอุปกรณ์หรือตอบรับขอ้ความผิดพลาดนั้นๆ  ซ่ึงเง่ือนไขการทาํงาน
ของโหมดอตัโนมติัจะแสดงในรูปภาพท่ี 3 

Start

Hydraulic Function onGrid system clear

Upload Function

On bypass valve

Synchronization

Water level function

Mechanical Fault

Operation Checking

Normal stop function

End 

Display Event

Ready

Fail

Operation Checking

Isolated mode

Grid system Fault

Fail

 

รูปท่ี 3 ขั้นตอนการทาํงานโหมดอตัโนมติัของเคร่ืองกงัหนั 

 

 

รูปท่ี 4 หนา้จอทชัสกรีนส่ังควบคุมการทาํงานในโรงไฟฟ้าฯ 

 

 

รูปท่ี 5 หนา้จอแสดงสถานะของอุปกรณ์และเหตุการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 

รูปท่ี 6 หนา้ตา่งบาํรุงรักษาตามระยะเวลาที่ไดต้ั้งไว ้

2.3 หน้าจอทัชสกรีนสําหรับการควบคุมการทํางาน 

การควบคุมการทาํงานในโรงไฟฟ้าฯ จะถูกโปรแกรมไวใ้น PLC 
โดยปุ่มคาํสั่งของแต่ละโหมดจะแสดงอยูด่า้นล่างสุดของหนา้จอพร้อมทั้ง
ปุ่มเปิด (Start) และปิด (Stop) การเดินเคร่ือง ค่าตวัแปรต่างๆ จะถูกแสดง
ในหนา้จอทชัสกรีนดงัแสดงในรูปภาพท่ี 4 ในส่วนของกรอบเส้นประ จะ
แสดงสถานะการทาํงานเช่น สถานะการตรวจสอบ, สถานะการรันเคร่ือง, 
สถานะการขนานกบัระบบ เป็นตน้  

3. อภิปรายผลการทดสอบ 

3.1 ผลทดสอบการส่ังเดินเคร่ืองและการหยุดเดินเคร่ืองกังหัน 
การสั่งเดินเคร่ืองและการหยุดเดินเคร่ืองในโหมดการทาํงานแบบ

อตัโนมติัและโหมดการทาํงานแบบมีผูค้วบคุม โดยเรียงลาํดบัขั้นตอน
การทาํงานเหมือนกนั ผลลพัทท่ี์ไดจ้ะแสดงอยู่ในตารางท่ี 1 พบว่า ระบบ
จะเปิด bypass valve และนํ้ าจะไหลเขา้สู่ชุดหัวฉีดจนเต็มจะใช้เวลา 40 
วินาที และใชเ้วลาในการเปิดประตูนํ้ าหลกั 5 วินาที จากนั้นใชเ้วลาอีก 2 
วินาทีในการเปิดวาลว์หกัเหลาํนํ้ า และเปิดชุดวาลว์หวัฉีดเพ่ือให้ความเร็ว
รอบของเพลากงัหันเท่ากับ 1,000 รอบต่อนาทีในเวลา 2.55 นาที ลาํดับ
ถดัไปก็เขา้สู่กระบวนการจ่ายโหลดเขา้สู่ระบบจาํหน่ายอีก 3 วินาที ซ่ึงใช้
ระยะเวลาในการสั่งเดินเคร่ืองจนถึงขั้นตอนการจ่ายโหลดเป็นเวลาทั้งส้ิน
ประมาณ 4 นาที ในส่วนของขั้นตอนการสั่งหยุดเดินเคร่ือง ขั้นตอนการ
ปิดของประตูนํ้ าหลกัจะตอ้งทาํงานชา้ท่ีสุดโดยจะปิดเองดว้ยตุม้นํ้ าหนัก
ซ่ึงใชเ้วลาในการปิดสุดท่ี 70 วินาที 

ตารางท่ี 1 ผลทดสอบการสั่งเดินและการสั่งหยดุเดินเคร่ืองกงัหนั 

Automatic mode Star t Stop Remark 
Bypass valve 40 sec 0.5 sec Fully open & close 

Butterfly valve 5 sec 70 sec Fully open & close 

Deflector 2 sec 2 sec Fully open & close 

Spear valve @ 6-10 mm 2.55 min 28.5 sec 0 – 1,000 rpm 

Synchronization and Upload 3 sec - 1,000 rpm @ 50 kW 
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3.2 ผลทดสอบเคร่ืองกังหันเมื่อเกิดความผดิพลาดในระบบ
จําหน่าย  

ความผิดพลาดในระบบจาํหน่ายท่ีเกิดข้ึนจะเป็นส่ิงท่ีอนัตรายท่ีสุด
กบัอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้า ดงันั้นการทดสอบระบบความปลอดภยัท่ี
ได้เขียนชุดคาํสั่ง PLC จาํเป็นท่ีจะต้องทาํการทดสอบในขณะท่ีเคร่ือง
กําเนิดไฟฟ้าได้ทําการเช่ือมต่อกับระบบจําหน่ายหลัก  ความถ่ีของ
กระแสไฟฟ้าท่ีเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะเท่ากบัความถ่ีในระบบจาํหน่ายหลกั 
แต่ถา้เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนความถ่ีของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าจะสูงขึ้น 
หรือความเร็วรอบจะสูงกว่าความเร็วรอบใชง้านมาก ดงันั้นเหตุการณ์น้ี
จะส่งผลเสียหายกบัเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าโดยตรง อย่างไรก็ตาม ไดจ้าํลอง
ให้ระบบจาํหน่ายหลกัลม้เหลวโดยการสับเบรคเกอร์ Main ท่ีไดท้าํการ
เช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายออก เพื่อทาํการทดสอบท่ีการจ่ายโหลด 25 kW 
และ 50 kW ผลการทดสอบแสดงในตารางท่ี 2 พบว่า ความเร็วรอบของ
เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหลงัจากหลุดจากระบบจาํหน่ายในขณะท่ีกาํลงัจ่าย
โหลดอยู่ ท่ี 25 kW ความเร็วรอบเพ่ิมข้ึนจากรอบการใช้งานอยู่ท่ี 2.5 % 
หรือ 1,025 รอบต่อนาที ในขณะท่ีความเร็วรอบสูงข้ึนกว่า 7.5 % หรือท่ี 
1,075 รอบต่อนาที ท่ีการจ่ายโหลด 50 kW ยิ่งไปกว่านั้น แรงดันไฟฟ้า
ของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าในการทดสอบทั้ งสอง เพิ่มข้ึนเพียง 1% จาก
แรงดนัปกติก่อนท่ีจะหลุดจากระบบจาํหน่าย อย่างไรก็ตามระยะเวลาใน
การปิดวาล์วหัวฉีด, วาล์วหักเหลาํนํ้ า, และประตูนํ้ าหลกั ใชเ้วลาเท่ากบั
การสั่งหยดุดว้ยผูค้วบคุม  

ตารางท่ี 2 ผลทดสอบเม่ือเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าหลุดจากระบบจาํหน่ายหลกั 

GE
NE

RA
TO

R 

REJECTION LOAD (kW) 25 kW 50 kW 

VOLTAGE (kV) 

ON LOAD 413 412 

MAXIMUM 423 422 

VARIATION VALUE 0.01 0.01 

VARIATION FACTOR 1%  1%  

LOAD CURRENT (Amp) 36 72 

POWER FACTOR (% )  0.985 0.986 

FREQUENCY (Hz.) 50 50 

TU
RB

IN
E 

ROTATIONAL 
SPEED (rpm) 

ON LOADING 1,000 1,000 

MAXIMUM 1,025 1,075 

VARIATION VALUE 25 75 

VARIATION FACTOR 2.5%  7.5%  

PENSTOCK 
PRESSURE (bar) 

ON LOADING 10.11 10.11 

NOZZLE 
PRESSURE (bar) 

ON LOADING 10.07 10.01 

SP
EA

R 
VA

LV
E OPENING (mm) ON LOADING 20 50 

CLOSING TIME @ 100%   8.5 sec 28.5 sec 

 

DEFLECTOR CLOSING TIME @ 100%   2 sec 2 sec 

INLET VALVE CLOSING TIME @ 100%   70 sec 70 sec 

ดงันั้นทั้งสองสมมุติฐานสามารถสรุปไดว้่า ชุดคาํสั่งท่ีเขียนขึ้นรวม
ไปถึงอุปกรณ์ตรวจวดัท่ีได้ติดตั้ งและอุปกรณ์อ่ืนๆ ทํางานตามลาํดับ
ขั้นตอนและมีความปลอดภยัสูง เม่ือเกิดความผิดพลาดในระบบจาํหน่าย
ข้ึน ถึงแมว้่าผูค้วบคุมจะไม่ไดอ้ยู่หน้าตูค้วบคุม ชุดคาํส่ังจะรับสัญญาณ
จากอุปกรณ์ตรวจวดัเพ่ือสั่งให้เคร่ืองกงัหันหยุดการทาํงานลงอตัโนมติั 
โดยท่ีความเร็วรอบของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าไม่สูงกว่ารอบใช้งานจริงท่ี
กาํหนดไว ้12% หรือ 1,200 รอบต่อนาที 

4. สรุปผลการศึกษา 
โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าขนาดเล็กมากบา้นขุนแปะ ไดถู้กจดัสร้างในพื้นท่ี

ชุมชนท่ีอยูห่่างไกล เป็นหน่ึงในจาํนวน 6 โรงไฟฟ้าพลงันํ้ าท่ีอยู่ในความ
ดูแลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเดินเคร่ืองกงัหันท่ีไม่ต่อเน่ืองและ
กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีไม่เกิน 100 kW ประกอบกบัค่าใชจ่้ายของ
พนักงานควบคุมการเดินเคร่ืองท่ีไม่สัมพนัธ์กบัรายรับท่ีไดจ้ากการขาย
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้ ด้วยเหตุน้ีจึงจาํเป็นต้องปรับปรุงระบบควบคุมเคร่ือง
กงัหันให้สามารถทาํงานได้เองแบบไร้คนควบคุม ตามเง่ือนไขต่างๆท่ี
กําหนดให้  รวมไป ถึงความปลอดภัยของระบบในการตัด จ่ าย
กระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจาํหน่ายท่ีจะต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือให้
มัน่ใจเม่ือตอ้งทาํงานแบบอตัโนมัติ ผลของการศึกษา แสดงให้เห็นว่า 
ระบบสามารถทาํงานจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้สู่ระบบจาํหน่ายไดพ้ร้อมทั้ง
ปรับการจ่ายโหลดได้ตามระดับความสูงของนํ้ าไหลท่ีเปล่ียนแปลง
บริเวณฝายกกัเก็บนํ้ า อีกทั้งสามารถเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายไดภ้ายใน
เวลาอันส้ัน ภายใต้ความปลอดภัยท่ีกําหนด ส่งผลให้ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สามารถลดพนกังานควบคุมเคร่ืองกงัหนัลงจาํนวน 2 คน ในขณะ
ท่ีเคร่ืองกังหันพลงันํ้ าท่ีเช่ือมต่อกับเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ายงัคงทาํงานได้
อย่างต่อเน่ือง ทาํให้อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโรงไฟฟ้าพลงั
นํ้ าขนาดเลก็มากบา้นขนุแปะเพิ่มสูงข้ึน    

5. กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท่ีมอบโอกาสและ

ความไวว้างใจให้ทุนสนบัสนุนดาํเนินโครงการวิจยัฯ อีกทั้งอาํนวยความ
สะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอก ให้การสนับสนุนขอ้มูลทางดา้นเทคนิค, และให้การดูแลตลอด
ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการวิจยั   

เอกสารอ้างอิง 
[1] รายการกาํลงัการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็มากบา้น

ขนุแปะ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2554 

[2] The British Hydropower Association (BHA), A guide to UK mini 
hydro developments, 2005 

[3] Paish O., Small hydropower: technology and current status, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 6, Issue 6, 537-
556. 2002 

303



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การจ าลองตลาดซ้ือขายไฟฟ้าในรูปแบบพลังงานในระบบไมโครกริดแบบอัตโนมัติ 
Energy-Based Simulation of Electricity Market in Autonomous Microgrid 

วรรณพงษ์  คลังทอง และ คมสันติ์  ดาโรจน์ 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี vannapong.kl.63@ubu.ac.th และ komsond@yahoo.com 

 

บทคัดย่อ 

ในช่วงสองทศวรรษที่ ผ่านมาได้มีนโยบายสนับสนุนการใช้
พลงังานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกบัเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าใน
อนาคตที่มีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบไมโครกริด บทความน้ีได้เสนอแนว
ทางการจ าลองการด าเนินธุรกรรมและควบคุมสมดุลพลงังานของตลาด
ซ้ือขายไฟฟ้าในระบบไมโครกริด ทั้งในรูปแบบที่เช่ือมต่อและแยกตัว
จากระบบหลกั โดยมีกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนและพลงังานความ
ร้อนรวมถึงกลุ่มโหลดในระบบด าเนินธุรกรรมซ้ือ/ขายพลังงานไฟฟ้า 
ภายใต้การด าเนินงานและควบคุมของผูค้วบคุมระบบ ผลการจ าลองได้
แสดงให้เห็นถึงการด าเนินธุรกรรมไฟฟ้าในตลาดล่วงหน้าและตลาด ณ 
เวลาจริงตลอดหน่ึงชัว่โมง เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของตลาดซ้ือ
ขายพลงังานไฟฟ้าของระบบไมโครกริดในอนาคต 

ค าส าคัญ: พลงังานหมุนเวียน ตลาดซ้ือขายไฟฟ้า ไมโครกริด 

Abstract 
During the last couple decades, the policy of utilizing renewable 

energy has increased in together with the future of a distribution 
network technology that tends to be a microgrid. This paper 
demonstrated an operation of the transaction and energy balancing of 
electric market in a microgrid system into two modes i.e., grid-
connected and islanding modes. The group of renewable and thermal 
generation in association with distribution companies are performed to 
supply demand under the operation of the system operator. The 
obtained results revealed the process of energy transaction in forward 
and real-time markets, during an hour, which can be used as a guide for 
operating electricity market of a microgrid in the future. 

Keywords:  Renewable energy, Electricity Market, Microgrid 

1. บทน า 
ระบบผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันใช้พลังงานส่วนใหญ่จากเช้ือเพลิง

ฟอสซิลก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนจึงมีการส่งเสริมการใช้พลงังานไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy; RE) เพิ่มขึ้น [1]-
[2] และการที่มีโรงไฟฟ้า RE เช่ือมกับระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
อนาคตระบบไฟฟ้าจะปรับเปลี่ยนเป็นระบบไมโครกริด (Microgrids 
systems; MGs) ที่ มีความน่าเช่ือถือมากกว่าระบบไฟฟ้าปัจจุบัน  ใน

ประเด็นที่จะสามารถด าเนินการจ่ายโหลดได้แม้ในสภาวะที่เกิดการ
แยกตวักับระบบหลัก (islanding mode) [3] ใน [4]-[5] ได้เสนอการใช ้
MGs 2 ระบบขึ้นไปที่เช่ือมต่อกนัให้สามารถท างานร่วมกันกับระบบกัก
เก็บพลงังานเพื่อรักษาความถี่ของระบบไฟฟ้าให้คงที่ในสภาวะที่แยกตวั
ออกมาจากระบบหลัก  เรียกว่า “ระบบไมโครกริดแบบอัตโนมัติ ” 
(Autonomous microgrid system; AMGs) ซ่ึง  AMGs รูปแบบน้ีจ าเป็น 
ตอ้งมีระบบควบคุมอตัโนมตัิเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการหลุดขนาน
กับระบบหลัก [6]-[7] บทความน้ีน าเสนอแนวคิดการด าเนินการและ
จ าลองการด าเนินธุรกรรมซ้ือ/ขายพลงังานไฟฟ้าในตลาดแบบล่วงหน้า
และตลาด ณ เวลาจริงของระบบ AMGs ในอนาคต ตามรายละเอียดที่จะ
กล่าวต่อไป 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 รูปแบบตลาดซ้ือขายไฟฟ้า 

2.1.1 ตลาดที่แบ่งตามเวลา 

• ตลาดล่วงหน้า (Forward market; FWm) เป็นตลาดที่มีการ
ซ้ือขายล่วงหน้าระหว่างตวัแทนผูผ้ลิตไฟฟ้ากับตวัแทนกลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้า 
เพื่อลดความผนัผวนของราคาไฟฟ้า แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลาได้แก่ตลาด
ล่วงหน้ารายวนั (day-ahead market) และตลาดล่วงหน้ารายชัว่โมง (hour-
ahead market) ผลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัด
ตารางการเดินเคร่ืองโรงไฟฟ้าแต่ละโรงเพื่อให้ไดต้น้ทุนการผลิตไฟฟ้าที่
ต ่าที่สุดโดยที่ระบบยงัคงมีความมัน่คงและเสถียรภาพ  

• ตลาด ณ เวลาจริง (Real-time market; RTm) เป็นตลาดการ
ซ้ือขายหลงั FWm ที่ระบบจะมีปริมาณพลงังานส่วนต่างที่ต้องสมดุลกัน 
ณ เวลาจริง ตามกลไกการรักษาสมดุลก าลงัไฟฟ้าของระบบ (balancing 
mechanism) เพื่อรักษาความถี่ไฟฟ้าให้คงที่ 

2.1.2 ตลาดที่แบ่งตามกลยุทธ์การซ้ือขาย 

• การซ้ือขายแบบพูล (power pool) เป็นกลยุทธ์การซ้ือขายที่ให้
ตวัแทนของแต่ละกลุ่มเสนอซ้ือ/ขายพลงังานไฟฟ้าในปริมาณและราคาที่
ตอ้งการเพื่อสร้างเส้นกราฟอุปสงคแ์ละอุปทาน ที่จะไดป้ริมาณและราคา
ซ้ือขายจากจุดตดัของกราฟ  

• สัญญาซ้ือขายโดยตรง (bilateral contract) เป็นสัญญาซ้ือ
ขายพลงังานจากผลที่ได้มีการด าเนินธุรกรรมระหว่างกลุ่มโรงไฟฟ้าและ
กลุ่มโหลดไวล้่วงหน้าก่อน FWm และ RTm 
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• การซ้ือขายแบบจ่ายตามราคาที่ตั้งไว้  (Pay-as-bid) เป็นกล
ยุทธ์ซ้ือขายพลังงานส าหรับตลาดซ้ือขาย ณ เวลาจริง ที่กลุ่มโรงไฟฟ้า
ก าหนดราคาพลงังานที่จะขายไวล้่วงหน้า 

2.2 ระบบไมโครกริด 
MGs เป็นระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่มีการรวมกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่ม

โหลดเขา้ไวด้ว้ยกนั โดยมีรูปแบบการด าเนินการ 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
• รูปแบบที่เช่ือมกบัระบบหลกัที่ MGs สามารถรับ/จ่ายพลงังาน

ไฟฟ้าส่วนต่างของกลุ่มโรงไฟฟ้าและกลุ่มโหลดกบัระบบหลกัได ้
• รูปแบบที่แยกออกจากระบบหลัก ท าให้ต้องอาศัยพลงังาน

จากกลุ่มโรงไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริดเองเพื่อควบคุมให้จ่ายโหลด
ให้ไดค้วามถี่ไฟฟ้าของระบบ 

3. กรอบการด าเนินงาน 
3.1 ระบบไมโครกริดแบบอัตโนมัติ 

หน่วยงานในระบบ AMGs แบ่งเป็น  4  กลุ่ม ได้แก่  โรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อน (Thermal generation Company; ThCo) โรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน (Renewable generation Company; RECo) ตัวแทน
ผูใ้ชไ้ฟใน AMGs (Distribution Company; DisCo) และหน่วยงานกลางที่
จดัการซ้ือขายไฟฟ้าและด าเนินการควบคุมระบบ (System Operator; SO) 
โครงสร้าง AMGs ที่เช่ือมกับตลาดพลงังานไฟฟ้ากลางของระบบไฟฟ้า
หลกั (Central market; Cen) แสดงในรูปที่ 1 

System operator (SO)

RECo

THCo

DisCo

Cen

PCC

Autonomous microgrid

 
รูปที่ 1 โครงสร้างการเช่ือมต่อระบบทางไฟฟ้า 

3.2 ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าและสัญญาซ้ือขายโดยตรง 
การซ้ือขายไฟฟ้าจาก FWm แบบพูล ด าเนินการโดยผ่านตลาดซ้ือ

ขายล่วงหน้ารายวันและรายชั่วโมง ส่วนสัญญาซ้ือขายโดยตรงจะ
ด าเนินการล่วงหน้าเป็นเวลานาน เม่ือ SO จดัการซ้ือขายใน FWm แลว้จะ
ได้ปริมาณพลงังานและราคาซ้ือขายโดยที่ Cen ไม่เขา้ร่วมท าให้สามารถ
ค านวณราคาพลงังานรวมไดต้ามสมการที่ (1) 
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1

n
fw fw fw

dis i G i G i
i

F P C
=

=   (1) 

โดยที่ F คือราคาพลังงานรวม P คือพลงังานไฟฟ้า C  คือราคา
พลงังานไฟฟ้า  ตวัยก  , ,Bi day hour fw โดยที่ตวัยก Bi  แทนสัญญา
ซ้ือขายโดยตรง day  แทนรายวนัและ hour  แทนรายชัว่โมง ตามล าดับ 
 , ,Th RE Cen G  และ i เป็นล าดบัหน่วยงาน 

3.3 การซ้ือขาย ณ เวลาจริง 
3.3.1 กรณี AMGs เช่ือมกับระบบหลัก SO จะด าเนินการควบคุม

สมดุลก าลงัไฟฟ้า ภายใตเ้งื่อนไข DisCo ไดร้ับพลงังานในราคาที่ต ่าที่สุด
ใน RTm ตามฟังก์ชนัวตัถุประสงคใ์นสมการที่ (2)  
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ในสมการที่ (2) ประกอบด้วยรายจ่ายค่าพลังงานใน RTm และ

รายได้จากค่ าชดเชยค่าพลังงาน ส่วนต่างกรณี  
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โดยที่ตวัห้อย rt RTm  ตวัห้อย dis DisCo  ตวัห้อย mg AMGs   ตวั

ยก drp  คือ ส่วนต่างกรณีที่ 
, ,
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   ตวัยก sh  แทนกรณีที่ มี

การลดโหลดจนต ่ากว่าสัญญา FWm 
RECo จะสามารถขายพลงังานส่วนเกินจากปริมาณผูกมดัใน FWm 

ในราคา off

cenC  ให้ระบบหลักโดยและขายในราคา rt

mgC  ให้โหลดใน 
AMGs ตามสมการที่ (3) 
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3.3.2 กรณีที่ AMGs แยกตัวจากระบบหลัก ผลการซ้ือขายใน FWm 
ยงัคงผูกมดัตามสัญญา และพลงังานไฟฟ้าส่วนเกินของ RECo จะมีสิทธิ

ขายได้บางส่วนในกรณีที่ 
, , ,

1 1 1

n n n
fw

G i dis i dis i
i i i

P P P
= = =

     และสามารถขายได้

ทั้งหมดในกรณีที่ , ,
1 1

n n

dis i G i
i i

P P
= =

   ในราคา rt

mgC  โดยกลุ่มโรงไฟฟ้าจะมี

รายไดจ้าก RTm และรายจ่ายจากค่าปรับกรณีผลิตไฟฟ้าไม่ไดต้ามผลการ
ด าเนินงานใน FWm และกรณีการลดโหลดตามสมการที่ (4)  
 , , , , ,

rt rt rt chg rt sh sh

G i G i G i G i mg G i mgF P C P C P C= − −  (4) 

4. ระบบทดสอบ 
4.1 ข้อมูลระบบทดสอบ 

ระบบทดสอบ AMGs ที่เช่ือมกบัระบบหลกัประกอบไปดว้ยกลุ่ม
โรงไฟฟ้า ThCo และ RECo ประเภทละ 5 หน่วยงาน และ DisCo อีก 5 
หน่วยงาน โดยมีปริมาณโหลดใน RTm ตลอดหน่ึงชั่วโมงแบ่งเป็น 12 
ช่วงเวลาช่วงเวลาละ 5 นาที ดงัแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  ปริมาณโหลด ณ เวลาจริงของ AMGs ในหน่ึงชัว่โมง 

ช่วงเวลา (5นาที) ปริมาณ (MW) ช่วงเวลา (5นาที) ปริมาณ (MW) 

1 760 7 519 
2 754 8 500 
3 791 9 737 
4 652 10 746 
5 527 11 749 
6 515 12 456 

ขอ้มูลการเสนอซ้ือ/ขายในแต่ละธุรกรรมของกลุ่มโรงไฟฟ้าและ
โหลดมีรายละเอียดปริมาณและราคาในแต่ละตลาด ตามตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ขอ้มูลการเสนอซ้ือ/ขาย ของแต่ละหน่วยงาน  

หน่วยงาน 
Capacity 

(MW) 

Day-ahead market Hour-ahead market ราคา 
RTm 

($/MWh) 
ราคา 

($/MWh) 
ปริมาณ 
(MW) 

ราคา 
($/MWh) 

ปริมาณ 
(MW) 

ThCo01 120 59 65 - - 89 
ThCo02 110 60 53 - - 89 
ThCo03 90 68 65 73 65 90 
ThCo04 120 56 63 - - 89 
ThCo05 130 69 60 74 60 80 

RECo01 50 65 30 70 30 rt

mgC  

RECo02 50 56 32 - -- rt

mgC  

RECo03 50 57 27 - - rt

mgC  

RECo04 50 60 25 - - rt

mgC  

RECo05 50 66 25 71 25 rt

mgC  

Central inf - - - - 82 
DisCo01 160 62 94 72 30 - 
DisCo02 170 75 102 - - - 
DisCo03 170 57 85 77 85 - 
DisCo04 160 55 104 70 104 - 
DisCo05 160 63 99 - - - 

นอกจากน้ีราคาพลงังาน off

cenC  มีค่าเป็น 50 $/MWh กรณีที่ AMGs 
แยกกับระบบหลกั DisCo จะได้รับค่าชดเชยเม่ือ SO ด าเนินการการลด
โหลดต ่ากว่าปริมาณผูกมดัใน FWm ดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ราคาซ้ือสูงสุดที่ DisCo ยอมรับและค่าชดเชยเม่ือตอ้งลดโหลด  

หน่วยงาน 
ราคาซ้ือ
สูงสุด 

($/MWh) 

ลดโหลดระดบั 1 ลดโหลดระดบั 2 ลดโหลดระดบั 3 
ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา ปริมาณ ราคา 
(MWh) ($/MWh) (MWh) ($/MWh) (MWh) ($/MWh) 

DisCo01 

98 

50 94 50 99 70 109 
DisCo02 50 94 50 99 70 106 
DisCo03 50 93 50 96 70 109 
DisCo04 50 92 50 96 70 110 
DisCo05 50 95 50 96 70 103 

5. ผลการจ าลอง 
5.1 ตลาดล่วงหน้า 

จุดตัดเส้นอุปสงค์และอุปทานที่สร้างใน FWm จากตารางที่ 2 ได ้

MCP เป็น 62 $/MWh และ MCQ เป็น 256 MW ใน FWm รายวนัและราย

ชัว่โมงได ้MCP เป็น 73 $/MWh และ MCQ เป็น 85 MW ตามตารางที่ 4 

5.2 ตลาด ณ เวลาจริง 

5.2.1 กรณีเช่ือมกับระบบหลัก 
มีผลการด าเนินการดงัแสดงในตารางที่ 5 โดยในช่วงเวลาที่ 1 ถึง 11 

AMGs ซ้ือพลงังานส่วนที่เหลือจากระบบหลกั ในช่วงเวลาที่ 12 ก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้าจาก RECo เกินสัญญา FWm จึงขายไปยงัระบบหลักในราคา 
50 $/MWh คิดเป็นเงิน 7.92 $ ในช่วงเวลาที่ 4 ถึง 8 ThCo3 และ ThCo4 
ไม่สามารถผลิตได้ตามสัญญาและจากราคาพลังงานใน RTm สูงกว่า 
FWm จึงเสียค่าชดเชยเป็นเงิน 1576.50 $ และ 2907.78 $ ตามล าดบั  

5.2.2 กรณีแยกจากระบบหลัก 
จากรูปที่  2 พบว่ามีหลายช่วงเวลาที่โหลด ณ เวลาจริงมีปริมาณ

มากกว่าก าลงัการผลิตไฟฟ้ารวมของกลุ่มโรงไฟฟ้าใน FWm ซ่ึงตอ้งลด

โหลดเพื่อรักษาสมดุลระบบ ตามฟังก์ชันวตัถุประสงค์ที่ (2) โดยในช่วง

เวลาที่ 4 ถึง 8 ThCo3 และ ThCo4 ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามสัญญาจึง

ต้องเสียค่าชดเชย 1,571.18 $ และ 2,897.95 $ ตามล าดับ ท าให้ ThCo01 

ThCo02 และ ThCo05 ต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้ น จึงมีรายได้ในช่วงเวลา

ดงักล่าวคิดเป็นเงิน 1,653.27 $ 1,728.13 $ และ 4,166.67 $ ตามล าดับ จึง

พบว่าราคาพลงังานสุทธิกรณีน้ีมีค่าสูงกว่าเม่ือเทียบกับสภาวะที่ AMGs 

เช่ือมกับระบบหลกัเน่ืองจาก ThCo ที่จ่ายแทนส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่า

ระบบหลกั และในช่วงเวลาที่ 12 ที่ RECo ที่ผลิตไฟฟ้าได้เกินสัญญาใน 

FWm และเกินโหลดในระบบ ท าให้ ThCo01 ThCo02 ThCo03 ThCo04 

ThCo05 ต้องลดก าลังการผลิตไฟฟ้าลงจากปริมาณที่ ผูกมัดใน FWm 

5.26, 4.42, 3.15, 5.82 และ 0.35 MW ตามล าดบั 

 
รูปที่ 2 โหลดใน AMGs ทั้งสองสภาวะหลงัปรับสมดุล 
ตารางที่ 4  สรุปผล FWm และสัญญาซ้ือขายโดยตรง  

หน่วยงาน 

Bilateral contract Day-ahead market Hour-ahead market 

ราคา 
($/MWh) 

ปริมาณ 
(MW) 

MCP 
($/MWh) 

ปริมาณ 
(MW) 

MCP 
($/MWh) 

ปริมาณ 
(MW) 

ThCo01 52 10 

62 

65 

73 

- 
ThCo02 47 10 53 - 
ThCo03 50 15 - 30 
ThCo04 47 20 63 - 
ThCo05 53 5 - - 
RECo01 - - - 30 
RECo02 - - 32 -- 
RECo03 - - 27 - 
RECo04 - - 25 - 
RECo05 - - - 25 
DisCo01 48.67 15 64 - 
DisCo02 48 15 102 - 
DisCo03 52.5 10 - 85 
DisCo04 50 10 - - 
DisCo05 47 10 99 - 
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ตารางที่ 5  ส่วนต่างก าลงัการผลิตไฟฟ้าใน RTm กรณี AMGs เช่ือมกับ
ระบบหลกั  

ก าลัง (MW) 
เวลา (5 นาท)ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ThCo01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ThCo02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ThCo03 0 0 0 -45 -45 -45 -45 -45 0 0 0 0 
ThCo04 0 0 0 -83 -83 -83 -83 -83 0 0 0 0 
ThCo05 125 125 125 125 36 22 32 31 125 125 125 0 
RECo01 -10 4 20 20 -9 -10 9 -6 2 9 2 20 
RECo02 10 18 10 -10 -3 10 -8 -7 -1 5 -1 9 
RECo03 15 15 7 -4 1 -5 -2 10 -9 11 8 11 
RECo04 15 -2 8 6 10 10 8 -7 -2 14 4 10 
RECo05 0 5 10 19 22 15 10 9 8 15 -3 15 
Central 195 179 201 214 188 191 188 188 204 157 204 -19 
DisCo01 72 92 55 0 0 0 0 0 31 59 35 5 
DisCo02 62 47 67 16 -9 -13 0 0 50 36 64 15 
DisCo03 66 53 56 77 0 0 0 0 80 57 81 16 
DisCo04 100 85 155 149 126 118 109 90 110 126 119 10 
DisCo05 50 67 48 0 0 0 0 0 56 58 40 0 

Gen in AMGs 155 165 180 28 -71 -86 -79 -98 123 179 135 65 

Main grid 195 179 201 214 188 191 188 188 204 157 204 -19 

load 350 344 381 242 117 105 109 90 327 336 339 46 

ตารางที่ 6  สรุปรายรับรายจ่ายในหน่ึงชัว่โมง  

หน่วยงาน 

Grid-connected mode Islanding mode 

ราคา 
($/MWh) 

รายรับ/จ่าย 
($) 

ราคา 
($/MWh) 

รายรับ/จ่าย 
($) 

ThCo1 60.67 4550.00 70.69 8205.77 
ThCo2 59.62 3756.00 71.53 7576.23 
ThCo3 51.94 1363.50 69.01 3266.32 
ThCo4  40.03 1938.22 53.72 3594.55 
ThCo5  78.47 6905.00 78.87 9431.67 

RECo1 72.98 2499.60 74.19 2512.22 

RECo2 63.05 2185.76 63.59 2184.36 
RECo3 64.47 2052.45 65.25 2057.96 
RECo4 65.56 2043.36 66.24 2046.39 
RECo5 75.23 2664.57 76.13 2672.59 
Central 85.73 14930.83 - - 
DisCo1 65.79 -7110.39 66.18 -7067.49 
DisCo2 64.56 -9355.83 64.69 -9226.67 
DisCo3 74.46 -10089.22 74.68 -9733.36 
DisCo4 80.62 -9519.47 81.41 -8758.22 
DisCo5 65.01 -8814.39 65.27 -8762.33 

กลุ่มโรงไฟฟ้า 
69.90 

44889.29 
70.06 

43548.07 
 

กลุ่มโหลด -44889.29 -43548.07 
 

จากตารางที่ 5 ค่าพลงังานที่ติดลบหมายถึงปริมาณพลงังานสุทธิที่
ต ่ากว่าปริมาณพลงังานผูกมดัใน FWm หลงัจากการด าเนินงานใน RTm 

ส้ินสุดลง SO จะค านวณรายรับ/รายจ่าย (settlement) ที่กลุ่มโรงไฟฟ้า
ไดร้ับและกลุ่มโหลดตอ้งจ่ายดงัแสดงในตารางที่ 6 

6. สรุปผลการศึกษา 
บทความฉบับน้ีได้เสนอการจ าลองการซ้ือขายพลงังานไฟฟ้าใน 

AMGs ในทั้งสองสภาวะ โดยมีกลุ่มโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนและ
พลังงานความร้อนรวมถึงกลุ่มโหลดในระบบด าเนินธุรกรรมซ้ือ/ขาย
พลงังานไฟฟ้า ภายใตก้ารด าเนินงานและควบคุมของ SO ผลการจ าลอง
กรณีที่  AMGs เช่ือมกับระบบหลักจะมีราคาพลังงานที่ต ่ากว่ากรณีที่
แยกตวัจากระบบหลกั และกรณีที่ ThCo03 และ ThCo04 ไม่สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ตามผลผูกมัดใน FWm เป็นเวลา 20 นาทีจึงต้องเสีย
ค่าปรับเพื่อเป็นค่าชดเชยพลงังานส่วนที่ถูกน ามาจ่ายแทน 

7. งานท่ีจะด าเนินการในอนาคต 
จากการที่ต้องเสียค่าปรับจะท าให้แต่ละหน่วยงานต้องหาวิธี

คาดการณ์ก าลงัการผลิตและราคาของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ราคาในตลาดผนัผวนน้อยและ MGs มีเสถียรภาพที่ดีขึ้น 

ในอนาคตหากทุกหน่วยงานในตลาดสามารถเสนอซ้ือ/ขาย 
พลังงานไฟฟ้าได้ จะเป็นผลให้รูปแบบการจัดการกลยุทธ์การซ้ือ/ขาย
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไปและจะ
น าไปสู่รูปแบบการซ้ือขายที่จะเป็นเกมการแข่งขนัภายในตลาดมากขึ้น 
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Abstract
This paper presents a development of an indoor

wheelchair tracking system using Visible Light Com
munications (VLC), where commercial Light Emitting
Diode (LED) lamps are used to illuminate as well as to
transmit location identification (ID) numbers. A receiver
unit, which can be attached to a wheelchair, receives the
location ID from the nearest LED lamp and updates its
current location to a server using WiFi. The developed
system can be used to detect potentially harmful situa
tions for patients in hospitals and for the elderly in nur
sing homes. Finally, for dimming support, transmitters
are configured to operate at either a low illumination level
using Pulse Position Modulation (PPM) or a high illu
mination level using Inverse PPM (IPPM) while the re
ceiver can still receive the location data with the same
error performance regardless of the illumination level.

Keywords: visible light communications, optical atto
cell, pulse position modulation, light dimming

1. Introduction
Visible Light Communications (VLC) has been in

vestigated as an alternative or complimentary techno
logy to wireless communications using radio frequencies
(RFs) [1, 2]. Unlicensed frequency bands, lowcost hard
ware, and energy efficiency from using Light Emitting
Diode (LED) lamps for both illumination and data trans
missions are among the advantages offered by VLC.

The coverage area of each LED lamp is limited (typi
cally a few meters) and is referred to as an optical attocell
[3]. For several object tracking applications, including in
door wheelchair tracking considered in this paper, know
ing in which attocell the object of interest is located is
sufficient. To this end, LED lamps can transmit location/
attocell identification (ID) numbers while illuminating in
door environments. The use of VLC is attractive since
there is no need for additional equipment and energy con
sumption to support indoor object tracking.

Wheelchair tracking in hospitals are considered use
ful and have been commercialized using RF signals [4, 5].
While the concept of wheelchair tracking using VLC has
been mentioned in [6], to the best of our knowledge, its
specific implementation remains to be reported and is the
main topic of this paper.

Light dimming is a desirable feature in VLC systems
for pleasant illumination experiences as well as for energy

savings [7, 8]. In [9, 10], data transmissions are per
formed using ON and OFF pulses. By interchanging ON
and OFF pulses, a different dimming level is achieved. In
[9], Pulse Position Modulation (PPM) is used to provide
a low illumination level while InversePPM (IPPM) ob
tained through interchanging ON and OFF pulses is used
to provide a high illumination level.

In [10], data are transmitted as ASCII characters.
Each character is mapped to two codewords, one for low
and the other for high illumination levels. Having two
codewords for each character allows each transmitter to
operate at multiple illumination levels while the receiver
can detect data regardless of the illumination level. This
dualcodeword concept will be applied in this work to
PPM/IPPM for general bit transmissions with two illu
mination levels to choose from.

This paper presents a development of an indoor
wheelchair tracking system using VLC. After detecting
its location, the receiver unit informs a server through
a WiFi connection for further data processing. In ad
dition, LED lamps are configured such that they can be
independently dimmed (i.e., operating at different illumi
nation levels) while the receiver can still detect location
data across different locations.

Section 2 presents the overall structure and the hard
ware components of the developed indoor wheelchair
tracking system using VLC. Details of signal processing
for signal modulation at the transmitter, data frame syn
chronization and bit detection at the receiver are discussed
in section 3. Transmission performance results are pre
sented in section 4. Section 5 summarizes the work.

2. System Structure and Components
Fig. 1 illustrates the structure of thewheelchair track

ing system developed in this work. Each LED lamp is
attached to a modulator circuit that operates based on ei
ther Pulse Position Modulation (PPM) or Inverse PPM
(IPPM) for low and high illumination levels, respectively.
Different location ID numbers are repeatedly transmitted
from different LED lamps. Themodulation format, which
in this work is either 4PPM or 4IPPM, can be chosen in
dependently at different LED lamps.

The receiver, which can be attached to a wheelchair
and operate on a battery, consists of a Photo Diode (PD)
that detects a data signal from the closest LED lamp above
it. From our system testings, the problem of signal inter
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Fig. 1 Structure of the developed wheelchair tracking system.
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Fig. 2 Developed system with three transmitter LED lamps and one re
ceiver in an experimental corridor. The modulator circuits are placed on
the ground but can be moved close to the LED lamps if desired.

ference between adjacent LED lamps happens in a rela
tively small fraction of coverage areas when LED lamps
are placed 2 m apart. Hence, there is no signal processing
performed to mitigate signal interference between adja
cent LED lamps. The signal received by the PD is ampli
fied and demodulated to obtain a location ID number. A
WiFi transceiver module of the receiver unit then reports
the current location to a server that hosts a monitoring ap
plication software.

Fig. 2 shows the developed system with three trans
mitter LED lamps and one receiver. Philips MR16 5W/
12V LED lamps are used at the transmitters. The trans
mitter and receiver circuits are implemented in our labora
tory using commercially available components. ESP8266
microcontrollers are used for digital signal processing
at both transmitters and the receiver. In addition, an
ESP8266 module contains a WiFi transceiver that the re
ceiver can use to report its current location ID number to
a server in our laboratory. For such location updates, one
User DatagramProtocol (UDP) packet is sent to the server
once every fixed time interval, e.g., 1 s.
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Fig. 3 Signals for one frame of data bits for 4PPM (top) and 4IPPM
(bottom), with the 8 data bits equal to 00000001.

3. Signal Processing for Data Transmissions
A location ID number is represented as a data frame

that contains 8 data bits. Accordingly, up to 28 = 256 dif
ferent locations can be supported. Fig. 3 shows example
signals for one data frame for 4PPM and 4IPPM, respec
tively. Each frame lasts for 24 ms. The first 8 ms is the
frame header, which is ON (i.e., HIGH) for 4 ms and then
OFF (i.e., LOW) for 4 ms. Without loss of generality, as
sume that the signal value is 1 unit for ON and 0 unit for
OFF. The remaining 16 ms are four 4PPM/4IPPM sym
bols for 8 data bits. The symbol period is 4 ms while the
timeslot (i.e., pulse) duration is 1 ms.

The top signal in Fig. 3 corresponds to 4PPM while
the bottom corresponds to 4IPPM. For each 4PPM data
frame, exactly 8 out of 24 timeslots are ON, yielding an il
lumination level equal to 33% of the maximum value. For
4IPPM, exactly 8 out of 24 timeslots are OFF, yielding
66% of the maximum illumination. Note that the maxi
mum illumination corresponds to having the constant ON
signal, which cannot support data transmissions.

Note that the header contains 4 consecutive ON
timeslots followed by 4 consecutive OFF timeslots. For
both 4PPM and 4IPPM, the header signal waveform
never appears in the data part of each frame, and can thus
be used for synchronization at the receiver.

The receiver amplifies the signal detected by a PD
using a transimpedance amplifier. The amplified volt
age signal is sampled by the receiver’s AnalogtoDigital
Converter (ADC), which is included on the ESP8266 mi
crocontroller module, with a rate of 5,000 sample/s and a
10bit resolution. Accordingly, for each 1ms timeslot, 5
signal samples are obtained. The receiver performs syn
chronization using the following three steps.

Step 1: The receiver buffers signal samples for the
duration of 2 data frames. Since there are 24 timeslots
per frame, there are in total 2× 24× 5 = 240 samples in
the buffer.

Step 2: The receiver computes the correlation (within
a scaling factor) between the header and the received
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Fig. 4 Received 4PPM signal for data bits 00000001 (top), buffered
sample values for 2 consecutive frames (middle), and header correlation
results at sample indices 39 to 158 (bottom).

signal. In particular, let h0, . . . , h39 denote the 40 sig
nal samples associated with the header, which lasts for 8
timeslots. In particular, h0, . . . , h19 = 1 (4 ON timeslots)
and h20, . . . , h39 = 0 (4 OFF timeslots).

Let r0, . . . , r239 denote the received signal samples
obtained in step 1. The correlation between h0, . . . , h39
and r0, . . . , r239 is computed for the duration of 1 frame
(which must contain the end of a header) starting from
sample index 39 to sample index 39+ 120− 1 = 158 by

cn =
n∑

i=n−39

(
hi − h̄

)(
ri − r̄

)
(1)

for n ∈ {39, . . . , 158}, where h̄ and r̄ denote the means
of h0, . . . , h39 and of r0, . . . , r239, respectively.

Step 3: The receiver finds the last sample position of
the header, denoted by i∗, from

i∗ = arg max
i∈{39,...,158}

ci. (2)

Fig. 4 illustrates the synchronization procedure des
cribed above for 4PPM. The top plot shows the received
4PPM data signal (in the ideal case without attenua
tion and noise) for 2 consecutive frames. The middle
plot shows the corresponding 240 sample values that are
stored in the receiver’s buffer for further signal process
ing. The bottom plot shows the correlation results for
sample indices 39 to 158, with the maximum position in
(2) marked by i∗. Observe that i∗ correctly indicates the
last sample position of the header.

Fig. 5 shows the same information as Fig. 4 but for
4IPPM instead of 4PPM. Observe that i∗ still correctly
indicates the last sample position of the header despite the
change of the modulation format.

Given i∗, the receiver can detect data symbol k ∈
{0, 1, 2, 3} from samples (i∗+20k)+1, . . . , (i∗+20k)+
20. Without loss of generality, let us focus on the first data
symbol and denote the 20 samples of the first symbol by
r′ = (r′0, . . . , r

′
19). Let hypotheses 0, 1, 2, 3 correspond to
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Fig. 5 Received 4IPPM signal for data bits 00000001 (top), buffered
sample values for 2 consecutive frames (middle), and header correlation
results at sample indices 39 to 158 (bottom).

data bits 00, 01, 10, 11, respectively. Based on 4PPM/4
IPPM with 5 samples per 1ms timeslot, hypotheses 0–3
corresponds to the following signal vectors.

sPPM0 = (1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0)
sIPPM0 = (0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1)
sPPM1 = (0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0)
sIPPM1 = (1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1)
sPPM2 = (0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0)
sIPPM2 = (1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1)
sPPM3 = (0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1)
sIPPM3 = (1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1, 1,1,1,1,1, 0,0,0,0,0) (3)

Based on the minimumdistance detection rule for 4
PPM/4IPPM taking into account the attenuation factor γ,
the decision is hypothesis

j∗ = arg min
j∈{0,1,2,3}

min
(
∥r′ − γsPPMj ∥, ∥r′ − γsIPPMj ∥

)
.

(4)
Let R0 =

∑4
i=0 r

′
i, R1 =

∑9
i=5 r

′
i, R2 =

∑14
i=10 r

′
i, and

R3 =
∑19

i=15 r
′
i be the sum of 5 samples in timeslot 0, 1, 2,

and 3, respectively. From the signal vectors in (3), (4) can
be written as

j∗ = arg max
j∈{1,2,3,4}

max
(
Rj , Rtotal −Rj − 5γ

)
, (5)

where Rtotal = R0 + R1 + R2 + R3 is the sum of all 20
samples for the symbol. Below is The derivation of (5).

First, from (3),

∥r′ − γsPPMj ∥2 = ∥r′∥2 − 2γr′ · sPPMj + γ2∥sPPMj ∥2

= ∥r′∥2 − 2γRj + 5γ2, (6)

∥r′ − γsIPPMj ∥2 = ∥r′∥2 − 2γr′ · sIPPMj + γ2∥sIPPMj ∥2

= ∥r′∥2 − 2γ(Rtotal −Rj) + 15γ2. (7)
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Table 1 Correct frame detection percentages based on 1,000 frames de
tected fromLED lamp 2 at different horizontal distances fromLED lamp
2 towards LED lamp 1

Distance 0.5 0.75 0.875 1 1.125 1.25 1.5
(m)
Error 100% 100% 78.2% 22.4% 2.7% 0% 0%

percentage

From (4), (6), and (7),

j∗= arg min
j∈{0,1,2,3}

min
(
∥r′ − γsPPMj ∥, ∥r′ − γsIPPMj ∥

)
= arg min

j∈{0,1,2,3}
min

(
∥r′ − γsPPMj ∥2, ∥r′ − γsIPPMj ∥2

)
= arg max

j∈{0,1,2,3}
max

(
2γRj − 5γ2,
2γ(Rtotal −Rj)− 15γ2

)
= arg max

j∈{0,1,2,3}
max

(
Rj , Rtotal −Rj − 5γ

)
,

which is the same as (5). Since γ is, in general, unknown,
the following approximation is made, where Rmax =
maxi∈{0,1,2,3} Ri is equal to 5γ in the noiseless case.

j∗ ≈ arg max
j∈{0,1,2,3}

max
(
Rj , Rtotal −Rj −Rmax

)
(8)

4. Transmission Performance Results
Using the developed system, correct frame detection

percentages are evaluated based on 1,000 frames detected
from LED lamp 2 since it is the worst case for signal in
terference from adjacent LED lamps. Table 1 presents
the correct detection percentages for different receiver lo
cations specified by the horizontal distance from directly
below LED lamp 2 towards LED lamp 1. For the experi
ments, adjacent LED lamps are separated by 2 m. Ac
cordingly, the distance of 1 m represents the middle point
between LED lamps 1 and 2.

Based on Table 1, accurate frame detections can be
expected under an LED lamp up to the coverage radius
of 0.75 m. For the distance between 0.75 m and 1.25 m,
signal interference from LED lamp 1 degrades the frame
detection performance. Further signal processing to miti
gate this interference is a topic for future research.

5. Conclusion
An indoor wheelchair tracking system based on VLC

was developed such that it can support two different illu
mination levels, where the illumination levels can be in
dependently selected at different LED lamps. Transmis
sions of data bits for location ID numbers are based on
4PPM and 4IPPM. A data frame structure as well as a
synchronization procedure were described. In addition,
an approximate detection rule based on the minimum
distance criterion was derived. Finally, transmission per
formance results are presented and indicate that the sig
nal interference between adjacent LED lamps happens in

a relatively small area around the center between adjacent
LED lamps.

Acknowledgement
The authors would like to thankMr. Thomas Souriau

from IUTAngoulême, France, for his assistance in imple
menting the actual system during his internship at BU
CROCCS, Bangkok University.

References
[1] L.E.M. Matheus et al., “Visible light communication:

Concepts, applications and challenges,” IEEE Com
munications Surveys & Tutorials, vol. 21, no. 4, pp.
3204–3237, Fourth Quarter 2019.

[2] G.A. Mapunda et al., “Indoor visible light commu
nication: A tutorial and survey,” Wireless Communi
cations and Mobile Computing, vol. 2020, Article ID
8881305, 46 pages, 2020.

[3] C. Chen et al., “Downlink performance of optical at
tocell networks,” Journal of Lightwave Technology,
vol. 34, no. 1, pp. 137–156, January 2016.

[4] Kontakt.io, “Wheelchair tracking in hospitals with
BLE location services,” available at kontakt.io/blog/
wheelchairtrackinghospitalsblelocationservices,
26 March 2021.

[5] Navigine, “Tracking wheelchairs in hospitals,” avail
able at navigine.com/blog/ trackingwheelchairsin
hospitals, 15 March 2022.

[6] J. Armstrong, Y.A. Sekercioglu, and A. Neild, “Vis
ible light positioning: A Roadmap for international
standardization, IEEE Communications Magazine,
vol. 51, no. 12, pp. 68–73, December 2013.

[7] F. Zafar, D. Karunatilaka, and R. Parthiban, “Dim
ming schemes for visible light communication: The
state of research,” IEEE Wireless Communications,
vol. 22, no. 2, pp. 29–35, April 2015.

[8] T. Wang et al., “Dimming techniques of visible
light communications for humancentric illumination
networks: Stateoftheart, challenges, and trends,”
IEEE Wireless Communications, vol. 27, no. 4, pp.
88–95, April 2020.

[9] R. Lee et al., “Performance analysis of M ary PPM
in dimmable visible light communications,” in Pro
ceedings of International Conference on Ubiquitous
and Future Networks (ICUFN), Da Nang, Vietnam,
2–5 July 2013.

[10] Y. Suh et al., “Dualcodeword allocation scheme for
dimmable visible light communications,” IEEE Pho
tonics Technology Letters, vol. 25, no. 13, pp. 1274–
1277, July 2013.

บทความรับเชิญ 311



การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การเปรียบเทียบสมรรถนะของวธีิตรวจจบัดบัเบิลทอล์คสําหรับการตัดออกเสียงสะท้อนแบบอะคูสตกิ 
Per formance compar ison of Double-Talk detection methods for  Acoustic Echo Cancellation 
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บทคดัย่อ 
บทความน้ีศึกษาประสิทธิภาพของตวัตรวจจบัดบัเบิลทอลค์ท่ีถูกใช้

งานในระบบการตดัออกเสียงสะทอ้นแบบอะคูสติก เพ่ือป้องกนัไม่ใหต้วั
กรองแบบปรับตวัของระบบลู่ออกจากสถานะคงตวั อนัไดแ้ก่ ขั้นตอนวิธี
ไกเกิล วิธีสหสัมพนัธ์ไขวท่ี้ถูกนอร์แมไลซ์ และวิธีแยกค่าเอกฐาน ทั้งน้ี
การศึกษาผลการจาํลองระบบพบว่าสมรรถนะในการตรวจจบัดับเบิล
ทอล์คของวิธีแยกค่าเอกฐานเหนือกว่าอีกสองวิธี โดยมีความน่าจะเป็น
ของการตรวจจบัไม่พบ และความน่าจะเป็นของการตรวจจบัผิดพลาดว่า
เป็นดับเบิลทอล์คมีค่าตํ่าท่ีสุด นอกจากน้ียงัพบว่าขนาดของสัญญาณ
ดบัเบิลทอลค์มีผลต่อการตรวจจบัไม่พบดบัเบิลทอลค์ แต่ไม่ส่งผลต่อการ
ตรวจจบัผิดพลาดว่าเป็นดบัเบิลทอลค์ ดงันั้นการประเมินสมรรถนะของ
ตวัตรวจจบัดบัเบิลทอล์คในทางปฏิบติัจริงควรพิจารณาจากความน่าจะ
เป็นในการตรวจจบัไม่พบดบัเบิลทอลค์เป็นหลกั 

คาํสําคญั: การตดัออกเสียงสะทอ้นแบบอะคูสติก ดบัเบิลทอลค์ 

Abstract 
This article investigates three different Double-Talk detectors 

(DTD) that are employed in the Acoustic Echo Cancellation (AEC) 
system; the Geigel algorithm, the normalized cross-correlation (NCC) 
method, and the Singular Value Decomposition (SVD)-based method, 
in order to prevent the divergence of the AEC system. Simulation 
results demonstrated that the DT detection performance of the SVD-
based method is the best, i.e. the lowest probability of missed detection 
and the lowest probability of false alarm are obtained. In addition, due 
to the DT signal level dependence, the probability of missed detection 
should be used in practice.  

Keywords:  acoustic echo cancellation, double-talk 

1. บทนํา 
ระบบตัดออก เสี ยงส ะท้อนแบบอะคูส ติก  (Acoustic Echo 

Cancellation, AEC) มีการใช้ตวักรองแบบปรับตวัเพ่ือทําการประมาณ
และตดัออกเสียงสะท้อนท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบท่ีมีการ
ติดตั้งลาํโพงและไมโครโฟนในบริเวณเดียวกนั เช่น ระบบการประชุม
ทางไกล ระบบสั่งงานด้วยเสียงสําหรับบ้านอจัฉริยะหรือการควบคุม
หุ่นยนต์ในโรงงานท่ีจะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอนาคตอนัใกล ้

เป็นตน้ ทั้งน้ี ประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ AEC ดอ้ยลงอย่าง
มากเม่ือเกิดดับเบิลทอล์ค (Double-Talk, DT) ส่งผลให้ตัวกรองแบบ
ป รับตัว ลู่ออกจากสถานะคงตัว  เกิดผลกระทบ ต่อ คุณภาพของ
สัญญาณเสียงและการประมวลผลในระบบโดยรวม จึงตอ้งมีการใช้ตวั
ตรวจจับดับ เบิลทอล์ค  (Double-Talk Detector, DTD) เพ่ื อหยุดการ
ปรับตวัของตวักรองของระบบ AEC เป็นการชัว่คราว ป้องกนัการลู่ออก
ของตัวกรองแบบป รับตัว  บทความน้ีทําการศึกษาเป รียบ เที ยบ
ประสิทธิภาพการใช้งาน DTD วิธีต่างๆ ต่อการทาํงานของระบบ AEC 
ไดแ้ก่ ขั้นตอนวิธีไกเกิล (Geigel algorithm) ซ่ึงเป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดและเป็น
วิธีแรกท่ีถูกใชง้านในการตรวจจบั DT [1] วิธีสหสัมพนัธ์ไขวท่ี้ถูกนอร์
แ ม ไ ล ซ์  (Normalized cross-correlation method, NCC) โ ด ย ห า ค่ า
สหสัมพนัธ์ไขวร้ะหว่างสัญญาณเสียงพูดของผูพู้ดและผูรั้บฟัง [2] และ
วิ ธี แ ย ก ค่ า เอ ก ฐ าน ข อ ง สั ญ ญ าณ เสี ย งพู ด  (The Singular Value 
Decomposition (SVD)-based method) [3] ผลการจําลอ งระบบ ด้ว ย
โปรแกรม MATLAB แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะในการตรวจจบั DT ของ
วิธีแยกค่าเอกฐานดีกว่าอีกสองวิธี โดยมีการตรวจจบัไม่พบ DT และการ
ตรวจจับผิดพลาดท่ีมีค่าตํ่าท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับ DTD อีกสองวิธี 
นอกจากน้ียงัพบว่าการประเมินสมรรถนะของ DTD ในทางปฏิบติัจริง
ควรพิจารณาจากการตรวจจบัไม่พบ DT เป็นหลกั เน่ืองจากมีค่าแปรผนั
กบัขนาดของสัญญาณ DT ในขณะท่ีการตรวจจบัผิดพลาดว่าเป็น DT 
ข้ึนอยูก่บัการเลือกค่าขีดเร่ิมเปล่ียน 

2. ระบบ AEC ในสถานการณ์ดบัเบิลทอล์ค 
เม่ือ คู่สนทนาทางฝ่ังห้องไกล  (far-end room) เป็นผู ้พูดและคู่

สนทนาทางฝ่ังห้องใกล ้(near-end room) เป็นผูรั้บฟัง ทาํการพูดทีละคน
จะเรียกว่าสถานการณ์ “ซิงเกิลทอล์ค” (Single-Talk, ST) จากรูปท่ี 1 ถา้
ลําโพงกับไมโครโฟนทางฝ่ังห้องใกล้ถูก ติดตั้ งในระยะใกล้กัน 
สัญญาณเสียงของผูพู้ดท่ีออกจากลาํโพง ( )x n  จะเกิดการสะท้อนกับ
กาํแพงห้อง พื้นห้อง และเพดาน เป็นตน้ และกลบัเขา้ไปยงัไมโครโฟน
ก่อให้ เกิดเสียงสะท้อน  ( )y n  ส่งกลับไปหาผู ้พูด  ทําให้ผู ้พูดได้ยิน
เสียงพูดของตวัเอง เส้นทางเดินของสัญญาณเสียงพูดระหว่างลาํโพงและ
ไมโครโฟนท่ีไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัดว้ยสายไฟฟ้า เรียกวา่วิถีของเสียงสะทอ้น
แบบอะคูสติก ( )h n  สามารถจาํลองได้ด้วยตัวกรองท่ีมีอิมพลัส์แบบ
จาํกดั ในการตดัออกเสียงสะท้อนท่ีเกิดข้ึนทางฝ่ังห้องใกล ้ระบบ AEC 
จะติดตั้งทางฝ่ังห้องใกล ้ถา้เลือกให้ตวักรองแบบปรับตวั (̂ )h n  มีจาํนวน
สมัประสิทธ์ิเท่ากบัจาํนวนสัมประสิทธ์ิของวิถีของเสียงสะทอ้น 
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รูปท่ี 1 ระบบ AEC ทางฝ่ังหอ้งใกลส้าํหรับระบบการส่ือสารดว้ยเสียงพดู 

การประมาณวิถีของเสียงสะทอ้นแบบอะคูสติกจะเป็นการจาํลองแบบ
แม่นยาํ (exact modeling) สัญญาณออกของตวักรองแบบปรับตวั (̂ )y n  
เป็นค่าประมาณของเสียงสะท้อน  ( )y n  จะหักลบออกจากสัญญาณ
ไมโครโฟน  ( )d n  ซ่ึงประกอบด้วยเสียงสะท้อน  ( )y n  และเสียง
รบกวนพ้ืนหลงั ( )w n  เม่ือระบบ AEC สามารถตดัออกเสียงสะทอ้นได ้
ผูพู้ดก็จะไม่ไดย้นิเสียงสะทอ้นของตวัเอง 

ภายใตส้ถานการณ์ “ดบัเบิลทอล์ค” (Double-Talk, DT) คู่สนทนา
ทางฝ่ังห้องไกลและห้องใกลพู้ดพร้อมกนั สัญญาณไมโครโฟนในห้อง
ใกล้จะประกอบด้วย ( ) ( ) ( ) ( )d n y n w n u n    เม่ือ ( )u n  เป็น
เสียงพูดของผูพู้ดทางฝ่ังห้องใกล ้ซ่ึงต่อจากน้ีจะเรียกว่า “สัญญาณ DT” 
จึงทาํใหค่้าผิดพลาดในการประมาณเสียงสะทอ้น ซ่ึงหาไดจ้าก 

ˆ( ) ( ) ( )e n d n y n   (1) 
มีค่าสูงข้ึนและทาํใหต้วักรองแบบปรับตวัลู่ออกจากสถานะคงตวั และไม่
สามารถตัดออกเสียงสะท้อนได้ วิธีหน่ึงในการแก้ปัญหาน้ี  คือการ
ตรวจจบัว่ามี DT เกิดข้ึนและหยุดการปรับค่าสัมประสิทธ์ิของตวักรอง
แบบปรับตวัในช่วงเวลาท่ีเกิด DT เป็นการชัว่คราว ซ่ึงโดยส่วนมากแลว้ 
DT จะเกิดข้ึนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ดงันั้นการเลือกใชง้านตวัตรวจจบัดบัเบิล
ทอลค์ (Double-Talk Detector, DTD) ท่ีมีความแม่นยาํจะสามารถป้องกนั
การลู่ออกของตวักรองแบบปรับตวัของระบบ AEC ได ้

2.1 ขั้นตอนวธีิ VSS-NLMS 
ความสามารถในการตดัออกเสียงสะทอ้นของระบบ AEC ข้ึนอยูก่บั

ขั้นตอนวิธีท่ีควบคุมการทาํงานของตวักรองแบบปรับตวั บทความน้ี
เลือกใชข้ ั้นตอนวิธีกาํลงัสองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแบบนอร์แมไลซ์(Normalized 
Least Mean Square algorithm, NLMS) [4] ร่วมกบัการใชค่้าพารามิเตอร์
การกา้วแบบปรับค่าได ้ (variable step-size parameter, VSS) ทาํใหต้วั
กรองแบบปรับตวัของระบบ AEC มีอตัราการลู่เขา้ท่ีรวดเร็วและความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณท่ีตํ่า สมการปรับใหท้นักาลของตวักรอง
แบบปรับตวัท่ีใชข้ ั้นตอนวิธี VSS-NLMS ใน [5] เป็นดงัน้ี 

1ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )n n n e n n  h h x  (2) 
เม่ือ 1 1( ) [ ( ), ( ), , ( )]Tn x n x n x n L   x   เป็นเวกเตอร์
สญัญาณขาเขา้ของระบบ AEC และเวกเตอร์ของตวักรองแบบปรับตวั
เป็น 

0 1 1
ˆ ˆ ˆˆ( ) [ ( ), ( ), , ( )]T

L
n h n h n h nh   โดย L เป็นจาํนวน

สมัประสิทธ์ิของตวักรองแบบปรับตวั ค่าพารามิเตอร์การกา้วแบบปรับค่า

ได ้ ( )n  ถูกออกแบบใหข้ึ้นกบัค่าประมาณของพลงังานของสญัญาณ
ไมโครโฟน 2ˆ ( )

d
n  ค่าประมาณของพลงังานของสญัญาณออกของตวั

กรอง 2
ˆ
ˆ ( )

y
n  และความแปรปรวนของสญัญาณค่าผดิพลาดในการ

ประมาณ ˆ ( )
e

n  ดงัน้ี 

 
2 2

1 1 ˆ
ˆ ˆ( ) ( )

( )
ˆ ( )( ) ( )

d y

T
e

n n
n

nn n

 




   
    

x x
  (3) 

โดยท่ี 0   เป็นค่าคงท่ีเล็ก จาก (3) จะเห็นว่าในช่วงแรกของการ
ปรับตวั ค่าพารามิเตอร์การกา้วจะมีค่าสูงเพื่อทาํให้ตวักรองแบบปรับตวัมี
อตัราการลู่เขา้ท่ีรวดเร็ว ต่อมาเม่ือระบบ AEC ลู่เขา้ใกลส้ถานะคงตวัแลว้
ค่าประมาณของเสียงสะท้อนจะมีความใกลเ้คียงสัญญาณเสียงสะท้อน
จริงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ตวักรองแบบปรับตวัมีความคลาดเคล่ือนใน
การประมาณท่ีตํ่ามาก จึงทาํให ้ ( )n  มีค่าเลก็มากเขา้ใกลศู้นย ์ 

3. ตัวตรวจจบัดับเบิลทอล์ค 
บทความน้ีศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ DTD ท่ีนิยมใชง้าน

จาํนวน 3 วิธี ได้แก่ ขั้นตอนวิธีไกเกิล [1] วิธีสหสัมพนัธ์ไขวท่ี้ถูกนอร์
แมไลซ์ [2] และวิธีแยกค่าเอกฐาน [3] ผา่นตวัช้ีวดัคือ ความน่าจะเป็นของ
การตรวจจบัไม่พบ DT (probability of missed detection, 

m
P ) ซ่ึงแสดง

ถึงความบกพร่องในการตรวจจับ DT เป็นจํานวน 
Dm

N  ตวัอย่างจาก

จาํนวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีเกิด DT, 
DT

N  

m Dm DT
P N N      (4) 

และเม่ือพิจารณากรณีท่ีไม่เกิด DT ความน่าจะเป็นของการตรวจจับ
ผดิพลาดวา่เป็น DT (probability of false alarm, 

f
P ) นิยามไดด้งัน้ี  

f Df ND
P N N      (5) 

เม่ือ 
Df

N  เป็นจํานวนตัวอย่างท่ี  DTD ตัดสินใจผิดพลาดว่าเป็น  DT 

และ
ND

N  เป็นจาํนวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีไม่เกิด DT จากนิยามใน (4), (5) 

จะเห็นวา่ DTD ท่ีมีความแม่นยาํควรมีทั้งค่า 
m

P  และค่า 
f

P  ท่ีตํ่า 

3.1 ขั้นตอนวธีิไกเกิล 
ขั้นตอนวิธีน้ีเป็นเทคนิคแรกๆ ท่ีนํามาใช้ในการตรวจจบัการเกิด 

DT โดยมีสมมติฐานว่าสัญญาณ  DT ( )u n  มีขนาดใหญ่กว่าสัญญาณ
เสียงพูด ( )x n  ท่ีออกจากลําโพงทางฝ่ังห้องใกล้  เม่ือมี DT เกิดข้ึน
สัญญาณไมโครโฟน ( )d n  จะมีสัญญาณ DT ( )u n  รวมอยูด่ว้ย   ดงันั้น
ตวัแปรท่ีใช้ในการตดัสินใจ ( )

G
n  จะทาํการเปรียบเทียบขนาดของ

สัญญาณไมโครโฟน ( )d n  กบัค่าสูงท่ีสุดของสัญญาณ ( )x n  จาํนวน 
L  ตวั เม่ือให้ 

G
T  เป็นค่าขีดเร่ิมเปล่ียนสําหรับการเกิด DT ของขั้นตอน

วิธีไกเกิล  จาก  (6) จะเห็นว่าถ้า ( )
G G

n T   หมายความว่าเกิด DT 

ในทางตรงกันข้าม ถ้า ( )
G G

n T   จะตดัสินใจว่าเป็นกรณี  ST โดย

พบวา่ช่วงในการเลือกค่า 
G

T  ท่ีแคบจะมีผลต่อประสิทธิภาพของการ 
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 1 1

( )
( )

max ( ) , ( ) , , ( )
G

d n
n

x n x n x n L
 

  
  (6) 

ตรวจจบั DT เป็นอยา่งมาก 

3.2 วธีิสหสัมพนัธ์ไขว้ที่ถูกนอร์แมไลซ์ 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการตดัสินใจของวิธี NCC อยูใ่นรูปของ  

  1
2( ) ( )T

NCC xd d xx xd
n n 


 r R r   (7) 

เม่ือ 
xd
r  เป็นเวกเตอร์สหสัมพนัธ์ไขวร้ะหว่างเวกเตอร์ของสัญญาณ

เสียงพูดในห้องไกล ( )nx  และสัญญาณไมโครโฟน ( )d n  ในขณะท่ี 

( )
xx

nR  เป็นเมทริกซ์อตัตสหสัมพนัธ์ของสัญญาณเสียงพูด ( )x n  และ

ค่าพลงังานของสัญญาณไมโครโฟน ( )d n  หาไดจ้าก  
2 2( ) ( ) ( )T
d xx u

n n n  h R h      (8) 
เม่ือ  2

u
  เป็นค่าพลังงานของสัญญาณ  DT ( )u n  เม่ือตัวกรองแบบ

ปรับตัวของระบบ  AEC ลู่ เข้าสู่ค ําตอบคือ  1ˆ( ) ( )
xx xd

n nh R r  จะ

สามารถจดัรูปใหม่สมการ (7) ไดว้า่ [2]  

 2 2

1
1

ˆ

( )
ˆ ˆ( ) ( )

NCC

u y

n
n n


 




 (9) 

เม่ือ 2ˆ ( )
u

n , 2
ˆ
ˆ ( )

y
n  เป็นค่าประมาณของพลงังานของสัญญาณ DT และ

ค่าประมาณของพลังงานของสัญญาณออกของตวักรองแบบปรับตัว
ตามลาํดบั จาก (9) จะเห็นว่าในสถานการณ์ ST ค่า 2 0ˆ ( )

u
n   ค่าตวั

แปรในการตัดสินใจ 1( )
NCC

n   และถา้เป็นสถานการณ์ DT ค่าตวั

แปรในการตดัสินใจ 1( )
NCC

n   ดงันั้นค่าขีดเร่ิมเปล่ียนของวิธีน้ีจึงไม่

ไวต่อความแปรปรวนของขนาดสญัญาณท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ 1
NCC

T   

3.3 วธีิแยกค่าเอกฐาน 
พิจารณาเมทริกซ์ขนาด P P  ของสญัญาณเสียงพูดในหอ้งไกล 

1 1
1 2 1

1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ( ) ) ( )

R

x n x n x n P

x n P x n P x n P
n

x n P P x n M

   
 

       
 

     

X




   
 

 

เม่ือ P M  เป็นค่าคงท่ีบวกท่ีถูกเลือกให้ M L  และ L  เป็น
ขนาดของเวกเตอร์สัญญาณเสียงพูด ( )nx  วิธี SVD ถูกนาํมาใชแ้ยกตวั
ประกอบเมทริกซ์ ( )

R
nX  ใหอ้ยูใ่นรูปของ 

( ) T
R

n  X U V     (10) 

เม่ือเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก ,U V  เป็นเมทริกซ์เอกฐานซ้ายและเมทริกซ์เอก
ฐานขวาของเมทริกซ์ ( )

R
nX  ตามลาํดบั เมทริกซ์ทแยงมุม   มีค่าเอก

ฐาน (singular values) ของเมทริกซ์ ( )
R

nX  เรียงลาํดบัจากมากไปน้อย 

1 2 0
, , ,x x x P

s s s     อยูบ่นแนวเสน้ทแยงมุมหลกั 

ตัวแปร ท่ี ใช้ในการตัด สินใจของวิ ธี  SVD ใน  [3] นิ ยาม เป็นการ
เปรียบเทียบค่าเอกฐานสูงสุดของเมทริกซ์ ( )

R
nX  กับขนาดของค่า

ฟังกช์นัสหสัมพนัธ์ไขวร้ะหว่างสัญญาณไมโครโฟนและค่าผิดพลาดใน
การประมาณเสียงสะทอ้น ดงัน้ี 

1, ˆ( ) ( )
SVD x de

n s r n   (11) 

เม่ือค่าประมาณ ˆ ( )
de

r n  หาไดจ้าก 

1 1ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
de de

r n r n d n e n         (12) 

โดยท่ี 0 9 1.    เป็นค่าถ่วงนํ้าหนกั จะเห็นว่าเม่ือเกิด DT ข้ึน
สญัญาณ ( )d n  และ ( )e n  จะมีขนาดเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลจาก

สญัญาณ DT ทาํใหต้วัแปร ( )
SVD

n  มีค่าลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบักรณี 

ST ดงันั้น ถา้เลือกค่าขีดเร่ิมเปล่ียนสาํหรับวิธีน้ีเป็น 1
SVD

T   จะทาํให้

สามารถตรวจจบั DT ไดเ้ม่ือ ( )
SVD SVD

n T    ทั้งน้ี ช่วงของค่าขีดเร่ิม

เปล่ียนท่ีกวา้งและไม่ไวต่อความแปรปรวนของขนาดสญัญาณ DT ทาํให้
การเลือกค่า 

SVD
T  ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตรวจจบั DT  

4. ผลการจําลองระบบ 
การส่ือสารทางเสียงผ่านระบบการประชุมทางไกลท่ีมีการใชง้าน

ระบบ  AEC ถูกจาํลองข้ึนโดยให้ ( )n h h  เป็นวิถีของเสียงสะท้อน
แบบอะคูสติกมีจาํนวนสัมประสิทธ์ิ L = 128 ตวัและไม่เปล่ียนตามเวลา 
สัญญาณเสียงพูดในระบบ AEC ถูกเลือกจากฐานขอ้มูล IEEE ท่ีมีอตัรา
การชกัตวัอย่าง 8 kHz  โดยกาํหนดให้อตัราส่วนระหว่างสัญญาณ DT 

ต่อสัญญาณเสียงพูดในห้องไกล (Double-Talk Signal to Far-end Speech 
Ratio, DTFR) เท่ากบั 20 dB ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เม่ือสัญญาณรบกวนขาว
แบบเกาส์เป็นเสียงรบกวนพ้ืนหลังแบบบวก ( )w n  ท่ีมีค่าอตัราส่วน
ระหว่างสัญญาณเสียงพูดต่อสัญญาณรบกวน (Signal-to-Noise Ratio, 
SNR) เป็น 30 dB ค่าขีดเร่ิมเปล่ียนของ DTD วิธีต่างๆ ถูกเลือกให้เป็น 

1 1. ,
G

T   0 9. ,
NCC

T   210
SVD

T   ประสิทธิภาพการทาํงานของ

ระบบ AEC พิจารณาผ่านค่าขนาดของเวกเตอร์ความผิดพลาดในการ
ประมาณวิถีของเสียงสะท้อนแบบอะคูสติกท่ีถูกนอร์แมไลซ์ (Weight 
Error Vector Norm, WEVN) นิยามดงัน้ี 

2 2

1010 ˆWEVN( ) log ( )n n    
 
h h h  (13) 

จากรูปท่ี 3 พบว่าในช่วงท่ีเกิด DT ระบบ AEC ท่ีไม่มีการใช้งาน DTD 
เกิดการลู่ออกจากสถานะคงตวัและปรับตวัใหม่เม่ือ DT ส้ินสุดลง สาํหรับ
กรณีท่ีมีการใช้งาน DTD นั้ นระบบ AEC มีความเสถียรตลอดช่วง DT 
เม่ือพิจารณาผลการตรวจจบั DT ในรูปท่ี 4 โดยให้ตวัแปร DT flag มีค่า
เป็น 1 แสดงว่ามีการตรวจพบ DT และมีค่าเป็น 0 เม่ือตรวจไม่พบ DT เรา
พบว่าวิธี SVD มีความแม่นยาํในการตรวจจบั DT ไดดี้ท่ีสุดในขณะท่ีวิธี 
NCC มีสมรรถนะรองลงมาเน่ืองจากมีการตรวจจบัผิดพลาดว่าเป็น DT 
อยูภ่ายนอกช่วงท่ีเกิด DT สาํหรับขั้นตอนวิธีไกเกิลมีการตรวจจบัผิด- 
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รูปท่ี 2 สญัญาณเสียงพูดของผูพ้ดูในห้องไกลและหอ้งใกล ้

 
รูปท่ี 3 ค่า WEVN ของระบบ AEC สาํหรับกรณีท่ีไม่มี DTD และมี DTD  

(a) ไม่มี DTD (b) ขั้นตอนวิธีไกเกิล (c) วิธี NCC (d) วิธี SVD 

 
รูปท่ี 4 ผลการตรวจจบัดบัเบิลทอลค์ดว้ย DTD วิธีต่างๆ 

 
รูปท่ี 5 สมรรถนะการตรวจจบั DT ผา่นค่า

m
P เม่ือมีการปรับค่า DTFR 

พลาดวา่เป็น DT (นอกช่วง DT) และการตรวจจบัไม่พบ DT (ในช่วงท่ี
เกิด DT) สูงท่ีสุด และเพ่ือศึกษาว่าสมรรถนะของ DTD ข้ึนอยูก่บัขนาด
ของสัญญาณ DT หรือไม่ จึงทาํการปรับค่า DTFR โดยพบวา่ขนาดของ
สญัญาณ DT มีผลต่อการตรวจจบัไม่พบ DT คือเม่ือ DTFR 0 dB   

 
รูปท่ี 6 สมรรถนะการตรวจจบั DT ผา่นค่า

f
P เม่ือมีการปรับค่า DTFR 

ผูพู้ดในหอ้งใกลพ้ดูเสียงเบา เม่ือเปรียบเทียบกบัเสียงของผูพ้ดูในหอ้ง
ไกลท่ีออกจากลาํโพง ทาํให้มีโอกาสท่ีจะตรวจจบัไม่พบ DT เพ่ิมข้ึนโดย
ค่า 

m
P  สูงข้ึนเขา้ใกล ้ 1 ดงัแสดงในรูปท่ี 5 แต่เม่ือผูพ้ดูในหอ้งใกลส่้ง

เสียงพูดดงัมากข้ึน คือ DTFR 0 dB  การตรวจพบ DT จะทาํไดดี้ข้ึน 

ทั้งน้ีวิธี SVD แสดงค่า 
m

P  ตํ่าท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบั DTD อีกสองวิธี 

ในขณะท่ีขนาดของสญัญาณ DT ไม่ส่งผลต่อการตรวจจบัผดิพลาด กคื็อ 

f
P  มีค่าตํ่ากวา่ 0.1 ตลอดทุกระดบัของ DTFR โดยจากรูปท่ี 6 พบวา่วิธี 

SVD แสดงค่า
f

P ตํ่าท่ีสุด 

5. บทสรุป 

บทความน้ีศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของ DTD สาํหรับระบบ 
AEC ซ่ึงพบวา่วิธี SVD มีความแม่นยาํในการตรวจจบั DT เหนือกว่าอีก
สองวิธี และพบวา่ขนาดของสญัญาณ DT มีผลต่อการตรวจจบัไม่พบ DT 
แต่ไม่ส่งผลต่อการตรวจจบัผิดพลาด ดงันั้นการวดัสมรรถนะของ DTD 
ในทางปฏิบติัจริง จึงควรพิจารณาจากความน่าจะเป็นในการตรวจจบัไม่
พบ DT เป็นหลกั ขอ้ดีของวิธี SVD คือช่วงในการเลือกค่าขีดเร่ิมเปล่ียน
จะกวา้งกวา่ DTD อีกสองวิธีแต่ความซบัซอ้นในการคาํนวณของวิธี SVD 
จะสูงกวา่ ทั้งน้ีกราฟของค่า WEVN แสดงใหเ้ห็นวา่ DTD สามารถ
ป้องกนัการลู่ออกจากสถานะคงตวัของระบบ AEC ในช่วงท่ีเกิด DT ได ้
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การก าจัดเสียงหอนด้วยระบบดิจิทลัปรับตัวได้ 
Howling Cancellation using Adaptive Digital System 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอระบบก าจดัเสียงหอนแบบดิจิทลัในระบบขยาย
เสียง ระบบท่ีน าเสนอมีส่วนประกอบหลักสองส่วนคือ ตัวประมาณ
ค่าความถ่ีหลักของเสียงหอนและ ตวัสังเคราะห์เสียงหอน เสียงหอนท่ี
สังเคราะห์ได้จะถูกน าไปลบออกจากสัญญาณอินพุตของระบบเพ่ือกู้
สัญญาณเสียงท่ีตอ้งการกลับคืนมา ผลจ าลองการท างานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถยนืยนัถึงประสิทธิภาพของระบบท่ีน าเสนอ 

ค าส าคญั: เสียงหอน ตวักรองปรับค่าได ้การประมาณค่าความถ่ี 

Abstract 
This paper presents a digital howling cancellation for an audio 

amplifying system. It consists of two main components, including a 
frequency estimator and a howling signal generator. The generated 
howling signal is removed from the system input signal to restore the 
desired speech signal. The computer simulation results can confirm the 
performance of the proposed system.  

Keywords:  Howling, Adaptive filter, Frequency estimation  

1. บทน า 
เสียงหอนหรือท่ีคนทัว่ไปเรียกกนัติดปากวา่ “ไมคห์อน” นั้นเกิดข้ึน

บ่อยในระบบการขยายสัญญาณเสียงเช่น เคร่ืองช่วยฟังของผู ้พิการ
ทางการไดย้นิ ระบบขยายเสียงก าลงังานสูงกลางแจง้หรือในห้องประชุม 
เป็นตน้ ปัญหาเสียงหอนท าให้ประสิทธิภาพของระบบการขยายเสียง
ลดลงอยา่งมากจนอาจไม่สามารถใชง้านไดอี้ก การแกปั้ญหาพ้ืนฐานท่ีคน
ทัว่ไปปฏิบติักนัคือการขยบัไมโครโฟนหรือล าโพง ไป-มา ไปยงัต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสมและรอจนกระทัง่เสียงหอนหายไปหรือใชวิ้ธีปรับปุ่ มควบคุม
ความดังของเสียงท่ีเคร่ืองขยายเสียง ก็สามารถลดปัญหาเสียงหอนได้
เช่นเดียวกนั  

ในทางวิศวกรรมไฟฟ้าไดอ้ธิบายปรากฏการณ์เสียงหอนว่าคือ การ
ป้อนกลับทางเสียง (acoustic feedback) จากล าโพงสู่ไมโครโฟน ซ่ึงมี
สองลักษณะได้แก่ วิถีตรง (direct path) จากล าโพงสู่ไมโครโฟนและ 
หลายวิถี (multipath) ซ่ึงเกิดจากการท่ีเสียงจากล าโพงไปชนกบั พ้ืน ผนัง
ห้อง เพดาน ต้นไม้ และส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ และสะท้อนหรือเล้ียวเบน
กลบัไปยงัไมโครโฟน 

ปัจจุบันจะสามารถแบ่งวิธีการแก้ปัญหาเสียงหอนได้สามแบบ
ประกอบด้วย i) การลดอตัราก าลงัการขยาย (gain attenuation) [1] ii) ใช้
ตวัก าจดัเสียงสะทอ้นแบบปรับตวัได้ (adaptive echo cancellation) [2-3] 
และ iii) ใช้ตวักรองนอตช์ [4-6] วิธีการลดอตัราก าลงัการขยายมีขอ้เสีย
คือท าให้ความดงัของเสียงท่ีได้ยินลดลงอาจท าให้การส่ือสารเกิดความ
คลาดเคล่ือน ส่วนการใช้ตวัก าจดัเสียงสะท้อนแบบปรับตวัจะมีปัญหา
เร่ืองท างานได้ช้าเพราะต้องใช้เวลาในการประมาณค่าผลตอบสนอง      
อิมพลัส์ของระบบในขณะท่ีเสียงหอนมกัจะเกิดข้ึนแบบกระทนัหัน และ
สุดทา้ยใช้ตวักรองนอตช์ปรับตวัได้ซ่ึงนอกจากมีปัญหาเร่ืองท างานช้า
แล้วยงัท าให้สเปคตรัมของสัญญาณเสียงเกิดความผิดเพ้ียนอีกด้วย
เน่ืองจากสเปคตรัมบางส่วนท่ีมีความถ่ีตรงกบัเสียงหอนจะตอ้งถูกก าจดั
ทิ้งไปดว้ย 

บทความน้ีได้น าเสนอระบบก าจัดเสียงหอนด้วยระบบดิจทัล
ปรับตวัได้ท่ีอยู่บนหลกัการแบบท่ี ii) [2-3, 7] ผลจ าลองการท างานด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่าระบบท่ีน าเสนอสามารถท างานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ      

2. การเกดิเสียงหอนและการก าจดั 
2.1 การเกดิเสียงหอน 

เสียงหอนเกิดจากการท่ีสัญญาณเสียงจากล าโพงยอ้นกลบัเขา้ไปยงั
ไมโครโฟน ดงันั้นจึงสามารถสร้างแบบจ าลองระบบการไดย้นิไดด้งัรูปท่ี 
1 โดยท่ี )(ns  คือสัญญาณเสียงอินพุต )(ny คือสัญญาณเสียงเอาตพ์ุต 
)(nd  คือสญัญาณเสียงท่ีถูกรบกวนดว้ยสญัญาณเสียงหอน )( jeG คือ

ฟังก์ชนัถ่ายโอนของระบบขยายเสียงและ )( jeH คือฟังก์ชนัถ่ายโอน
ในเส้นทางป้อนกลับจากล าโพงสู่ไมโครโฟน ดังนั้นฟังก์ชันถ่ายโอน
โดยรวมของระบบการไดย้นิจาก )(ns  ไปยงั  )(ny  คือ 
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(1) 

    
พบวา่ (1) เป็นระบบป้อนกลบัแบบบวก (positive feedback system) โดย
เ ม่ื อ  1)()(  jj eGeH  แ ล ะ  neGeH jj  2)()(  , n = 
1,2,… ท า ให้  0)()(1   jj eGeH  ผ ล คื อ  )( jeQ  
กลายเป็นระบบท่ีขาดเสถียรภาพ มีการขยายสัญญาณบางความถ่ีเฉพาะท่ี
หูเราไดย้นิอยา่งไร้ขอบเขตเกิดเป็นเสียงหอนตามท่ีเราไดย้นิกนันัน่เอง 
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รูปท่ี 1 แบบจ าลองของระบบการไดย้นิ 

2.2 การก าจดัเสียงหอน      
หัวข้อน้ีกล่าวถึงระบบก าจัดเสียงหอนโดยอาศัยหลักการใน

บทความ [7]  ขอ้ดีของระบบน้ีคือสามารถติดตามการเกิดของเสียงหอน
ไดดี้และให้ค่าความเพ้ียนของสัญญาณเอาตพ์ุตต ่าเม่ือเทียบกบัการใช้ตวั
กรองนอตช์ โดยหลักการท่ีน าเสนอแสดงดังรูปท่ี 2 โดยท่ี )(nd  คือ
สัญญาณเสียงรวมกับสัญญาณเสียงหอน 0   คือค่าความถ่ีหลักของ
สัญญาณเสียงหอน )(nh  คือสัญญาณเสียงหอนท่ีสังเคราะห์ได้และ 
)(ne  คือสัญญาณเสียงท่ีกู้คืนมาได้ เสียงหอนท่ีรวมอยู่ใน )(nd  จะมี

ค่าความถ่ีอยู่ในช่วงท่ีหูของคนได้ยินกล่าวคือประมาณ 20 – 20000 Hz 
อยา่งไรก็ตาม ในบทความน้ีเราจะสนใจเสียงหอนท่ีเกิดข้ึนในยา่นความถ่ี
เสียงมนุษยเ์ท่านั้นคือช่วงความถ่ี 20 – 4000 Hz ขณะเกิดปัญหาเสียงหอน
นั้นจะมีองค์ประกอบหลักเพียงค่าเดียวเท่านั้นท่ีโดดเด่นและมีค่าก าลัง
งานสูงสุดแต่จะไม่สามารถระบุความถ่ีหลกัไดอ้ยา่งแน่ชัด ดงันั้นในขั้น
แรกเราจึงต้องน าตวัประมาณค่าความถ่ีแบบปรับตวัได้มาใช้ประมาณ
ค่าความถ่ีของสัญญาณเสียงหอนก่อน จากนั้นค่าความถ่ี 0  ท่ีประมาณ
ไดถู้กส่งต่อไปยงัระบบสังเคราะห์สัญญาณเสียงหอนไดส้ัญญาณ )(nh  
จากนั้นน าไปลบออกจาก )(nd  เพ่ือกูเ้สียง )(ne  กลบัคืนมา  

 

 
 

รูปท่ี 2 ระบบก าจดัเสียงหอนท่ีน าเสนอ 

2.3 ตวัประมาณค่าความถี่      
ตวัประมาณค่าความถ่ีท่ีใช้ในบทความน้ีน ามาจาก [8] ซ่ึงมีขอ้ดีคือ

สามารถประมาณค่าความถ่ีไดแ้ม่นย  าและรวดเร็ว โดยเป็นการน าตวักรอง
ดิจิทลันอตช์อนัดับสองมาท างานร่วมกับระเบียบวิธีปรับตวั (adaptive 
algorithm) แบบ weighted least square (WLS) ฟังก์ชันระบบของตัว
กรองนอตช์คือ (ดูรายละเอียดใน [8]) 
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โดยท่ี 22  a  คือสัมประสิทธ์ิของตวักรองท่ีจะถูกปรับค่าโดย
ระเบียบวิธี WLS เพื่อคน้หาค่าความถ่ีหลกั 0  ของเสียงหอน ดงันั้นถ้า

ระเบียบวิธี WLS ลู่เขา้ก็จะพบว่า 0cos2 a  ค่าความถ่ีท่ีประมาณ

ได ้ณ เวลา n ใดๆ คือ )2/)((cos)( 1
0 nan    โดยท่ี 
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เม่ือ 10    คือตวัปรับค่าการเรียบ (smoothing factor) และ 
 

)(

)(
)(0 nD

nC
na   (4) 

เม่ือ 

)1())2(

)()(1()1()(





nwnw

nwnCnC 
 

(5) 

)1()1()1()( 2  nwnDnD   (6) 
 
ซ่ึง 10    คือตวัประกอบน ้าหนกั (weighting factor) และ 
 

)(
)(

1
)( nd

zM
nw   (7) 

2.4 ตวัสังเคราะห์สัญญาณเสียงหอน 
ในหัวขอ้น้ีกล่าวถึงการสังเคราะห์สัญญาณเสียงหอนซ่ึงมีหลกัการ

ดงัแสดงในรูปท่ี 3 [9] ซ่ึงสามารถอธิบายการท างานได้ดงัน้ี ค่าความถ่ี
หลกั 0  ของสัญญาณเสียงหอนท่ีประมาณได้จากหัวขอ้ 2.3 จะถูกส่ง
ต่อให้กบัตวัก าเนิดสัญญาณรูปคล่ืนไซน์แบบคบัเปิล (couple oscillator) 
เพื่อสร้างองค์ประกอบอินเฟส )(nyc   และต่างเฟส 90 องศา )(nys  
ดงันั้นเอาตพ์ตุของตวัก าเนิดสญัญาณจึงสามารถเขียนไดว้่า 

 
)1()(  nn Fyy  (8) 

โดยท่ี  








 


00

00

cossin

sincos




F  

(9) 

 

คือเมตริกลกัษณะเฉพาะ (characteristic matrix) โดยตอ้งตอ้งก าหนดค่า
เร่ิมตน้เป็น T]sin[cos)1( 00  y  เม่ือ T คือ ทรานส์โพส 
 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัประมาณค่าเสียงหอน  
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T
sc nynyn )]()([)( y  (10) 

 
เม่ือ nnyc 0cos)(   และ nnys 0sin)(   นอกจากจะไม่

ทราบค่าความถ่ีหลกัของเสียงหอนท่ีแน่นอนแลว้ ค่าแอมปลิจูดและเฟสก็
ไม่สามารถทราบค่าอย่างแน่นอนเช่นกัน ดังนั้ นจึงต้องน าตัวก าเนิด
สญัญาณไปท างานร่วมกบัระเบียบปรับตวัไดแ้บบ WLS เพ่ือปรับค่าแอม
ปลิจูด )(nw  ของ )(ny  เพื่อสงัเคราะห์สญัญาณเสียงหอนดงัน้ี 
 

)()()( nnnh T yw  (11) 
 
เม่ือ Tnwnwn ])()([)( 21w  ซ่ึงสามารถประมาณค่าไดด้งัน้ี [9] 

 
)()()( 1 nnn dyyy rRw   (12) 

โดยท่ี  

)()()1()( nnnn T
yyyy yyRR    (13) 

และ 
)()()1()( nndnn dydy yrr    (14) 

 
คือค่าอตัสหสมัพนัธ์และสหสมัพนัธ์ไขว้สะสมระหวา่ง )(ny  กบั  
)(ny  และระหวา่ง )(nd  กบั )(ny  ตามล าดบั (ดูรายละเอียดใน [9]) 

2.5 การก าจัดเสียงหอน  
สัญญาณเสียงหอน )(nh  ท่ีสังเคราะห์ได้ได้หัวข้อท่ี 2.4 จะถูก

น าไปลบออกจากสัญญาณอินพุต )(nd  ซ่ึงประกอบด้วยสัญญาณ
เสี ย งพู ด กับ เสี ย งห อน จ ริ ง  จะ ได้ สั ญ ญ าณ เสี ย ง ท่ี กู้ คื น ได้ คื อ 

)()()( nhndne   ดงันั้นถา้หากกระบวนการในแต่ละส่วนท่ีกล่าว
มาสาม ารถท างาน ได้อย่างสมบู รณ์  เราส ามารถคาดหวังได้ว่ า
สญัญาณเสียงท่ีกูคื้นไดจ้ะมีคุณภาพใกลเ้คียงกบัสัญญาณเสียงตน้ฉบบั ใน
หวัขอ้ถดัไปจะแสดงผลการจ าลองการท างานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3. ผลจ าลองการท างานด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
เราจะเร่ิมตน้จ าลองการท างานของระบบก าจดัสัญญาณเสียงหอนท่ี

น าเสนอดว้ยกบัการบนัทึกสัญญาณเสียงพดูผา่นซาวน์การ์ด (sound card) 
ของคอมพิวเตอร์โดยใช้อตัราสุ่ม 8000 Hz ซ่ึงเป็นเสียงของผูใ้หญ่เพศ
หญิงพูดวลีว่า “ดอกกล้วยไม้” โดยรูปร่างและสเปคโตรแกรมของ
สัญญาณแสดงดงัรูปท่ี 4(a) และ (b) ตามล าดบั ต่อมาจะสมมติให้มีเสียง
หอน )(~ np  เกิดข้ึนในระบบโดยมีค่าความถ่ีเท่ากบั 1000 Hz มีเฟสเป็น
ศูนยแ์ละแอมปลิจูดมีค่าข้ึนกบัเวลา และเน่ืองจากไดก้  าหนดให้อตัราสุ่มมี
ค่าเป็น 8000 Hz ดงันั้นจะสามารถเขียนสมการเสียงหอนในรูปแบบเวลา
ไม่ต่อเน่ืองไดว้า่ 

 

 
รูปท่ี 4 (a) รูปร่างสัญญาณเสียงวลี “ดอกกลว้ยไม”้ (b) สเปคโตรแกรม 

 
รูปท่ี 5 (a) รูปร่างสัญญาณเสียงวลี “ดอกกลว้ยไม”้ เม่ือเกิดเสียงหอน (b) สเปคโตรแกรม 

 









 nnnp

4
cos)(~

  (15) 

 
เม่ือน า )(~ np  ไปรวมกับสัญญาณเสียงในรูป ท่ี  4(a) จะได้รูปร่าง
และสเปคโตรแกรมของสญัญาณ )(nd  ดงัรูปท่ี 5(a) และ (b) ตามล าดบั 
จากรูปท่ี 5(a) จะพบว่าเสียงหอนจะมีค่าเพ่ิมข้ึนตามเวลาและเม่ือมีค่ามาก
พอเราก็จะไม่สามารถไดย้ินเสียงพูดอีกต่อไปแต่จะไดย้ินเสียงหอนแทน 
ซ่ึงก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผูฟั้งเป็นอยา่งมาก ส่วนในรูปท่ี 5(b) นั้นจะ
สงัเกตเห็นวา่มีเส้นสเปคตรัมทอดยาวไปตามแกนเวลาโดยอ่านค่าความถ่ี
ในแนวตั้งได้ 1000 Hz  ได้อย่างชัดเจน ต่อมาเม่ือป้อนสัญญาณในรูปท่ี 
5(a) ให้แก่ระบบท่ีน าเสนอเพ่ือก าจดัเสียงหอนผลท่ีได้แสดงดังรูปท่ี 6 
โดยท่ีรูป (a) คือรูปร่างของสญัญาณ และ (b) คือสเปคโตรแกรม จากรูปท่ี 
6(b) พบว่าสเปคตรัมของเสียงหอนมีสีจางลงมากเม่ือเทียบกบัรูปท่ี 5(b) 
ซ่ึงสามารถแปลความหมายจากสเปคโตรแกรมได้ว่า ค่าก าลงังานของ
เสียงหอนมีค่าลดลงนั่นเอง ส่วนรูป 7(a) และ (b) แสดงผลการก าจัด
สญัญาณเสียงหอนในบทความ [6] ซ่ึงจากสเปคโตรแกรมพบวา่ นอกจาก
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จะท างานไดช้้าแลว้ยงัสังเกตพบว่าเส้นสเปคตรัมของเสียงหอนยงัยงัมีสี
เขม้ซ่ึงแปลความหมายได้ว่าระบบใน [6] มีประสิทธิภาพในการก าจดั
เสียงหอนดอ้ยกว่าระบบท่ีน าเสนอในบทความน้ี อน่ึง ส าหรับค่าตวัแปร
ต่างๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงนั้น ในบทความน้ีไดก้  าหนดค่าเหมือนกบัท่ีปรากฏ
ในเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ 

 
รูปท่ี 6 (a) รูปร่างสัญญาณเสียงวลี “ดอกกลว้ยไม”้ เม่ือผา่นระบบก าจดัเสียงหอน 

(b) สเปคโตรแกรม 

 
รูปท่ี 7 (a) รูปร่างสัญญาณเสียงวลี “ดอกกล้วยไม้” เม่ือผ่านระบบก าจดัเสียงหอนใน
บทความ [6] (b) สเปคโตรแกรม 

4. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอระบบก าจดัสัญญาณเสียงหอนในระบบเสียง 

ระบบท่ีน าเสนอนั้ นท างานอยู่บนหลักการของตัวก าจดัสัญญาณเสียง
สะทอ้นแบบปรับตวัได ้ระบบท่ีน าเสนอประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั
คือ ตวัประมาณค่าความถ่ีของเสียงหอนและตวัสงัเคราะห์เสียงหอน เสียง
หอนท่ีสังเคราะห์ได้เม่ือน าไปลบออกจากสัญญาณอินพุต จะให้ผลเป็น
สัญญาณเสียงท่ีกู้กลับ คืนมา ผลจ าลองการท างานด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์พบวา่ระบบท่ีน าเสนอสามารถก าจดัเสียงหอนได้เร็วและมี
ประสิทธิภาพเม่ือเทียบกบัการใชใ้นกรองนอตช์ปรับตวัได ้
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การตรวจหาความร้อนของสายไฟ โดยใช้การตัดสินใจภาพความร้อนด้วยระบบตรรกะคลุมเครือ 
Detection of Electrical Wire’s Thermal Image Using Fuzzy System 

ศิริชัย เติมโชคเกษม 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ sirichai.t@bu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

การตรวจหาความร้อนของสายไฟโดยใชก้ารตดัสินใจภาพความร้อนดว้ย
ระบบตรรกะครุมเครือ  เป็นการตรวจหาความร้อนท่ีเกิดข้ึนในสายไฟท่ี 
สามารถมองเห็นดว้ยตา และอาจน าไปสู่การเกิดไฟไหมข้ึ้นการตรวจหา
ความร้อนของสายไฟโดยใช้การตัดสินใจภาพความร้อนด้วยระบบ
ตรรกะครุมเครือ โดยใช้กล้องตรวจความร้อนถ่ายภาพจากนั้นน าภาพมา
วิเคราะห์ และตดัสินใจว่ามีเหตุการณ์อะไรบา้งท่ีน าไปสู่การเกิดไฟไหม ้
ระดับการเกิดเหตุไฟไหม้มี เห ตุการณ์อะไรอันตรายท่ี สุด  โดยจะ
อลักอริทึม K-means และ Watershed  คดัแยกคุณลักษณะเด่นของภาพ
จากนั้นน ามาจ าแนกภาพออกเป็น 3 กลุ่มและเขา้ระบบตรรกะครุมเครือ 
เพื่อตดัสินใจใน กรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ค าส าคญั: ภาพความร้อน ระบบ
ตรรกะคลุมเครือลอจิก เคมีน           วอเตอร์เชท 

ค าส าคญั: ภาพความร้อน ระบบตรรกะคลุมเครือ เคมีน วอเตอร์เชด 

Abstract 
Detection of the heat of the wires using the thermal image 

decision using fuzzy system, which detects the heat generated in the 
wires that we can see with the naked eye and may lead to fire. In this 
article, we propose to check the heat of the wires using the fuzzy 
thermal image decision using the thermal imaging camera, then analyze 
the images and decide what events occur. And what level of fire 
incident is the most dangerous event. By using K - mean and 
Watersheds to distinguish the characteristics of the image, then classify 
the image into 3 groups and into Fuzzy logic system to decide in the 
event of an incident  

Keywords:  Thermal Image, Fuzzy System, K-mean,Watersheds 

1. บทน า 
จากขอ้มูลส านกังานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532-2560 หรือกวา่ 30 

ปีมาน้ี ประเทศไทยมีเหตุเพลิงไหมเ้กิดข้ึนมากกวา่ 58,000 คร้ัง โดยเฉล่ีย
ปีละ 2,000 คร้ัง หมายความวา่ในแต่ละวนัจะมีเหตุเพลิงไหมถึ้ง 5-6 พ้ืนท่ี  
แต่ในแง่ของงบประมาณท่ีสูญเสียไปนั้น มากกวา่ 4 หม่ืนลา้นบาท จาก
การค านวณออกมา การเกิดไฟไหมจ้ านวน 1 คร้ังก่อให้เกิดความเสียหาย
ประมาณ 7 แสนบาท มากกวา่การถูกโจรกรรม [1] 

 
รูปท่ี 1 สถิติการเกิดอคัคีภยั 
จากขอ้มูลดา้นการเกิดเหตุเพลิงไหมส้ามารถสรุปประเด็นการเกิด

เหตุได้ว่าสถานท่ีเกิดอคัคีภยัส่วนใหญ่เกิดในบา้นพกัอาศยั บริษทั ห้าง
ร้าน รวมถึงท่ีพักอาศัย ซ่ึงมักจะสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในบ้าน ในส่วนของสถิติสาเหตุการเกิดอัคคีภัย คือ ไฟฟ้า
ลัดวงจร จ านวน 212 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62 ของการเกิดเหตุทั้ งหมด 
รองลงมา คือ การจุดธูปเทียน ทิ้งไว ้จ  านวน 39 คร้ัง และการอุ่นอาหารทิ้ง
ไวจ้  านวน 28 คร้ัง [2] และมีสาเหตุของการเกิดอคัคีภยั    อ่ืน ๆ อีกเช่น 
ความประมาทในการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าการใชเ้ช้ือเพลิงทั้งน ้ามนั และแก๊ส 
หรือโดยเหตุจากธรรมชาติพบว่าส่วนใหญ่ของการเกิดอคัคีภยัภายใน
อาคารคือไฟฟ้าลดัวงจรจุดท่ีเกิดไฟฟ้าลดัวงจรบ่อยคร้ังท่ีสุดคือสายไฟฟ้า
ปลัก๊ไฟฟ้าสะพานไฟ และพดัลมเป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
งานมานานสายไฟฟ้าเก่าท่ีช ารุด     เม่ือเกิดไฟฟ้าลดัวงจรจะส่งผลให้ให้
เกิดความร้อนเกิดประกายไฟข้ึนท่ีจุดบริเวณท่ีเกิดการลดัวงจรซ่ึงหากมี
วตัถุท่ีสามารถติดไฟไดอ้ยูใ่กลก้็จะเป็นเหตุให้เกิดอคัคีภยัข้ึนนอกจากนั้น
ไฟฟ้าลัดวงจรจะส่งผลให้ฉนวนของสายไฟฟ้าบริเวณจุดท่ีเกิดไฟฟ้า
ลดัวงจรเส่ือมหรือช ารุด เน่ืองจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรมีปริมาณมากกว่า
ปกติมากเป็นเหตุให้เกิดความร้อนในสาย และจุดลดัวงจรมากถา้อุปกรณ์
ตัดตอนกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถท างานจะส่งผลให้ เกิดการ
ลดัวงจรอยูน่านจะส่งผลให้ฉนวนเร่ิมหลอมเหลวและหยดเป็นลูกไฟไปท่ี
วตัถุ ถา้วตัถุเป็นส่ิงท่ีสามารถติดไฟไดก้็อาจจะจะส่งผลให้เกิดอคัคีภยัได ้
ในปีพ.ศ.2557 มูลค่าความเสียหายจากอคัคีภยัประมาณ 315,473,917 บาท
ปัจจุบนัเทคโนโลยีระงบัอคัคีภยัและเทคโนโลยีตดัตอนกระแสไฟฟ้าได้
พฒันาไปในหลายรูปแบบ [3] ยกตวัอย่างเช่น ระบบสัญญาณแจง้เหตุ
อคัคีภยั คือระบบท่ีสามารถตรวจจบัและแจง้เหตุอคัคีภยัท่ีครอบคลุมทั้ง
อาคาร เพ่ือให้ผูอ้ยูภ่ายในอาคารสถานท่ีมีโอกาสดบัไฟในระยะลุกไหม้
ไดม้ากข้ึน และมีโอกาสท่ีจะอพยพ หลบหนีไฟออกจากตวัอาคารสถานท่ี
ไปยงัสถานท่ีปลอดภยัไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงเป็นผลให้ลดความสูญเสียต่อชีวิต
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และทรัพยสิ์นได้มากข้ึน งานวิจยัน้ีจึงเสนอการตรวจหาความร้อนของ
สายไฟ โดยใชก้ารรู้จ  ารูปภาพความร้อนเพ่ือดึงขอ้มูลการแผก่ระจายความ
ร้อน ซ่ึงประกอบด้วยขั้นตอนหลกัคือ การเตรียมขอ้มูลภาพ การคดัแยก
คุณลกัษณะเด่นของภาพโดยใชก้ารอลักอรึทึม K-mean และระบบจ าแนก
ภาพโดยระบบ Fuzzy Logic System 

2. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
2.1 กล้องตรวจจับความร้อนชนิดกล้องถ่ายภาพความร้อนดั้งเดมิ 

กล้องแบบน้ีจะทั้งแบบกล้องถ่ายภาพทัว่ไป        และกล้องระดบัอิน
ฟาเรด แบบอินฟาเรดนั้ นจะเป็นด้ามจับคล้ายกับปืน แต่จะมีหน้าจอ
แสดงผลของอุณหภูมิ 
 

 
รูปท่ี 2 กลอ้งถ่ายภาพความร้อน FLIR  

กล้องถ่ายภาพความร้อน Spot Thermal Camera กล้อง
ถ่ายภาพความร้อนชนิด ท่ีสามารถพกพาได้  เพ่ื อความปลอดภัย 
ประหยดัเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงส่องกล้องไปยงั
เป้าหมายแลว้กดปุ่ มเพื่อจบัภาพ เพ่ือคน้หา และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
เก่ียวกบัอุณหภูมิโดยรอบ เช่น หาการสูญเสียความร้อนรอบประตูฝ้าผนงั
ท่อหรือหน้าต่าง หาต าแหน่งท่ีขาดของฉนวนกนัความร้อน ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและความสามารถในการท างานของแอร์  (HVAC) 

คน้พบปัญหาทางไฟฟ้าท่ีมีผลต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น [4] 
2.2 การประมวลผลภาพดจิิตัล (Digital Image Processing) 

การน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ท่ี
ส าคญั คือ การท าให้ภาพมีความคมชดัมากข้ึน การก าจดัสัญญาณรบกวน
ออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวตัถุท่ีเราสนใจออกมาจากภาพ เพ่ือน า
ภาพวตัถุท่ีไดไ้ปวิเคราะห์หาขอ้มูลเชิงปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และทิศ
ทางการเคล่ือนของวตัถุในภาพ จากนั้ นสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณ
เหล่าน้ีไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพ่ือใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่าง 
ๆ 

2.3 ตรรกศาสตร์คลุมเครือ หรือ ตรรกะคลุมเครือลอจิก (Fuzzy 

Logic) 

พฒันาจาก ทฤษฎีเซตวิภชันัย โดยเป็นการใช้เหตุผลแบบประมาณ 
ซ่ึงแตกต่างจากการใช้เหตุผลแบบเด็ดขาดในลักษณะ คือ ถูก/ผิด ใช่/
ไม่ใช่  ของ ตรรกศาสตร์แบบฉบับ  (Classical Logic) ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ (Fuzzy Logic) สามารถถือเป็นการประยกุตใ์ช้งานเซตวิภชันัย 
เพ่ือจ าลองการตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญ ต่อปัญหาท่ีซับซ้อน ค่าระดับ
ความจริง ในตรรกศาสตร์คลุมเครือนั้นมกัจะสับสนกับ ค่าความน่าจะ
เป็น ซ่ึงมีแนวความคิดท่ีแตกต่างกนั ค่าระดบัความจริงคลุมเครือนั้นใชใ้น
การระบุ ค่าความเป็นสมาชิก ของเซต 
2.4 K-means 

วิธีการหน่ึงใน Data mining อยูใ่นกลุ่มของ Unsupervised Learning 
คือ การเรียนรู้แบบไม่ตอ้งสอน (Supervised Learning ตอ้งสอนก่อนตอ้ง
จบั Train และตอ้ง Test เป็นตน้) โดยหนา้ท่ีหลกัของ K-means คือการ
แบ่งกลุ่ม แบบ Clustering ซ่ึงการแบ่งกลุ่มในลกัษณะน้ีจะใชพ้ื้นฐานทาง
สถิติ ซ่ึงแน่นอนวา่ตอ้งมีตวัเลขประกอบ อยา่งนอ้ย 2 ตวัแปรข้ึนไป K-
means การจดักลุ่มแบบ K-means หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ การวิเคราะห์
กลุ่มแบบไม่เป็น ขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การ
แบ่งส่วน (Portioning) K-means เป็นอลักอริทึมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่
มีผูส้อนท่ีง่ายท่ีสุด เพราะเป็น การแกปั้ญหาการจดักลุ่มท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 
โดยอลักอริทึม K-Means จะตดัแบ่ง (Partition) วตัถุออกเป็น K กลุ่ม และ
แทนค่าแต่ละกลุ่มดว้ยค่าเฉล่ียของกลุ่ม ซ่ึงใชเ้ป็นจุดศูนยก์ลาง (Centroid) 
ของกลุ่มในการวดัระยะห่างของขอ้มูลในกลุ่มเดียวกนั [5] 
2.5 Watershed 

ภาพออกมาจากพ้ืนหลงัหรือส่ิงท่ีเราไม่ไดต้อ้งการ ซ่ึงก็มีการใช้ได้
หลายเทคนิคหลายวิธี ยกตวัอยา่งเช่นการท า การขีดแบ่ง (Thresholding) 
หรือ Edge Segmentation เป็นต้น เน่ืองจากเวลาท าการตรวจสอบวตัถุ
หรือช้ินงานด้วยการประมวลผลภาพดิจิตลั (Digital Image Processing: 
DIP) ภาพท่ีไดจ้ะมีแสงกระจายตวัอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอโดยภาพท่ีไดน้ั้นจะมี
ความเขม้ของแสงท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยวิธีท่ีสามารถท าได้
ง่ายและมีประสิทธิภาพท่ีสูงในอนัดับตน้ๆเลยก็คือการท า การขีดแบ่ง 
(Thresholding) ซ่ึงหลกัการเบ้ืองตน้ของวิธีน้ีก็คือการน าภาพท่ีเป็นภาพสี
เทา (Gray Scale) มาแปลงเป็นภาพแบบ Binary ในท่ีน้ีก็คืออยู่ในรูป 0 
กบั 1 ด้วยการใช้ค่า Threshold เป็นเกณฑ์ ถ้าอา้งอิงจากสมการเบ้ืองต้น
ในดา้นล่างแลว้ก็จะสามารถสรุปไดแ้บบคร่าวๆว่า การท่ีจะแปลงภาพเป็น 
Binary Image นั้นมีอยู ่2 ค่าคือ 0 และ 1 โดยท่ีการก าหนดให้เป็น 0 หรือ 
1 นั้ นจะต้องอ้างอิงจากค่า Threshold โดยท่ีถ้าค่า Threshold นั้ นมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ Pixel ของวตัถุท่ีเราสนใจ ก็จะให้ Pixel นั้ นมีค่า
เท่ากบั 0 หรือให้ Pixel ตรงนั้นเป็นสีด า ในขณะเดียวกนัถา้ Pixel ตรงนั้น
มีค่ามากกวา่ค่า Threshold Pixel ตรงนั้นก็มีค่าเป็น 1 หรือเป็นสีขาว 

3. ผลการทดลอง 
3.1 ภาพรวมระบบ 
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รูปท่ี 3 ภาพรวมระบบ 

3.2 ภาพที่ใช้ในการทดลอง 

รูปท่ี 4 ภาพท่ีใชใ้นการทดลองเป็นภาพท่ีถ่ายจากการเกิดการผิดปกติของ
ปลัก๊ไฟท่ีมีความร้อนเกิดข้ึน 

ภาพท่ีใช้ในการทดลองเป็นภาพท่ีถ่ายจากการเกิดการผิดปกติของ
ปลัก๊ไฟท่ีมีความร้อนเกิดข้ึนมีแถบอุณภมิตั้งแต่ 29 องศา ถึง 270 องศา
บอกระดบัสีว่าตอนน้ีภาพมีความร้อนอยู่ท่ีระดบัใดและมีอุณหภูมิบอก
อยา่งชัดเจนว่าตอนน้ีอยูท่ี่อุณภูมิเท่าไหร่จะเห็นได้ว่ารูปท่ี 4 เป็นภาพท่ี
เกิดข้ึนจากอุปกรณ์เดียวกันแต่ระดบัอุณหภูมิต่างกนัและมีควนัเกิดข้ึน
ต่างกันซ่ึงไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าแต่กล้องตรวจจบัความร้อน
สามารถจบัภาพได้และสามารถมองเห็นสี อุณหภูมิ ความร้อน ได้อย่าง
ถูกตอ้งสามารถวิเคราะห์ภาพความร้อนได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าตวัไหนใน
บา้นหรืออาคารเสียหายหรือเกิดการร่ัวไหลของไฟฟ้าก็จะไดป้้องกนัการ
เกิดอคัคีภยัท่ีเป็นเหตุของการสูญเสียได ้ [5-10]  
3.3 Feature Extraction (K-means) 

น าภาพท่ีไดจ้ากการแยกออกเป็น 3  กลุ่ม น ามาท าเป็นภาพขาวด า
เพ่ือให้โปรแกรมสามารถอ่านค่าไดแ้ละน าไปหา pixel ของ ภาพ 3 กลุ่ม 
คือ สายไฟ ควนั และ Black Ground ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 5  ตวัอยา่งภาพแสดง pixel ของควนั 

 
รูปท่ี 6  ตวัอยา่งภาพแสดง pixel ของควนั 

 

3.4 Watershed 

น าภาพความร้อนมาเปล่ียนให้เป็นภาพ RGB เพื่อให้สามารถ
มองเห็นรายละเอียดของภาพไดช้ดัเจนจึงให้ แสดงภาพออกมาทั้งหมด 4 
ภาพซ่ึงภาพ RGB จะมีความละเอียดท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 

 
รูปท่ี 7  ตวัอยา่งภาพแสดงภาพ RGB จะมีความละเอียดท่ีแตกต่างกนั
ออกไป 

3.5 กฎการตัดสินใจระบบตรรกะคลุมเครือ 
การน าภาพท่ีไดท้ั้งหมดแลว้แปลงเป็นpixelของภาพออกมาแลว้น าไปเขา้
ระบบ Fuzzy logic 
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รูปท่ี 8 ตวัอยา่งการแสดงค่าของ K-means Rule Viewer 

จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดท้  าการ
ออกแบบระบบการท างานของของการตรวจหาความร้อนของสายไฟโดย
ใช้การตดัสินใจจากภาพความร้อน ซ่ึงระบบจะท างานโดยเร่ิมจากการน า
ภาพความร้อนมาเข้าระบบ K-means และWatershed เพ่ือให้ได้ภาพท่ีมี
ความระเอียดและชัดเจนท่ีสุดจากนั้นเขา้ระบบการท างานของ Decision 
เพ่ือตดัสินใจว่าจะมีกรณีไหนบา้งท่ีท าให้เกิดไฟไหมข้ึ้น และไม่เกิดข้ึน
หรือเป็นระดบัเร่ิมตน้ท่ีจะน าไปสู่การเกิดข้ึน จากนั้นระบบจะท าการแจง้
เตือนว่าเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนนั้ นเป็นแบบไหน ซ่ึงจะท าให้ มีความ
สะดวกสะบายข้ึนเพราะเหตุท่ีจะเกิดนั้นไม่สามารถจะทราบก่อนหน้าได้
จึงจะท าให้สามารถป้องกนัการเสียหายได ้โดยกฎการตดัสินใจเป็นไปดงั
ตารางน้ี 
ตารางที่ 3.1 ตารางการแจง้เตือนภยัของระบบ Fuzzy Logic 

K-means  Watershed  Output  Alert 

Smoke  Wire  Smoke  Last 

Smoke  Smoke  Smoke  Last 

Smoke  Background Smoke  Last 

Wire  Wire  Wire  Early 

Wire  Smoke  Wire  Early 

Wire  Background Wire  Early 

Background Wire  Background Normal 

Background Smoke  Background Normal 

Background Background Background Normal 
 

ตารางการแจง้เตือนเหตุการณ์เกิดอนัตรายจากอคัคีภยัตาม Output ท่ีได้
จากระบบแต่ละกรณีต่อไปน้ี 
กรณีท่ี 1  คือ  สถานการณ์ปกติหรือไม่มีความร้อนเกิดข้ึนท่ีจะน าไปสู่การ
เกิดไฟไหม ้(Normal State) 
กรณีท่ี 2   คือ    สถานการณ์เร่ิมมีการเกิดความร้อนข้ึนท่ีสายไฟแลว้   
และเป็นขั้นเร่ิมตน้ของการเกิดไฟไหม ้(Early State) 
กรณีท่ี 3   คือ    สถานการณ์อนัตรายเร่ิมมีการเกิดควนัข้ึน       ซ่ึงเป็น
สถานะการสุดทา้ยและเกิดไฟไหมข้ึ้นแลว้  (Last State) 
 

4. แนวทางการพฒันาต่อ 
- สร้างโมเดลให้สามารถใชง้านไดภ้ายในบา้นและสะดวกสบาย 
- สามารถแจง้เตือนผ่านสมาร์ตโฟนเพื่อผูใ้ช้งานทราบได้ว่าเกิดเหตุข้ึน
ภายในบา้น 
- ศึกษาการท างานของระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือให้มีความเขา้ใจและ
ใชง้านไดไ้ดมี้ประสิทธิภาพ 

 

5. สรุปผล 
งานวิจยัน้ีเป็นการน าระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ (Fuzzy Logic 

System) มาประยกุตใ์ช้กบัภาพความร้อน เพ่ือเน้นในเร่ืองความปลอดภยั
ของของบุคคลท่ีใช้ไฟฟ้า เน่ืองจากการใช้ไฟฟ้านั้นจะตอ้งมีสายไฟใน
การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามสายไฟตลอดเวลา เม่ือสายไฟมีการช ารุด
หรือเสียหายและเกิดกระแสไฟฟ้าร่ัวข้ึนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสายไฟเกิด
การร่ัวไหลของกระแสไฟฟ้าเพราะเราไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาปล่าว 
การไม่รู้อาจท าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรและน าไปสู่การเกิดไฟไหมไ้ด ้โดยมี
จุดประสงคเ์พ่ือช่วยป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวไม่ให้เกิดข้ึน หรือลดภาวะ
ท่ีก าลงัจะเกิดอนัตรายให้นอ้ยลง 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี� นําเสนอการพฒันาวิธีการนับกระดาษลูกฟูกโดยใช้

เทคนิคการสร้างเส้นจากจุดภาพลอนลูกฟูก เนื�องจากวิธีการตรวจหาลอน

ลูกฟูกจากงานวิจัยที�เป็นต้นแบบประสบปัญหาในการกําหนดพื�นที�ลอน

ลูกฟูกที�ใช้สําหรับการนับแผ่นกระดาษทําให้ไม่สามารถนับกระดาษได้

อย่างถูกต้อง การศึกษานี� นําเสนอวิธีการสร้างเส้นจากจุดภาพลอนลูกฟูก 

ซึ� งสามารถนับจํานวนได้จากเส้นตรงที�สร้างทั�งในกรณีที�กระดาษลูกฟูก

เสียหายหรือไม่อยู่ในระยะโฟกัส โดยจะนําสถิติความกวา้งของเส้นและ

สถิติระยะห่างระหว่างเส้นมาคาดการจํานวนกระดาษ วิธีที�นําเสนอ

ประกอบดว้ยอลักอริทึมการปรับปรุงภาพระดับเทาด้วยเทคนิคมอร์โฟโลยี 

การแยกบริเวณรูปภาพด้วยการกาํหนดค่าขีดแบ่ง และการหาลกัษณะของ

พื�นที�ลอนลูกฟูกที�สมบูรณ์ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มภาพ จากผลทดสอบวิธี 

ที�นําเสนอสามารถนับกระดาษลูกฟูกได้ถูกต้อง �GG% ทั� งกรณี ภาพ

ขอบกระดาษลูกฟูกอยู่ในระยะโฟกัส และไม่อยู่ในโฟกัสระยะ � IG 

มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามวิธีที�นาํเสนอยงัสามารถนบักระดาษไดถู้กตอ้ง �GG% 

ในกรณีที�กระดาษเสียหายไม่เกิน �G % โดยคิดจากจาํนวนกระดาษทั�งกอง 

คําสําคัญ: การวิเคราะห์กลุ่มภาพ , มอร์โฟโลยี , การสร้างเส้นจากจุดภาพ 

Abstract 
This paper presents the development of corrugated counting methods 

using the technique of creating lines from corrugated image pixels. As the corrugated 

detection method from the original research encountered difficulties in determining 

the corrugated area used for paper counting, it was not possible to count sheets 

accurately. This study presents a method for creating lines from corrugated pixels 

then use it for counting. It also can be applied either in case of damaged corrugated 

sheet or the corrugated sheet image out of focus distance. The line width  

and distance between line statistics are used to estimate the number of sheets.  

The proposed method consists of a grayscale image enhancement by morphology 

technique, separating image areas by thresholding. Then use the blob analysis  

to determine the characteristics of the complete corrugated area. The experimental 

results, the corrugated paper can be counted with 100% accuracy, both in the case of 

the corrugated paper edge being in focus and out of focus in the range of � 30 mm. 

However, the proposed method can still count paper with 100% accuracy in the case 

that the paper is damaged less than 10% of the whole pile. 

Keywords:  Blob Analysis, Morphological, Creating Lines Technique 

1 บทนํา 

ในปัจจุบนัการคา้ขายออนไลน์มีการพัฒนาขึ�นอย่างก้าวกระโดด 

จากการทาํวิจัยตลาด [1] โดย วนัเดอร์แมน ธอมสัน ปรากฎว่า ผูบ้ริโภค

ชาวไทยเป็นผู้นําเทรนด์การช้อปปิ� งออนไลน์ และมีจํานวนมากขึ� น

ภายหลงัการแพร่ระบาดของ COVID-�Y ส่งผลทาํให้กระดาษลูกฟูกที�ใช้

ในการทํากล่องส่งสินค้ามีความต้องการมากขึ� นตามไปด้วย การนับ

กระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพได้มีการพัฒนามาอย่าง

ต่อเนื�อง ตัวอย่างเช่น ในปี Z\\\ มีการนับจาํนวนกระดาษลูกฟูกด้วย

ระบบการประมวลผลภาพแบบพาโนรามิก [2] โดย ฐิติวชัร์  ศิริอมรรัตน์ 

และทวีพล  ซื�อสัตย ์ดว้ยการใชวิ้ธีหาค่าเฉลี�ยจาํนวนจุดภาพของระยะห่าง

ลอนลูกฟูกในแต่ละชั�นกระดาษ มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเปลี�ยน

ชั�นกระดาษเพื�อนบัจาํนวน ต่อมา มีนา รัตนากร และฉัตรชยั ศุภพิทกัษส์กุล [3] 

ได้นําเสนอวิธีการนับจาํนวนกระดาษลูกฟูกด้วยการตรวจหาพื�นที�ลอน

ลูกฟูกโดยการวิเคราะห์ Blob Analysis หาตาํแหน่งลอนลูกฟูก ในด้าน

ลอนลูกฟูก (Cut off) เพื�อนําระยะห่างระหว่างลอนลูกฟูกและระยะห่าง

ระหว่างชั�นลอนลูกฟูก มากาํหนดเกณฑ์ในการเปลี�ยนชั�นกระดาษเพื�อนับ

จาํนวน ในปี Z\\z อรรถพล พลานนท์ และ วีระศกัดิ{  ชื�นตา นาํเสนอการ

นบัจาํนวนกระดาษลูกฟูกดว้ยวิธีฉายภาพแบบปรับปรุงสัญญาณอนุกรม

ฟูเรียร์ [4] โดยใช้การนับจํานวนยอดคลื�นจากการวิเคราะห์ภาพด้วย

อนุกรมฟูเรียร์ เป็นจาํนวนกระดาษ ในปี Z\\| Ufuk Cebeci และ Fatih 

Aslan [5] นําเสนอวิธีการนับจาํนวนกระดาษลูกฟูก โดยมีวิธีการใช้การ

ประมวลผลภาพในการปรับปรุงภาพ ทาํให้ลอนลูกฟูกเป็นส่วนสีขาวใน

ภาพขาว-ดาํ และใช้วิธีการติดตามขอบเขตในจุดภาพขาวเพื�อนับจาํนวน

กระดาษ ซึ� งต่อมา Chatchai Suppitaksakul และ Meena Rattakorn [6] 

การพฒันาการนบักระดาษลูกฟูก ด้วยวิธีการนับกระดาษลูกฟูกโดยการ

ตรวจหาพื�นที�ลอน [3] และพฒันาต่อด้วยการนับกระดาษลูกฟูกในด้าน

รอยตัดลูกฟูก(Slitter) เพื�อให้เกิดความแม่นยาํมากขึ� น โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์แบบ First Order ด้วยการคาํนวณความแตกต่างของจุดภาพขาว

และดาํ โดยค่าความแตกต่างของจุดภาพจะเป็นค่าบวก เมื�อจุดภาพเปลี�ยน

จากดาํเป็นขาว และในทางตรงกันขา้มค่าจะเป็นลบ เมื�อจุดภาพเปลี�ยน

จากขาวเป็นดาํ โดยจะแสดงเฉพาะค่าที�เป็นบวกเพื�อนับจาํนวนกระดาษ 

จากการนับกระดาษลูกฟูกด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพที� ผ่านมามีจุดที�

สามารถปรับปรุงในเรื� องการนับกระดาษ กรณีลอนลูกฟูกมีความเสียหาย 

หรือไม่อยูในระยะโฟกสั ทาํให้ผลการนบักระดาษมีความคลาดเคลื�อน  

324



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั�งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

บทความนี�นําเสนอวิธีปรับปรุงการนับกระดาษลูกฟูกด้วยการสร้างเส้น

จากจุดภาพของลอนลูกฟูกโดยจะใช้สถิติของค่าความกว้างลอนลูกฟูกจาก

เส้นที�สร้างจากภาพของลอนลูกฟูกเพื�อใช้เป็นเกณฑ์การนับ และคาดเดา

จาํนวนชั�นกระดาษ ในกรณีขอบกระดาษลูกฟูกไม่อยู่ในระยะโฟกัส หรือ

ลอนลูกฟูกมีความเสียหาย วิธีนี� จะเพิ�มความยืดหยุ่นในกระบวนการนับ

กระดาษ และลดองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที�ต้องควบคุมในเรื� องของ

ระยะโฟกัส และความเสียหายของลอนลูกฟูกโดยจํานวนแผ่นกระดาษ 

ที�ลอนเสียหายทั�งหมด หรือไม่อยู่ในระยะโฟกัส ตอ้งมีจาํนวน ไม่เกิน z แผ่น 

ต่อจาํนวนกระดาษ \\ แผ่น หรือคิดเป็น �G % ของจาํนวนกระดาษทั�งกอง 

2 ทฤษฎีที+เกี+ยวข้อง 

2.1 เทคนิคมอร์โฟโลยี (Morphology) 
เทคนิคมอร์โฟโลยี (Morphology) เป็นการประมวลผลภาพระดับเทา 

โดยเน้นเรื�องรูปแบบ และโครงสร้าง เพื�อการเปลี�ยนรูปร่างของวตัถุในภาพ 

ได้แก่ การแยกจุดภาพออกจากกันหรือการเชื�อมจุดภาพเข้าด้วยกัน 

และการลดสัญญาณรบกวน (Noise) ในภาพ ซึ�งประกอบดว้ย Operation 

พื�นฐานที�สําคญั Z ตวั  

2.1.1 การขยายภาพ (Dilation) 
การขยายภาพเป็นลักษณะของการเพิ�มข้อมูลภาพตามลําดับ

ตลอดทั�งภาพ โดยจะเป็นการเพิ�มส่วนสีขาวหรือขนาดของวตัถุเบื�องหน้า

(Foreground) โดยเมื�อนํา Mask B ไปเปรียบเทียบในจุดภาพ A ถ้าขอ้มูล

ของภาพ A มีสีขาวในบริเวณที� Mask B จะทาํให้จุดนั�นเปลี�ยนเป็นสีขาว

โดยวิธีนี� เหมาะสําหรับการเพิ�มจุดที�เสียหายไป แสดงดงัสมการ (1) [9] 

ˆA B {z (B) A}� � �   (1) 

A คือ ภาพที�ตอ้งการนาํมาขยาย 

B คือ ค่าการเคลื�อนที�ของ Mask B ในรูป A 

Z คือ เซตขอ้มูลของจุดภาพ 

2.1.2  การกร่อนภาพ (Erosion) 
การย่อภาพเป็นลักษณะของการลบข้อมูลภาพบริเวณขอบ 

ของภาพ โดยขอ้มูลทั�งหมดที�อยู่ใกลเ้คียงนั�นจะโดนลบออกไป ด้วยการ

นํา Mask B ไปเปรียบเทียบในภาพจุด A เช่นเดียวกับการขยายภาพ 

ถา้ขอ้มูลของภาพ A มีสีดาํบริเวณ Mask B จะทาํให้จุดนั�นเปลี�ยนเป็นสีดาํ 

โดยวิธีนี� จะทาํให้ความหนาหรือขนาดของวตัถุขา้งหน้าจะลดลง พื�นที�สีขาว

ลดลง และจะเป็นประโยชน์ดา้นการลดสัญญาณรบกวนดงัสมการ (Z) [9] 

zA B {z (B) A}� � �   (2) 

2.2 การแยกบริเวณรูปภาพ ( Image Segmentation ) 
คือกระบวนการแยกบริเวณภาพ โดยแยกวตัถุที�สนใจออกจากพื�นหลงั 

ดว้ยการกาํหนดค่าขีดแบ่ง เป็นหนึ�งในวิธีการแยกบริเวณรูปภาพ หลกัการ

เบื�องต้นของวิธีนี�  คือการนําภาพที�เป็นภาพระดับเทา มาแปลงเป็นภาพ 

ภาพขาว-ดาํ ซึ� งมีค่าอยู่ในรูป 0 กบั 1 ดว้ยการกาํหนดค่าขีดแบ่งเป็นเกณฑ์ 

โดยถ้าค่าขีดแบ่ง นั�นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจุดภาพ ของวัตถุที�สนใจ 

จะให้จุดภาพ นั�นมีค่าเท่ากับ 0 หรือเป็นสีดาํ ในขณะเดียวกันถ้าจุดภาพ 

ดงักล่าวมีค่ามากกว่าค่าขีดแบ่ง จะให้จุดภาพ มีค่าเท่ากบั 1 หรือเป็นสีขาว 

ดงัสมการ (3) [9] 

�	 

�� �� �
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  (3) 

2.3 การวิเคราะห์แบบบล็อบ (Blob Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์กล่องสี� เหลี�ยมสําหรับปิดล้อมรอบบริเวณ 

ซึ� งจะช่วยในการคํานวณจุดศูนยก์ลาง พื�นที� ความยาวแนวนอน และ

แนวตั�ง ของบริเวณหรือวตัถุในภาพที�สนใจได้ โดยวิธีการวิเคราะห์จะใช้

วิธีการหาองค์ประกอบของจุดเชื� อมต่อ  (Region growing) ด้วยการ

กาํหนดจาํนวนจุดเชื�อมต่อแบบ �-connected หรือแบบ �-connected [3] 

2.4 ตารางแจกแจงความถี+ (Frequency Table) 
การแจกแจงความถี�เป็นการนาํขอ้มูลที�เป็นค่าของตวัแปรที�สนใจ

มาจัดเรียงตามลาํดับจากมากไปน้อย และแบ่งเป็นช่วงเท่าๆกัน จาํนวน

ขอ้มูลในแต่ละช่วง เรียกว่า “ความถี�” การแจกแจงความถี�มีจุดมุ่งหมาย

เพื�อให้ทราบภาพรวมของการแจกแจงข้อมูลทั� งหมดอย่างเป็นระบบ 

ซึ�งสามารถดาํเนินการสร้างไดด้งัสมการ � , 5 และ z [8] ตามลาํดบั 

 
3. วิธีการนับกระดาษลูกฟูก 

ขั�นตอนวิธีการนับกระดาษลูกฟูกมี � ขั�นตอนใหญ่ คือ ขั�นตอนที� �  

หาลอนกระดาษลูกฟูกที�สมบูรณ์ ขั�นตอนที� Z การสร้างเส้นตามตําแหน่ง

จุดภาพลอนกระดาษลูกฟูก ขั�นตอนที� 3 วดัขนาดเส้นและระยะห่างระหว่าง

เส้นเพื�อเก็บเป็นสถิติความกวา้ง ขั�นตอนที� � การนบักระดาษลูกฟูก  

โดยภาพที�นํามาทดสอบเป็นภาพที�ไดจ้ากกล้องสแกนเส้น(Line Scan) 

ความละเอียด �ZGG�640 จุดภาพ โดยมีระยะห่างจากกลอ้งถึงกองกระดาษ 

48G มิลลิเมตร รับภาพดา้นลอนลูกฟูก และใช้แหล่งกาํเนิดแสงคงที�ป้องกัน

การรบกวนจากแสงภายนอก  

 

รูปที� � แสดงขั�นตอนวิธีการนบัจาํนวนกระดาษจากดา้นลอนลูกฟกู 

3.1 ภาพระดับเทา (Gray  Image) 
ภาพกระดาษลูกฟูกที�ได้จากกล้องจะเป็นภาพระดับเทา ซึ� งภาพ

ยงัมีส่วนที�ไม่ใช่ลอนลูกฟูกปะปนมาดว้ย เพื�อการแยกลอนลูกฟูกอย่างมี

ประสิทธิภาพในกระบวนการกาํหนดค่าขีดแบ่ง ภาพสีเทาจาํเป็นต้องมี
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ลอนลูกฟูกที�เห็นพื�นที�ชดัเจน และมีส่วนอื�นปะปนมาน้อยที�สุด จึงทาํการ

ปรับปรุงด้วยเทคนิคมอร์โฟโลยี (Morphology) ด้วยวิธีการขยายภาพ 

(Dilation) และการกร่อนภาพ (Erosion) ตามลําดับ เป็นการเพิ�มพื�นที� 

สีขาวในจุดที� เสียหายไป และลดสัญญาณรบกวน (Noise) ให้แสดง

ขอบเขตลอนลูกฟูกชดัเจนขึ�น แสดงดงัรูปที� Z 

 
   รูปที� Z การปรับปรุงภาพดว้ยเทคนิคมอร์โฟโลยี (Morphology) 

3.2 ภาพระดับขาวดํา (Binary  Image) 
จากภาพระดับเทาที�ปรับปรุงด้วยเทคนิคมอร์โฟโลยี  จะนํามา

กาํหนดค่าขีดแบ่ง เพื�อแปลงภาพจากภาพระดับเทาเป็นภาพขาว-ดาํโดยแยก

ส่วนภาพออกเป็นสองส่วน ได้แก่ส่วนที�เป็นสีดาํคือลอนกระดาษลูกฟูก 

และส่วนที� เป็นสีขาวคือแผ่นเรียบ โดยจะกําหนดค่าขีดแบ่งแบบคงที� 

จากฮิสโตแกรมของภาพที�ใช้ทดสอบในสภาวะควบคุมแสง ค่าขีดแบ่งที�ทาํ

ให้เห็นพื�นที�ลอนลูกฟูกชดัเจนที�สุดคือ \G ทาํให้สามารถดึงส่วนที�เป็นพื�นที�

ของลอนกระดาษออกมาไดด้งัรูปที� I 

 
รูปที� I การปรับปรุงภาพดว้ยวิธีแยกบริเวณรูปภาพ (Image Segmentation) 

3.3 การวิเคราะห์ภาพระดับขาวดําแบบบล็อบ (Blob Analysis) 
การวิเคราะห์แบบบล็อบ ถูกนํามาใช้เพื�อหาลักษณะของพื�นที�

ลอนกระดาษลูกฟูก โดยเงื�อนไข จะต้องมีความเป็นวงกลม (Circularity) 

มากกว่า G.I และความเป็นสี� เหลี�ยม (Rectangularity) น้อยกว่า G.� เพื�อให้

ได้รูปลอนกระดาษลูกฟูกที�สมบูรณ์ ลดความผิดพลาดในกระบวนการ

สร้างเส้นจากจุดภาพลอนลูกฟูกในขั�นตอนถดัไป แสดงดงัรูปที� 4 

 
รูปที� � การปรับปรุงภาพดว้ยการวิเคราะห์พื�นที� 

 
รูปที� \ การตีเส้นตามแนวลอนกระดาษลูกฟูก 

3.4 การขยายภาพในลักษณะสี+เหลี+ยม (Dilation rectangle) 
กระบวนการสร้างเส้นจากจุดภาพลอนลูกฟูก มีวิธีโดยการนํา

ลอนลูกฟูกมาทําการขยายพื�นที�ในแนวระดับ โดยจะสร้างสี� เหลี�ยม

ลอ้มรอบลอนลูกฟูก ที�มีด้านแนวระดบัยาวเต็มพิกัด และมีด้านความสูง

ยาวเท่ากบัลอนกระดาษ ทาํให้ไดเ้ส้นสี�เหลี�ยมแทนลอนกระดาษแต่ละชั�น 

เพื�อการนับกระดาษที�ง่ายขึ� น  และใช้ในการคาดเดากรณีลอนลูกฟูก 

มีความเสียหายหรือไม่อยู่ในระยะภาพ แสดงดงัรูปที� \ 

3.5 การเก็บสถิติความกว้าง (Statistic) 
การเก็บสถิติความกวา้งชั�นลอนลูกฟูก และระยะห่างระหว่างชั�น 

จะทาํการวดัค่าความกวา้งของเส้นที�ถูกสร้าง (เส้นสีดาํ) และ ระยะห่าง

ระหว่างเส้น (สีขาว) โดยหาผลต่างของตาํแหน่งแถวของการเปลี�ยนค่าสี

ของจุดภาพ จากการเปลี�ยนค่าสีจากสว่างไปมืด จะไดต้าํแหน่งแถวอนัดับ

หนึ�ง (เส้นสีฟ้า) และการเปลี�ยนค่าสีจากมืดไปสว่างจะได้ตาํแหน่งแถว

อนัดับสอง (เส้นสีม่วง) ซึ�งนําตาํแหน่งแถวของทั�งสองมาหาผลต่างจะได้

ค่าความกวา้งชั�นลอนลูกฟูกมาเก็บเป็นสถิติ เช่นเดียวกบัการหาระยะห่าง

ระหว่างชั�น แต่จะกาํหนดให้การเปลี�ยนสีจากมืดไปสว่างเป็นตาํแหน่ง

แถวอนัดับที�หนึ� ง (เส้นสีเหลือง) และการเปลี�ยนสีจากสว่างไปมืดเป็น

ตาํแหน่งแถวอนัดบัที�สอง (เส้นสีส้ม) แทน แสดงดงัรูปที� z 

 
รูปที� z แสดงการวดัขนาดความกวา้งชั�นและระยะห่างระหว่างชั�น 

3.6 การนับกระดาษลูกฟูก 
จากการเก็บค่าสถิติความกว้างชั� นลอนลูกฟูกและระยะห่าง

ระหว่างชั�น จะนาํค่าสถิติดงักล่าวมาทาํการคาดเดาจาํนวนกระดาษลูกฟูก 

กรณีความกวา้งชั�นลอนลูกฟูกมีค่ามากกว่าค่าสถิติความกวา้งชั�นลอน

ลูกฟูกสูงสุด ซึ�งแสดงถึงการที�กระดาษลูกฟูกชั�นดงักล่าวอยู่หลงัระยะโฟกสั

จาํนวนหนึ�งแผ่นขึ�นไป โดยจะทาํการคาดเดาจาํนวนกระดาษด้วยการนํา

ค่าสถิติความกวา้งลอนลูกฟูกสูงสุดหารดว้ยความกวา้งของชั�นลอนลูกฟูก

ดังกล่าว เช่นเดียวกับการเก็บค่าสถิติระยะห่างระหว่างชั�น นํามาใช้เป็น

เกณฑ์ในการนับกระดาษลูกฟูก กรณีที�กระดาษลูกฟูกอยู่ก่อนถึงระยะ

โฟกัส หรือลอนกระดาษเสียหายทั�งชั�นจาํนวนหนึ�งชั�นขึ�นไป ซึ�งจะมีค่า

ระยะห่างมากกว่าค่าสถิติสูงสุดที�เก็บได้ โดยจะนําค่าสถิติของระยะห่าง
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สูงสุดหารด้วยระยะห่างของชั�นกระดาษดังกล่าว และกรณีที�กระดาษมี

ความปกติ ไม่เขา้เกณฑ์มากกว่าสถิติสูงสุดที�เก็บไดท้ั�งความกวา้งชั�นและ

ระยะห่างระหว่างชั�น จะนับชั�นกระดาษตามปกติและไม่พิจารณาระยะห่าง

ชั�นกระดาษ 

 
รูปที� | แสดงขั�นตอนการนบักระดาษลูกฟูก 

4. ผลการทดลอง 
ภาพที�ใช้ในการทดสอบเป็นกระดาษลูกฟูกชนิด B, BC และ C  

มีจํานวน \\, 23 และ �\ แผ่นตามลําดับ จํานวนอย่างละ IG ตัวอย่าง 

ซึ� งทดสอบกรณีกระดาษลูกฟูกมีความเสียหายหรือไม่อยู่ในระยะโฟกัส 

ดังรูปที� � โดยสามารถแก้ไขกรณีกระดาษลูกฟูกมีความเสียหายจนไม่

สามารถนับได้ในวิธีการนับกระดาษลูกฟูกด้วยการตรวจหาลอนลูกฟูก

สามารถนับจํานวนได้ [6] โดยตารางที�  � แสดงผลการทดสอบการนับ

กระดาษลูกฟูกตามจํานวนแผ่นกระดาษลูกที�ยอมให้สามารถเสียหาย

หรือไม่อยู่ในระยะโฟกสัได ้

 

รูปที� 8 แสดงการนบักระดาษลูกฟูกชนิด B 

ตารางที� � แสดงจาํนวนกระดาษที�สามารถนับได้ถูกต้องตามลกัษณะ
ความผิดพลาดของแผ่นกระดาษ 

ลกัษณะความผิดพลาดของ

แผ่นกระดาษ 

จาํนวนกระดาษ (แผ่น) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

อยูห่ลงัระยะโฟกสัเกิน \G mm. � � � � � � × × 

อยู่ก่อนระยะโฟกสัเกิน IG mm � � � � � � × × 

กระดาษมีความเสียหาย � � � � � � × × 

5. สรุป 
จากผลการทดสอบกระดาษลูกฟูกชนิด B, BC และ C แสดงให้เห็น

ว่าสามารถนับกระดาษได้ถูกต้อง �GG% ทั� งกรณีที�กระดาษลูกฟูกอยู่ใน 

ระยะโฟกสัและกรณีที�กระดาษลูกฟูกไม่อยู่ในระยะโฟกัส โดยสามารถ 

อยู่หลงัจากระยะโฟกสัออกไป \0 มิลลิเมตร และสามารถอยู่ก่อนถึงระยะ

โฟ กัส  30 มิลลิ เมตร  ซึ� งจากก ารท ด ล องพ บ ว่าสามารถมีจําน วน

แผ่นกระดาษที�เกิดความเสียหายหรือไม่อยู่ในระยะโฟกัสไดไ้ม่เกิน 6 แผ่น 

ต่อจาํนวนกระดาษ 55 แผ่น หรือคิดเป็น 10 % เป็นผลจากการใชค้่าสถิติ

ความกวา้งที�ถูกต้องส่วนมากของกองกระดาษมาเป็นเกณฑ์ในการนับ 

ดังนั�นหากมีกระดาษเสียหายมากกว่า 10 % จะทําให้การนับผิดพลาด  

ซึ�งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาอลักอริทึมในการนบักระดาษใน

กรณีที�กระดาษเสียหายมากกว่า 10 % ต่อไป 
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Abstract 

In the past, the severe magnetic storm caused by the 
high sunspot disrupted the communication and power 
grid systems. This work is to predict the peak and the 
occurrence of the sunspot number (SSN) for the ongoing 
solar cycle 25. The predictive model based on deep feed-
forward neural network (DNN) is proposed with the 
modified dropout technique to improve deep learning. In 
addition, the particle swarm optimization is used in 
searching for the optimal hyperparameters to increase 
the performance of the DNN. As a result, the historical 
70-month-SSN is selected to forecast the next 60-month-
SSN through the 7-layer-dropout DNN containing an 
average of 40 hidden neurons a layer. The prediction 
results show that the SSN reaches the peaks of about 150 
in 2025 and 2027, and cycle 25 occurs between 2019–
2030, slightly different from those predicted by NASA. 

Keywords: Sunspots Number (SSN), Solar Cycle 25, 
Dropout Deep Neural Network (DNN), Particle Swarm 
Optimization (PSO) 

1. Introduction 
Solar activity is a time-dependent and complex 

nonlinear dynamic mechanism relating to the sun’s 
magnetic fields [1]. It is characterized by approximately 
11-year quasi-periodic variations in the sunspot number 
(SSN), Fig.1(a). Sunspots, as the relatively dark areas 
temporarily existing on the photosphere (Fig. 1(b)), 
generate strong magnetic fields, resulting in solar flares 
explosions that cause the geomagnetic storm toward the 
Earth [2]. In the past, communication and satellite 
navigation systems are severely disrupted during the 
sunspot peaks [3]. Also, the geomagnetically induced 
current and voltage surge damage the electrical 
components, leading to large-scale power grid failures 
[3]. Besides, the extreme UV and X-ray emissions 
increase during sunspot activity are harmful to human 
health. Lacking the full knowledge of the mechanism 
that drives solar activity, even completed 24 solar cycles 
(2019), researchers attempt to predict SSN of the current 
25th solar cycle for evaluating the long-term impact of 
solar activity. 

Various forecasting techniques have been used to 
estimate the magnitude and span of the solar cycle. The 
physics-based models, e.g., the flux transport model [4] 
and the solar dynamo model [5], were originally 
proposed, but highly uncertain due to inconsistency in 
theoretical assumptions. By treating SSN prediction as 
univariate time-series forecasting, the two most used 
techniques are the non-deep learning method (most 

based on the autoregressive moving average (ARMA) 
model [6-7]) and the deep learning method (e.g., NN [8], 
LSTM [9-11], and GRU [11]). The LSTM outperforms 
the others in terms of multi-day-ahead prediction of 
SNN, whereas it incorrectly determines the cycle length. 
However, the forecasting results of peak and trough are 
not aligned with the observed data. Moreover, the SSN 
for the last 18 months (January 2021–June 2022) have 
consistently exceeded the SSNs from predictions [12]. 
These indicate the challenges in accurately predicting 
solar cycles, which may not depend on either the latest or 
complex model but also on the strategies used. 

In the literature survey, the deep feed-forward neural 
network (DNN) has been successfully applied in many 
predicting problems [13-14]. It outperforms other NNs 
having an equal number of hidden layers and nodes in 
terms of a small number of training datasets used. 
However, its performance deteriorates by the vanishing 
gradient problem (VGP) and the overfitting during 
training using the backpropagation algorithm (BPA). To 
date, the DNN has not yet been used in SSN predictions. 

This paper presents the optimal DNN-based SSN 
prediction model for the ongoing solar cycle 25. To 
enhance the performance of the proposed DNN, in the 
design, the hyperparameters are optimized through 
particle swarm optimization (PSO) [15], one of the well-
known population-based searches. To reduce the 
vanishing gradient problem (VGP), i.e., a gradient of the 
error function through iteratively multiplications reaches 
zero in deep learning, whereas preserving the nonlinear 
transformation of the DNN, the combination of 
squashing and non-squashing functions are used. 
Moreover, the modified dropout technique [16], among 
regularizations, is employed to tackle the overfitting that 
inhibits the generalization and robustness of DNN. 

 
                                   (a)                                  (b) 

Fig. 1 (a) Monthly average sunspots (SSN) of the 7th – 24th  solar cycles 
(1818-2022), and (b) A sunspot surrounding by solar granular 

convection cells compared to the earth size [2] 

328



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครงัที 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท ี16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 
 The paper is organized as follows. The dataset 

preparation, the DNN-based SNN predictive model, the 
dropout DNN, and the PSO of the hyperparameters are 
detailed in Subsection 2.1-2.4, respectively. Section 3 
contains the comparison of prediction results and 
discussion. The conclusion is given in Section 4. 

2. Methods and Methodology 
2.1 Dataset Preparation  

A 3,270-training dataset of monthly SSN (since 
1749) is obtained from http://sidc.be/silso/datafiles of the 
SILSO World Data Centre. The dataset of the inputs for 
previous cycles [SSN(t), …, SSN(t–N–1)], and the 
outputs of next cycles SSN=[SSN(t+1), …, SSN(t+M)], 
are constructed using a sliding window with a size of N, 
and M, respectively. Therefore, a total of 3,270–M–N+1 
datasets are seperted into training, validation, and test by 
60%:30%:10%, respectively. The validation sets are 
used in observing the hyperparameter tuning, whereas 
the testing sets evaluate the performance of the DNN 
model. In [10], N has suggested at least 21112=264 or 
two solar cycles corresponding to magnetic polarity 
changes. Here, N and M included in hyperparameters are 
selected through the PSO (detailed in Subsection 2.4). 

2.2 DNN-based SNN Prediction Model 
For training the DNN with a depth (many hidden 

layers) using BPA, forecasting errors cannot propagate 
back to all hidden nodes for updating the connected 
weights between hidden layers due to the VGP. This 
stops the learning of DNN since the gradients through 
squashing (activation) function used, e.g., hyperbolic 
tangent tanh(), and sigmoid (), reaches zero. However, 
these functions serve a nonlinear transformation of DNN. 
Here, this can be solved by incorporating unsquashing 
functions, such as rectified linear unit (ReLU(x) = 
max[0, x]), and exponential LU (ELU(x) = max[–aex–1,  
x]), where a  R–.  The combination of these activation 
functions in hidden nodes is selected throght the PSO 
(detailed in Subsection 2.4). The DNN-based SSN 
prediction model with the L-hidden layer and N(l)-hidden 
node (Fig. 2) is expressed as 

                 ( ) ( )( ) tanh o oSSN t j Hidden   W b ,               (1) 

where 
               ( ) ( ) ( )( )l l lHidden SSN t k    W b ,              (2) 

{1,2,..., 1}, {1,2,..., }, {1,2,..., }l L j M k N     , and  is the 

combination of activation functions, W(l) and W(o) are 
NN(l–1) and N(L–1)M weight matrices, respectively, b(l) 
and b(o) is N(l–1) and M bias vectors, respectively. 

2.3 Dropout for Regularizing DNN 
In deep learning, a generalized DNN with the help 

of training datasets to predict well when met the unseen 
input data is the goal. However, for overfitting, where 
the DNN learns too many details of patterns in training 
datasets incorporated with noises, the DNN is unable to 
extract the general features of those patterns. To this, a 

13-month smoothed SSN series is applied before training 
DNN. Besides, a small number of datasets cuase the 
overfitting problems because the DNN with many 
parameters sufficiently memorizes every training data 
point, losing generalization. Removing some hidden 
layers or reducing some hidden nodes means a smaller 
number of parameters, which helps increase 
generalization. The number of hidden layers, as a 
hyperparameter, is chosen by the PSO (detailed in 
Subsection 2.4), whereas the reduction of redundant 
hidden nodes is carried out by the dropout technique. 
Generally, the dropout DNN is applied to the training 
phase only in the classification problem. However, this 
gives only mean value in the prediction task. In this 
work, it is enabled in the testing phase. Furthermore, the 
dropout actives for only some of the first training epochs 
for accelerating the learning, and the BPA takes for the 
remaining epochs.  

 
Fig. 2 The diagram of formulating the dropout DNN-based SNN 

predictions using PSO 
 

By means of this technique, the hidden nodes are 
randomly removed temporarily with the dropout ratio 1–
p (blacked nodes in Fig. 2). It is noted that p is the 
dropout rate written in Python language in Keras, a deep 
learning library. Therefore, the 2HN thinned DNNs are 
generated, where HN=M(N(l))N is the number of 
hidden nodes. The dropout DNN-based SNN prediction 
can be expressed as, 

      
( )

( ) ( )
( )

( ) tanh
1

l
o o

Dropout l
SSN t j Hidden

p

 
     

D
W b ,      (3) 

where ( ) ( ) ( ): Bernoulli( )l l l
iD pD  for each hidden layer. 

Through the BPA, the DNN with dropout nodes is 
trained by minimizing the following objective function, 

         1 11

1

M N M N i
Dropuot

i i
J

M N
     

   SSN SSN ,       (4) 

where (0, 1) is the forgetting factor. 
So, the dropout DNN’s parameters are tuned by 

        ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 ( ) ( )

( , ) ( , )
( , )

l l l l l
iter iter l l

J

 
    

W b W b D
W b

,     (5) 

where  is the learning rate, and iter is the iteration step. 
From (5) the high dropout rate means a small 

number of available hidden nodes leads to underfitting. 
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2.4 Hyperparameters Selection using PSO 

The optimal hyperparameters, {L, N(l), , N, M, p,, 
, epoch}, required to enhance the the performance of 
DNN are selected among the combinations shown in 
Table 1. However, a high (L+20)-dimension search-
space, including L–2 (for N(l)), 24–1 (the combination of 
4-), and 7 (the rest), requires a simpler, faster, and 
cheaper optimization method. Here, the PSO is a good 
choice. It is nature-inspired by the movement behaviors 
and information exchanges of the swarm for preying, 
searching for food, or tracking the route to meet the best 
location (solution) through the optimal path, Fig. 3(a). 
 

Table 1 The hyperparameters of the DNN and their ranges 
Parameters Range 

Hidden layers (L) [2, 10] 
Hidden nodes (N(l)) [10, 100] 

The combination of  
activation functions () 

{ReLU},{ELU},…,{), 
{ReLU,ELU},…,{tanh,} 
…, {ReLU, ELU, tanh, } 

Window size of input (N) [30, 500] 
Window size of output (M) [30,  300] 
Dropout ratio (1– p) [0.1, 0.5] 
Learning rate () [0.1, 0.8] 
Forgetting factor () [0.5, 0.99] 
The number of epochs (epoch) [500, 10000] 

 

For PSO-based procedure in Fig. 3(b), a swarm of 
Q-particle flies over the search-space, which each 
possesses a (L+20)-element position vector of the 
hyperparameters (Xq) with its (L+20)-element velocity 
vector (Vq), q=1, 2, …, Q. Their fitnesses are evaluated 
using J (4) at the ith iteration, i.e., fpso(Xq(i))=J(DNNq). 
They connect each other to move their current position 
toward the best position influenced by both their local 
best position (Pbest,q) based on their personally highest 
fitness and the global best position (Gbest) of the overall 
particles. Therefore, their new velocities and the updated 
position vector through route 123 are as follows, 

    1 , 2( 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )q q best q q best qV i V i c P i X i c G i X i      , (6) 

and 
          ( 1) ( ) ( 1)q q qi i i   X X V ,                        (7) 

respectively, where  is inertia weight, c1 and c2 are 
acceleration constants. Typically,  <1, c1 and c2[1, 3]. 
The pseudocode of the DNN-PSO is shown in Fig. 4.  

 
                 (a)                                                      (b) 

Fig. 3 The PSO for selecting the hyperparameters of DNN 

 
Fig. 4 Pseudocode of the DNN-PSO 

3. Prediction Results and Discussion 
The hyperparameters obtained from the PSO are as 

follows: L=5, N(l) = [30, 40, 65, 20, and 25]  = {tanh, 
ReLU, ELU}, N=70, M=60, p=0.35, =0.15 =0.93, and 
epoch=5000. Since the DNN formulation followed by 
these hyperparameters results in too large size as the 
connected weights up to about 50 million, so a GPU-
based high-performance computing hardware is required. 
Besides, the min-batch gradient descent that splits the 
training datasets into small batches helps fast learning at 
the cost of noise in training. The comparison of 
convergence of learning using the mean squared errors 
as the measured criterion in logarithm scale versus 
epochs between the proposed dropout DNN and the 
others (i.e., the shallow NN (SNN) and original DNN) is 
shown in Fig. 5. For some first epochs, their learnings 
are very fast, however, those of the proposed DNN 
continuously increase with the increase of epoch, 
whereas the rest are not developed. Therefore, the 
proposed dropout DNN outperforms the rest. The results 
of the training, validating, and test phases are shown in 
Table 2. High values of R and low values of MSE prove 
the performance of the proposed dropout DNN. 

 
Fig. 5 The comparison of the convergence of learning between the 

proposed dropout DNN, original DNN, and SNN 

Table 2 The performance based on MSE and regression value 
(R) of the optimal dropout DNN for different phases. 

Phases (samples) MSE R 
Training (1749-2008) 0.087 0.957 
Validation (2009-2019) 0.735 0.910 
Test (2020-Present) 3.075 0.886 

 
For predicting the first 60-month SSN ahead of 

cycle 25, the historical 70-month SNN of cycle 24 is fed 
to the DNN, whereas the consecutively second 60-month 
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SNN is predicted using the previous forecasts. This may 
lead to error propagation, and the prediction for the next 
solar cycle 26 may be wrong and unreliable. 

 For the SSN prediction, NOAA/NASA, an 
authority in this field, released the forecasting results in 
April 2019 by using regression analysis that the solar 
cycle 25 is similar in size to the solar cycle 24 with a 
peak of 115 varies on 95-130 occurring in July 2025 (±8 
months) and completed cycle in 2035 (retrieved on July 
1, 2022,  from: www.swpc. noaa.gov/news/solar-cycle-
25-forecast-update). They are used as the baseline to 
compare with those of our proposed DNN. The 
prediction results are shown in Fig. 6. It is seen that the 
proposed DNN provides forecasting results slightly 
different from those of the NOAA/NASA including the 
previous prediction results obtained from ARIMA [7] 
and LSTM [9] models, except for the magnitude it 
forecasts the peak of about 150 occurring in 2025 and 
2027. The solar cycle 25 occurs between 2019-2030 or 
approximately 11 years.  

 
Fig. 6 The prediction results of the SNN for the ongoing solar cycle 25 

between the proposed DNN and NOAA/NASA including  
the ARMA [7] and LSTM [9] 

4. Conclusion 
This work proposes the dropout DNN to predict the 

peak and occurrence of the SSN for the ongoing solar 
cycle 25. The dropout regularization is applied to tackle 
the VGP and overfitting, as a hindrance in deep learning. 
Moreover, the performance of the DNN is improved 
with the hyperparameters optimized by the PSO. The 
forecasting results are well suited to those obtained from 
the NOAA/NASA except for the magnitude. Up to now, 
many different prediction results of SNN obtained from 
various methods and techniques used have been 
provided. However, it is not possible to determine which 
one is the best model until completed cycle 25. To 
further develop the DNN-based prediction model, other 
techniques, e.g., L1 and L2 regularizations, are applied. 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการประเมินส่วนผสมปูนของกระเบ้ืองพ้ืนท่ี
ติดตั้งแล้ว โดยการวิเคราะห์เสียงจากการเคาะกระเบ้ืองด้วยเทคนิคการ
แปลงฟูริเยร์แบบเร็ว (FFT) เคร่ืองมือวดัประกอบดว้ยคอมพิวเตอร์บอร์ด
เด่ียวท่ีใชค้วบคุมอุปกรณ์เคาะกระเบ้ือง บนัทึกและวิเคราะห์เสียง จากการ
ทดลองติดตั้งกระเบ้ืองดว้ยส่วนผสมของปูนท่ีมีสดัส่วนของปูนและทราย
ท่ีแตกต่างกัน 11 ส่วนผสม พบว่าค่าก าลังสูงสุดของสเปกตรัมเสียงมี
ความสัมพนัธ์กับสัดส่วนของปูนต่อทรายอย่างมีนัยยะส าคญัโดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจ (R2) เท่ากบั 0.9859   

ค าส าคญั: ส่วนผสมปูน กระเบ้ืองพ้ืน เสียง  

Abstract 
This paper presents a method to assess the mixture of cement, 

used in the installed floor tile. A device consists of a tile tapping device 
and a microphone for recording audio, which is controlled by a single 
board computer. The sound spectrum is obtained by the fast-Fourier 
transform technique. The relationship between the spectrum of sound 
and the cement mixture is confirmed in the experiment of 11 cement 
mixtures. It was found that the relationship between the cement mixture 
and the spectra maximum power has a coefficient of determination (R2) 
of 0.9859.  

Keywords:  Cement mixture, Floor tile, Sound  

1. บทน า 
ปัญหาการหลุดร่อนของกระเบ้ืองพ้ืนหลงัการติดตั้งและใช้งานไป

ระยะหน่ึงพบว่าเกิดจากการปูกระเบ้ืองท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ประการแรกมี
โพรงอากาศในปูนท่ีใช้ปูพ้ืนกระเบ้ือง เกิดจากโปะปูนซีเมนตเ์ป็นกอ้นๆ
ท่ีหลงัแผ่นกระเบ้ืองแลว้วางแลว้กดลงท่ีพ้ืน เน้ือปูนจะกระจายตวัไม่เต็ม
แผ่นเกิดโพรงอากาศภายในท าให้แผ่นกระเบ้ืองยึดเกาะพ้ืนไม่แน่น
เพียงพอ  อีกปัจจัยหน่ึงคือการใช้ปูนท่ีมีส่วนผสมไม่เหมาะสม โดย
สัดส่วนท่ีเหมาะสมคือปูน 1 ส่วนต่อทราย 2 ส่วน  การตรวจสอบการปู
กระเบ้ืองท่ีมีโพรงอากาศ สามารถท าได้ด้วยการฟังเสียงเคาะท่ีเกิดจาก
จากไม้เคาะกระเบ้ือง ถ้ามีเสียงก้องแสดงว่ามีโพรงอากาศภายในพ้ืนปู
กระเบ้ือง และเพ่ือลดปัญหาจากความสามารถในการไดย้นิท่ีแตกต่างกนั
ของแต่ละบุคคลได้มีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ เสียงส าห รับการ

ตรวจสอบโพรงอากาศ [1] ในขณะท่ีการตรวจสอบส่วนผสมของปูนหลงั
การติดตั้งกระเบ้ืองแลว้ท าไดค้่อนขา้งยาก ซ่ึงปัญหามกัเกิดจากผูค้วบคุม
งานไม่ไดค้วบคุมการผสมปูนของช่าง และไม่สามารถตรวจสอบได้เม่ือ
ช่างท าการติดตั้ งกระเบ้ืองปูพ้ืนเสร็จแล้ว ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
กระเบ้ืองหลุดร่อนเม่ือใชง้านไประยะเวลาหน่ึง 

ด้วยเหตุน้ีงานวิจยัน้ีจึงได้พฒันาวิธีการประเมินส่วนผสมของปูน
ด้วยการวิเคราะห์สัญญาณเสียงเคาะเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของการปู
กระเบ้ืองพ้ืน โดยหากตรวจพบความผิดปกติสามารถแก้ไขได้ก่อนรับ
มอบงานได ้ส่งผลให้ช่างใส่ใจในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
ไม่ตอ้งแกไ้ขงาน ซ่ึงเสียทั้งเวลาและส้ินเปลืองวสัดุ  
2. การท างานของระบบวดั 

ระบบวดัประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ระบบเคาะเสียง ระบบ
บนัทึกเสียง และระบบวิเคราะห์และแสดงผล การท างานเคร่ืองมือวดั
สดัส่วนปูนและทรายส าหรับปูกระเบ้ืองพ้ืนดงัรูปท่ี 1  

 
รูปท่ี 1 การท างานเคร่ืองมือวดัสัดส่วนปูนและทรายส าหรับปูกระเบ้ืองพื้น 

รูปท่ี 2 แสดงเคร่ืองตน้แบบท่ีสร้างข้ึนโดยการเคาะกระเบ้ืองจะใช้
การดีดของสปริงท่ีควบคุมดว้ยขดลวดโซลินอยด ์(Solenoid) มีระยะเคาะ
สูงจากพ้ืน 1 ซม. และท าการบนัทึกเสียงด้วยอตัราการสุ่ม 44.1 kHz  ใช้
เวลาในการบนัทึก 0.05 วินาที โดยใช้ไมโครโฟนรุ่น (UK-179) ท่ีมีค่า
ความไว -58 dB ตอบสนองความถ่ีได ้100 Hz - 16 kHz ซ่ึงครอบคลุมยา่น
ความถ่ีใช้งานสูงสุดท่ี 6 kHz  โดยใช้คอมพิวเตอร์บอร์ดเด่ียว (Single 
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board computer) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีใช้ Raspberry Pi 4 [2] ท าหน้าท่ีควบคุม
การท างานของโซลินอยด์และบนัทึกข้อมูลเสียงลงในหน่วยความจ า 
รวมถึงการแปลง FFT [3, 4] ของสญัญาณเสียงเป็นสเปกตรัมเสียง เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์สดัส่วนปูนและทรายต่อไป  

 
รูปท่ี 2 เคร่ืองตน้แบบ 

3. วธิกีารทดลอง 
ในงานวิจยัน้ีใชก้ระเบ้ืองเซรามิค ตราแฟมิล่ี เกรดเอ ขนาด 30 ซม. 

× 30 ซม. ปูในกะบะท่ีสร้างจากแผน่ฝ้ายปิซัม่ ตราชา้ง หนา 12 มม. ขนาด 
70ซม. x 130 ซม. ขอบขา้งสูง 10 ซม. ดงัรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 3 การปูกระเบ้ือง 

ในการทดลองไดท้  าการติดตั้งกระเบ้ืองปูพ้ืนดว้ยปูนท่ีมีสัดส่วนปูน
และทรายท่ีแตกต่างกนั 11 ส่วนผสม ซ่ึงมีส่วนผสมเร่ิมตน้ท่ีปูนซีเมนต ์ 0 
% ต่อทราย 100 % จากนั้ นเพ่ิมสัดส่วนปูนซีเมนต์ทีละ 10 % และลด 
สัดส่วนทรายลงทีละ 10 % ส้ินสุดท่ีปูนซีเมนต์ 100% ต่อทราย 0% โดย
ท าการปกูระเบ้ืองดว้ยปูนแบบเตม็แผ่น และมีความหนาประมาณ 0.5 ซม. 
ก่อนกดลงบนพ้ืน รูปท่ี 4 แสดงตวัอยา่งส่วนผสมปูนท่ีมีสัดส่วนปูนต่อ
ทราย 100:0, 50:50, 0:100 ตามล าดับ และหลังจากปูกระเบ้ืองเสร็จจะ
ปล่อยทิ้งไว ้7 วนั เพ่ือให้ปูแข็งตวัเกาะยึดแผ่นกระเบ้ืองได้ดี จึงท าการ
เคาะกระเบ้ืองให้เกิดเสียงจะเคาะท่ีจุดศูนยก์ลางของแผน่กระเบ้ือง  

 
รูปท่ี 4 ตวัอยา่งสัดส่วนปูนต่อทราย 100:0, 50:50, 0:100 ตามล าดบั 

4. ผลการวจิัย 
จากการทดลองเคาะกระเบ้ืองพ้ืนท่ีปูดว้ยปูนท่ีมีส่วนผสมแตกต่าง

กนั 11 ส่วนผสม โดยท าการเคาะกระเบ้ืองตวัอยา่งละ 3 ซ ้ า รูปท่ี 5 – 15 

แสดงตวัอยา่งสัญญาณเสียงและสเปกตรัมเสียงของแต่ละส่วนผสม โดย
จะสังเกตพบว่าเม่ือปริมาณปูนเพ่ิมข้ึนค่าสูงสุดของสเปกตรัมเสียง
(Maximum power spectrum) จะมีค่าสูงข้ึน    

 
รูปท่ี 5 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 0% ต่อทราย 100 %  

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 6 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 10% ต่อทราย 90 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 7 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 20% ต่อทราย 80 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 
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รูปท่ี 8 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 30% ต่อทราย 70 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 9 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 40% ต่อทราย 60 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 

 
รูปท่ี 10 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 50% ต่อทราย 50 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 11 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 60% ต่อทราย 40 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 12 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 70% ต่อทราย 30 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 13 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 80% ต่อทราย 20 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

334



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 
รูปท่ี 14 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 90% ต่อทราย 10 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 
รูปท่ี 15 ตวัอยา่งสัญญาณเสียงสัดส่วนผสมปูน 100%  ต่อทราย 0 % 

(a) สัญญาณเสียง  (b) สเปกตรัมเสียง 

 

 
รูปท่ี 16 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนผสมปูนต่อทรายกบั Maximum power 

spectrum 

เม่ือหาค่าเฉล่ียของก าลังสูงสุดของสเปกตรัมเสียงของแต่ละ
ส่วนผสมพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนปูนและทรายกบัค่าเฉล่ีย
ก าลังสูงสุดของสเปกตรัมเสียงแสดงได้ดังรูปท่ี 16 โดยจะพบว่าเม่ือ
สดัส่วนปูนมีเปอร์เซ็นตเ์พ่ิมข้ึนก าลงัของสเปกตรัมเสียงจะมีค่าสูงข้ึน ซ่ึง

เปล่ียนแปลงตามกันด้วยสมการถดถอย y = 112736x+2x106 และ R2= 
0.9859 ซ่ึงผลการทดลองแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ท่ีจะประมาณ
ส่วนผสมของปูนดว้ยการวิเคราะห์สเปกตรัมเสียง  

5. สรุปผลการวจิัย 
งานวิจยัน้ีได้น าเสนอระบบวดัและวิเคราะห์สัญญาณเสียงเคาะ

กระเบ้ืองปูพ้ืนเพ่ือประมาณส่วนผสมของปูนท่ีใช้การติดตั้ ง โดยใช ้
Raspberry Pi เป็นอุปกรณ์ควบคุมการท างานทั้งหมดของระบบ เร่ิมจาก
ใช้โซลินอยด์เคาะแผ่นกระเบ้ืองแลว้ใช้ไมโครโฟนบนัทึกสัญญาณเสียง 
และแปลงสัญญาณเสียงเป็นสเปกตรัมเสียง จากการทดลองเปรียบเทียบ
สเปกตรัมเสียงของกระเบ้ืองปูพ้ืนท่ีติดตั้งดว้ยปูนท่ีมีสัดส่วนปูนต่อทราย
ต่างกัน  11 ส่วนผสม พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสัดส่วนปูนและ
ทรายกบัก าลงัสูงสุดของสเปคตรัม มีค่าสัมประสิทธ์ิของการตดัสินใจ
เท่ากบั 0.9859 โดยในการศึกษาต่อไปจะท าการวิเคราะห์สัญญาณเสียง
เม่ือมีผลกระทบจากการเกิดโพรงอากาศรวมกบัผลของสัดส่วนปูนต่อ
ทราย ซ่ึงจะพิจารณาตวัแปรความถ่ีดว้ย 
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บทคดัย่อ 

บทความฉบบัน้ีน าเสนอระบบแมชชีนวิชั่นโดยน าไปประยกุตใ์ช้
กบัแขนกลท่ีอาศยัอุปกรณ์ดูดจบัและสามารถหยิบจบัขวดน ้ า พร้อมทั้ง
หมุนในทิศทางท่ีถูกต้อง และส่งต่อไปยงัสถานีของการบรรจุน ้ าด่ืม 
ดงันั้นแนวคิดท่ีถูกกล่าวถึงในบทความ จะเน้นไปทางการน าเสนอการ
ประมวลภาพส าหรับสถานีการหยิบจบัขวดน ้ าเป็นหลกั ทั้งน้ีแนวทางท่ี
น าเสนอเร่ิมจากการคน้หาวตัถุดว้ยการเรียนรู้เชิงลึก จากนั้นท าการคน้หา
ทิศทางการหมุนของวตัถุท่ีถูกปรับปรุงให้เกิดการหาทิศทางอยา่งถูกตอ้ง
จากหลักการพิจารณาแบบจตุภาค โดยภายในบทความมีความแม่นย  า
ส าหรับการค้นหาทิศทางการหมุนอยู่ท่ีร้อยละ 88 และความแม่นย  า
ส าหรับการคน้หาแบบจตุภาคอยูท่ี่ร้อยละ 97  

ค าส าคญั: การเรียนรู้เชิงลึก, แมชชีนวิชัน่, คอมพิวเตอร์วิทศัน์ 

Abstract 
This paper presents the machine vision system. The main idea is 

development robotic arms with vacuum  to be able to grab a bottle and 
rotate in the right direction. From the result of handling, a bottle will be 
sent to the next water filling station. Therefore, the concepts discussed in 
the paper are primarily focused on the consideration of image processing 
for the water bottle grabbing station. The first step is to find objects with 
deep learning. The next step is to find the object's rotation direction with 
an algorithm that is enhanced by quadratic considerations. The final step 
is to calculate the reference position for further transfer to the robotic 
arm. This paper, the accuracy for finding the direction of rotation was 88 
percent and the accuracy for the quadrant prediction was 97 percent. 

Keywords:  deep learning, machine  vision, computer vision 

1. บทน า 
อลักอริทึมส าหรับการเรียนรู้ด้วยภาพในปัจจุบนัไดเ้กิดการพฒันา

มาอยา่งยาวนาน และถูกน ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา 
เน่ืองจากอุปกรณ์ประมวลผลในปัจจุบนันั้นมีขนาดเล็กลง และมีราคาท่ี
ถูกลงดว้ยเช่นเดียวกนั ยกตวัอยา่งเช่นคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป Raspberry 
Pi และ Smartphone เป็นต้น อุปกรณ์เหล่าน้ีสามารถจดัว่าเป็นอุปกรณ์
ประมวลผลได้ทั้ งส้ิน เน่ืองจากสามารน าไปประยุกต์ใช้อัลกอริทึม
ทางด้านการประมวลผลภาพในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ประมวลผลภาพท่ีใช้ในอุปกรณ์เหล่าน้ียกตวัอยา่งเช่นอลักอริทึมส าหรับ
การเกล่ียภาพให้ใบหน้าของผูใ้ช้มีลกัษณะท่ีดีข้ึนอย่างในบทความ [1] 
หรือระบบการวดัระยะทาง และขนาดวตัถุจากภาพ [2] หรือจะเป็นการ
รู้จ  าใบหน้าท่ีช่วยในการยืนยนัตวัตน [3] เป็นตน้ ลกัษณะการรู้จ  าใบหนา้
ท่ีได้กล่าวไปนั้ น ได้ถูกต่อยอดออกมา และถูกน าไปใช้งานได้อย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับเป้าหมายตามท่ีผู ้ใช้งานนั้ นต้องการ 
อย่างเช่นการรู้จ  าภาพใบหน้าผูเ้รียนภายในคลาสเรียน [4] เป็นตน้ กลุ่ม
ขอ้มูลใบหน้าท่ีกล่าวถึงไปนั้น เม่ือสังเกตลกัษณะของขอ้มูลในมุมมอง
ของภาพนั้นจะพบว่าเป็นกลุ่มขอ้มูลในลกัษณะหน่ึงเช่นเดียวกบัภาพวตัถุ
ทัว่ไปท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัวตัถุแบบอ่ืนไดเ้ช่นเดียวกนั  

ลกัษณะการรู้จ  าของวตัถุท่ีนิยมมากในปัจจุบนัเป็นการรู้จ  าผ่าน AI 
(Artificial Intelligence) และอลักอริทึมส่วนหน่ึงของ AI ท่ีได้รับความ
นิยมมากส าหรับการรู้จ  า หรือจ าแนกวตัถุท่ีถูกกล่าวถึงในหลายปีท่ีผา่นมา
น้ีคือการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) อลักอริทึมดังกล่าวเป็นการใช้
โครงสร้างการตดัสินใจด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาตดัสินใจ
เพื่อจ าแนกวตัถุ การใชง้านการเรียนรู้เชิงลึกในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมากข้ึน 
เน่ืองดว้ยเพราะมีความพร้อมทั้งทางดา้นเทคโนโลยท่ีีมากข้ึน ท าให้มีผูน้  า
มาพฒันาต่อยอด ไม่เพียงแค่การรู้จ  าวตัถุเท่านั้น แต่การเรียนรู้เชิงลึกยงัถูก
น ามาใชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายดงัตวัอยา่งเช่น การใชก้ารเรียนรู้เชิงลึกมา
วิเคราะห์ขอ้มูลจากทวิตเตอร์ [5] การเฝ้าระวงัเหตุการณ์การท่ีเส่ียงภยัจาก
ภาพกลอ้งวงจรปิด [6] และการประยกุตใ์ช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กส าหรับ
การท างานเฉพาะทาง [7] เป็นตน้ หรืออาจจะพบไดบ้่อยคร้ังส าหรับการ
น าอลักอริทึมส าหรับการจดัการภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึกมาช่วยให้
หุ่นยนตส์ามารถท างานไดด้ว้ยตนเอง หรือท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึนโดยจะเรียกว่าเป็นระบบแมชชีนวิชั่น (Machine Vision) ดงั
ตวัอยา่งเช่น บทความ [8] ท่ีน าเทคโนโลยีดา้นการเรียนรู้เชิงลึกมาใชง้าน
ร่วมกบัแขนกล การน าเทคโนโลยีของ AI มาช่วยก าหนดระยะของวตัถุ 
[9] และ การรู้จ  าวตัถุเพ่ือระบุต  าแหน่งส าหรับการจบัยดึ [10] เป็นตน้ 

ส าหรับบทความฉบบัน้ีมีการใชก้ารเรียนรู้เชิงลึกแบบ YOLO (You 
Only Look Once) [11] มาใชร่้วมกบัแขนกลในรูปแบบของระบบแมชชีน
วิชั่น ซ่ึงใช้แก้ปัญหาส าหรับการระบุต  าแหน่งขวดน ้ าส าหรับน าเข้าสู่
กระบวนการผลิตน ้ าด่ืม โดยเน้ือหาหลกัท่ีกล่าวถึงในบทความจะเป็นการ
แก้ปัญหาภายในสถานีของการจบัขวดเท่านั้น ซ่ึงสถานีน้ีจะมีหน้าท่ีใน
การคน้ห้าขวดน ้าท่ีไหลมาบนสายพาน เม่ือพบเป้าหมาย จะท าการจบัขวด
น ้าตามต าแหน่งท่ีคน้พบ และท าการหมุนให้ถูกทิศทางเพื่อน าเพื่อน าเขา้สู่
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สถานีผลิตน ้าด่ืมต่อไป ซ่ึงลกัษณะการท างานของสถานีการตรวจจบัขวด
น ้า และผลลพัธ์ของการท างาน จะถูกอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

2. แนวคดิและทฤษฏี 
2.1 ภาพรวมระบบการท างาน 

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบการท างานภายในงานวจิยั  

การท างานภายในงานวิจัยฉบับน้ี จะแสดงได้ดังภาพท่ี 1 โดย
แบ่งเป็นสองส่วนไดด้งัต่อไปน้ี กลุ่มท่ี 1 (Training Process) เป็นการสอน
ระบบให้กับการเรียนรู้เชิงลึก โดยการเก็บข้อมูลภาพนั้ นจะผ่าน
กระบวนการปรับปรุงภาพดว้ยการตดัพ้ืนหลงั และก าหนดต าแหน่งวตัถุ 
จากนั้นจึงท าการน าภาพผลลพัธ์ท่ีได้ไปสอนกบัระบบเพ่ือสร้างโมเดล
ส าหรับพยากรณ์ค าตอบจากวตัถุภายในภาพ กลุ่มท่ี 2 (Implementation) 
เป็นการน าโมเดลท่ีถูกสร้างไวม้าใช้งานส าหรับการตดัสินใจให้กบัแขน
กลเพ่ือจบัขวดน ้ า และหมุนแขนในทิศทางท่ีถูกตอ้งเพ่ือให้มีความพร้อม
จ าหน่ายขวดน ้ าให้เขา้สู่สถานีต่อไปได ้โดยก าหนดให้ความคลาดเคล่ือน
ส าหรับทิศทางการหมุนของขวดน ้ าไดไ้ม่เกิน 10 องศาทั้งทิศทางตามเข็ม 
และทวนเขม็นาฬิกา  

 
รูปท่ี 2 การติดตั้งระบบสายการผลิตน ้ าด่ืม  

ลกัษณะของการเก็บขอ้มูลภาพส าหรับการน าภาพมาสอนระบบการ
เรียนรู้เชิงลึกเพ่ือสร้างโมเดล ได้ท  าการติดตั้งไวอ้ยู่ต  าแหน่งดงัรูปท่ี 2 
(Station1) โดยจะท าการติดตั้งกล้องไวเ้หนือแขนกล ท่ีลกัษณะของภาพ
จะมองเห็นขอ้มูลความกวา้ง และความยาวของภาพภายใต้ขอบเขตท่ีอยู่
ในระยะของแขนกลท่ีสามารถยา้ยต าแหน่งไปเพ่ือหยิบขวดน ้ าในแต่ละ
แกนของแขน และเม่ือไดต้  าแหน่งและทิศทางหมุนท่ีแน่นอน แขนกลจะ
ท าการดูดขวดด้วยอุปกรณ์ดูด (Vacuum) ท่ีปลายแขน และท าการหมุน
ขวดน ้ าให้ถูกลกัษณะและท าการส่งเขา้ไปผลิตน ้ าต่อไปยงัสถานีถดัไป 
(Station 2) 

2.2 การเรียนรู้เชิงลึกแบบ YOLO 
YOLO (You Only Look Once) คือการเรียนรู้เชิงลึกแบบเรียลไทมท่ี์

ถูกน ามาใชง้านเพ่ือคน้หาวตัถุภายในภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีความ

แม่นย  ามากท่ีสุดตวัหน่ึงในปัจจุบนั เป้าหมายของการท างานของ
อลักอริทึม จะพยายามแยกแยะวตัถุ (Classification) ภายในภาพออกมา
เป็นแต่ละชนิดตามเป้าหมายของผูน้ าไปใชง้าน หลกัการท างานของ
อลักอริทึมจะอาศยัการแบ่งภาพออกเป็นลกัษณะของกริด (Grid) ขนาด
เล็กดงัรูปท่ี 3 เพื่อน าไปหาขอบเขตของวตัถุภายในภาพท่ีอาจจะมีการ
ซอ้นทบักนั และคดัแยกกลุ่มของวตัถุแต่ละชนิด ส าหรับการท างาน
ภายในของการเรียนรู้ หรือการคน้หานั้น จะอาศยัพ้ืนฐานของเครือข่าย
ประสาทแบบหลายชั้นดงัรูปท่ี 4 ท่ีผา่นอลักอริทึมส าหรับคดักรองขอ้มูล
โดยมีเป้าหมายคือการน าไปรู้จกัลกัษณะของวตัถุ โดยการมีชั้นของการ
ค านวณในลกัษณะดงักล่าว โดยพ้ืนฐานแลว้ ยิง่เพ่ิมจ านวนชั้นท่ีน ามา
ค านวณยิ่งท  าให้สามารถแยกแยะวตัถุภายในรูปภาพไดล้ะเอียดมากยิง่ข้ึน 

 
รูปท่ี 3 ผลลพัธ์การแบ่งกริดจากการท างานของ YOLO 

 
รูปท่ี 4 โครงสร้างภายการเรียนรู้ YOLO [11] 

โดยปกติแล้ว การน า YOLO ไปใช้งาน ผู ้พฒันาจะท าการสร้าง
โมเดล หรือค่าน ้ าหนักส าหรับน าไปตดัสินใจกลุ่มของวตัถุภายในภาพ
เบ้ืองตน้ดงัรูปท่ี 5 (ซ้าย) แต่ผลลพัธ์ท่ีได้จากการทดลองจริงพบว่า ยงัมี
ความม่นย  าไม่เพียงพอตามท่ีต้องการนักดังแสดงในรูปท่ี 5 (ขวา) พบ
ปัญหาว่า การน าขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีผูพ้ฒันาเตรียมไวใ้ห้มาใช้โดยตรงนั้น 
จะไม่ครอบคลุมการค้นหาภาพตามเป้าหมายของการวิจยัทั้ งหมดได้ 
เน่ืองจากบางมุมมองของภาพขวดน ้ านั้น ไดค้  าตอบผิดไปจากกลุ่มวตัถุท่ี
ตอ้งการ ดงันั้นในงานวิจยัฉบบัน้ีจึงไดท้  าการสอนระบบการเรียนรู้เชิงลึก 
เพ่ือสร้างโมเดลข้ึนมาใหม่เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัการน าไปใช้งาน
ตามเป้าหมายงานวิจยั และผลพัธ์ของการพยากรณ์จาก YOLO จะเขียน
แทนไดด้งัสมการท่ี 1 

 𝐼_𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝐼)    (1) 
เม่ือก าหนดให้ฟังก์ชนั Predict คือการน าเขา้รูปภาพ I เพ่ือผ่านการ

พยากรณ์ค าตอบส าหรับการจ าแนกคลาสของ YOLO และค าตอบท่ีถูก
ส่งออกมาจะถูกตดัออกมาเฉพาะวตัถุนั้นโดยจะแทนค าตอบท่ีถูกตัด
ออกมาด้วยพารามิเตอร์ I_P ค่าดงักล่าวน้ีจะถูกน าไปค านวณต าแหน่ง
อา้งอิงส าหรับแขนกลเพ่ือปรับต าแหน่งไปหยิบยงัต  าแหน่งของขวดน ้ า
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บนสายพานการผลิต และยงัถูกน าไปค านวณค่าทิศทางการหมุนของวตัถุ
ในหวัขอ้ต่อไป 

 
รูปท่ี 5 ผลลพัธ์จากการพยากรณ์ดว้ยโดมเดลพื้นฐานจากผูพ้ฒันา  

2.3 การค้นหาทิศทางการหมุนของวตัถุ 
จากผลลพัธ์ท่ีถูกส่งออกมาจากการพยากรณ์ภาพดว้ยการเรียนรู้เชิง

ลึกแบบ YOLO จะพบว่าลกัษณะของภาพท่ีถูกส่งออกมาจะถูกตดัแยก
ส่วนออกมาเฉพาะวัตถุ เท่านั้ น การท างานในบทความวิจัยอาศัย
อลักอริทึมพ้ืนฐานจากไลบราร่ี OpenCV [12] และน ามาปรับปรุงเพื่อระบุ
ทิศทางการหมุนของวตัถุไดอ้ยา่งถูกตอ้งดงัรหสัเทียม (Pseudo code) ดงัน้ี 

1. รอรับขอ้มูลภาพจาก YOLO 
2. อ่านขอ้มูลภาพ I_P 
3. แปลงภาพเป็นระดบัเทา 
4. กรองภาพดว้ยค่า Threshold 
5. หาพ้ืนท่ีภายในภาพดว้ย contourArea โดยเง่ือนไขขนาดของพ้ืนท่ี 
         ถา้ไม่ตรงเง่ือนไข ไปท าขอ้ 1, ถา้ตรงเง่ือนไข ไปท าขอ้ 6 
6. เรียกฟังกช์นั minAreaRect เพื่อคน้หาขอบเขต และทิศทางหมุน 
7. เก็บผลการตีกรอบ (rect) และการหมุน (angle) 
8. ตรวจสอบการตีกรอบ โดยก าหนดเง่ือนไขดงัน้ี 
    8.1 ถา้ ความกวา้ง นอ้ยกวา่ความสูง ก าหนดให้ angle = 90-angle 
    8.2 นอกเหนือจากน้ี ก าหนดให้ angle = -angle 
9. ท าการก าหนดค่าส าหรับ head และ bottom โดยก าหนดให้ head จะ
เก็บต าแหน่งเร่ิมตน้ (x1,y1) ของการตีกรอบรอบวตัถุจากฝ่ังซา้ยเสมอ 
และ bottom จะเป็นการเก็บต าแหน่งทา้ย (x2,y2) ของการตีกรอบ ถา้ 
x1 และ x2 มีค่าเท่ากนั ให้พิจารณาจากค่า y1 และ y2 
10. พิจารณาว่า head และ bottom ว่าฝ่ังใดเก็บขอ้มูลปากขวดน ้ าดว้ย
การหาพ้ืนท่ีจาก contourArea โดยมีเง่ือนไขวา่ 
   10.1 ถา้พ้ืนท่ี head มีค่าน้อยกว่า bottom ก  าหนดให้ ปากขวดน ้ าอยู่
ฝ่ัง head 
   10.2 ถ้าพ้ืนท่ี head มีค่ามากกว่า bottom ก  าหนดให้ ปากขวดน ้ าอยู่
ฝ่ัง bottom 
11. ตรวจสอบจากต าแหน่งปากของขวดน ้าโดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
   11.1 ถา้ปากกขวดน ้าอยูใ่น Q1 จะไดว้า่ angle = angle 
   11.2 ถา้ปากกขวดน ้าอยูใ่น Q2 จะไดว้า่ angle = 180-angle 
   11.3 ถา้ปากกขวดน ้าอยูใ่น Q3 จะไดว้า่ angle = 180+angle 
   11.4 ถา้ปากกขวดน ้าอยูใ่น Q4 จะไดว้า่ angle = 360-angle 

เน่ืองจากผลลัพธ์ท่ีได้จากไลบราร่ีการหาทิศทางการหมุนจาก 
OpenCV ย ังค  านวณค าตอบออกมาไม่ครบทุกทิศทางดังท่ีต้องการ
กล่าวคือยงัไม่ครบทั้ง 0-359 องศา แต่ลกัษณะของภาพวตัถุท่ีสนใจนั้นมี
ความตอ้งการทิศทางท่ีแม่นย  าเพ่ือการจบั ดงันั้นจึงมีการน าการคน้หาและ
เปรียบเทียบกบัต าแหน่งอา้งอิงโดยในท่ีน้ีสนใจปากขวดน ้ าว่าอยู่ในจตุ
ภาค (Quadrant) ใด ซ่ึงมีการก าหนดจตุภาคไวด้งัดงัรูปท่ี 6 เม่ือตรวจสอบ
ได้แล้วว่าปากขวดน ้ านั้นอยู่ในจตุภาคใด จึงน ามาเขา้เง่ือนไขเพ่ือปรับ
ต าแหน่งทิศทางการหมุนต่อไปนัน่เอง 

 
รูปท่ี 6 มุมมองของการก าหนดต าแหน่งปากขวดน ้ าบนจตุภาค 

2.4 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
การประเมินผลลพัธ์แบบท่ีหน่ึงนั้น การทดลองจะอาศยัตารางการ

วดัผลความผิดพลาดแบบเมทริกท่ีเป็นแบบ 2 ชนิด (Confusion Matrix for 
Binary Classification) เพ่ือตรวจสอบลกัษณะขอ้มูลทั้งส้ิน 4 ลกัษณะนัน่
คือ True Positive (TP), False Positive (FP), False Negative (FN) และ 
True Negative (TN) โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี ค่า TP จะนบัเม่ือ พบขวดน ้าบน
สายพานการผลิตจริง และผลพยากรณ์วา่เจอผลลพัธ์เช่นเดียวกนั ค่า FP 
จะนบัเม่ือไม่มีขวดน ้ าอยูบ่นสายพาน แต่ผลพยากรณ์แจง้ว่าพบ ค่า FN จะ
นบัเม่ือบนสายพานการผลิตมีขวดน ้ าปรากฏอยูจ่ริง แต่ผลการพยากรณ์ไม่
พบ และค่า TN จะนบัเม่ือบนสายพานการผลิตปรากฏขวดน ้า และผลการ
ท านายไม่พบเช่นเดียวกนั 

และการวดัผลแบบท่ีสองจะอาศยัวดัผลจากความแม่นย  าของการหา
ทิศทางการหมุนของขวดน ้ าในซ่ึงจะใช้การวดัผลด้วยการสร้างภาพ
ส าหรับทดสอบในองศาท่ีแตกต่างกนัเป็นจ านวนเท่ากนั และท าการหา
อัตราส่วนจ านวนภาพท่ีค้นหาทิศทางได้ถูกต้อง และการค้นหาท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

3. ผลการทดลอง 
การทดลองได้ทดสอบโดยใช้ อุปกรณ์บันทึกภาพส าหรับการ

ทดลองด้วยกล้องเว็บแคม และมีความละเอียดของภาพอยู่ท่ี 1280x720 
พิกเซล ซ่ึงท าการติดตั้งอุปกรณ์บนัทึกภาพท่ีความสูงอยู่เหนือแขนกลมี
ระยะสูงจากสายพาน 70 เซนติเมตร มีการแบ่งการทดสอบออกเป็นสอง
กลุ่ม กลุ่มแรกวดัผลจากการตรวจจบัวตัถุจากจ านวนภาพทดสอบทั้งส้ิน 
300 ภาพ โดยจะวดัผลด้วย Confusion Matrix ซ่ึงจากการทดลองพบว่า
เม่ือท าการแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ลกัษณะดงัรูปท่ี 7 ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
ว ัดผลค่า TP, FN, FP,TN เป็นร้อยละอยู่ท่ี  0.88, 0.12, 0.062 และ 0,94 
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ตามล าดบั จากตางรางดงักล่าวสามารถกล่าวไดว้่าโมเดลท่ีน ามาใช้งานมี
ความแม่นย  าท่ีเพียงพอต่อการน ามาใชง้าน 

การวดัผลท่ีสองเป็นการวดัความถูกตอ้งของการคน้หาทิศทางการ
หมุนของภาพ โดยจะแบ่งการทดสอบออกเป็นทั้งส้ิน 4 จตุภาค ก าหนดให้
เป็นกลุ่มการทดลอง Q1, Q2, Q3 และ Q4 ซ่ึงแต่ละอนัดบั จะเป็นกลุ่มการ
ทดลองด้วยภาพท่ีมีการหมุนท่ีทิศทาง 0 ถึง 89 องศา, 90 ถึง 179 องศา, 
180 ถึง 269 องศา และ 270 ถึง 359 องศาตามล าดบั และแต่ละจตุภาค จะ
มีการสร้างตวัอย่างในการทดสอบกลุ่มละ 100 ภาพ โดยก าหนดให้มี
ความคลาดเคล่ือนของค าตอบไดไ้ม่เกิน 10 องศา ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นแสดง
ได้ดังตารางท่ี 1 โดยจะมีความแม่นย  าแบบร้อยละอยู่ท่ี 97, 95, 93, 94 
ตามล าดบั 

 

รูปท่ี 7 การวดัผลความถูกตอ้งดว้ย Confusion Matrix 
ตารางท่ี 1 ความแม่นย  าส าหรับการวดัผลในแต่ละจตุภาค 

Quadrant ความแม่นย า (%) 
Q1 97 
Q2 95 
Q3 93 
Q4 94 

4. สรุป 
จากการทดลองในบทความฉบบัน้ี มีการน าอลักอริทึมการเรียนรู้เชิง

ลึกมาใช้งานร่วมกันกับแขนกลเพ่ือระบุต  าแหน่งขวดน ้ า  และใช้
อลักอริทึมเพื่อระบุทิศทางการหมุนของวตัถุเพื่อปรับการหมุนของขวดน ้ า
ไปยงัทิศทางท่ีถูกตอ้ง ทั้งน้ีเป้าหมายของการท าวิจยัคือการหยิบจบัวตัถุ 
พร้อมทั้งจดัเรียงใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมเพื่อความพร้อมส าหรับการ
ส่งไปยงัถานีการบรรจุน ้ าต่อไป โดยจากผลจากการทดลองพบว่าแม่นย  า
ของการพยากรณ์องศาการหมุนอยู่ท่ี 88% และ ส าหรับการพยากรณ์ 

Quadrant ของการหมุนของวตัถุ โดยท่ียงัอยูใ่นค่าความผิดพลาดท่ียอมรับ
ไดน้ั้น มีค่าความแม่นย  าสูงท่ีสุดอยูท่ี่ 97%  
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โครงสร้างโฟโตนิกส์ และ ตัวปล่อยแสงเชิงควอนตัมในเพชร 
Photonic structures and quantum emitters in diamond 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนองานวิจยัเก่ียวกับตวัปล่อยแสงเชิงควอนตมัใน
เพชร ท่ีเรียกว่า ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ โดยหน่ึงในขอ้จ ากัดของ
ระบบน้ีคือ ประสิทธิภาพการรวมแสงท่ีปล่อยออกมาจากระบบมีไม่สูง
มากนัก งานวิจยัน้ีจึงศึกษาและอภิปรายการน าโครงสร้างโฟโตนิกส์ มา
ใช้เ พ่ิมประสิทธิภาพการรับแสงให้กับระบบวัดแสง โดยพิจารณา
โครงสร้างโฟโตนิกส์ทรงกระบอกในการจ าลองไฟไนตเ์อลีเมนต ์จากผล
การศึกษาพบว่าโครงสร้างโฟโตนิกส์สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ
แสงได้ถึง 3 เท่า ซ่ึงการพฒันาน้ีหากน ามาต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ จะ
ช่วยให้น าเทคโนโลยีควอนตมัมาใชใ้นชีวิตจริงได ้

ค าส าคัญ: โฟโตนิกส์, ตัวปล่อยแสงเชิงควอนตัม , เพชร, เทคโนโลยี
ควอนตมั 

Abstract 
This article discusses prospects of a quantum emitter in diamond 

known as nitrogen-vacancy center. However, the system is limited by the 
difficulty in photoluminescence signal collection. This work presents the 
possible enhancement of photoluminescence collection with photonic 
structures. Cylindrical photonics structures were studied using the finite 
element simulations. From the study, the photonic structures were found 
to improve the photoluminescene collection efficiency up to 3 times. The 
result found in this work could lead toward building real-word device 
utilizing quantum technology. 

Keywords:  Photonics, quantum emitter, diamond, quantum technology 

1. บทน า 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราจึงพยามเพ่ิมจ านวน

ทรานซิสเตอร์ในคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ซ่ึงเป็นไปการท านาย กฏของ
มัวส์ (Moore’s Law) ดังนั้นขนาดของทรานซิสเตอร์ในคอมพิวเตอร์มี
ขนาดเล็กลงเร่ือยๆดว้ยเช่นกนั และก าลงัจะถึงขึดจ ากดัของคอมพิวเตอร์
แบบทั่วไป ในปัจจุบัน ขนาดของทรานซิสเตอร์มีขนาดเล็กลงจนถึง 
ประมาณ 5 นาโนเมตร ซ่ึงเกือบถึงขีดจ ากดั จนท าให้นึกวิจยัตอ้งมองหา
สถาปัตยกรรมการสร้างคอมพิวเตอร์แบบใหม่ เพ่ือพฒันาคอมพวเตอร์
ต่อไป 

ในช่วงสองสามทศวรรษท่ีผ่านมา ในความพยายามท่ีจะเอาชนะ
ขอ้จ ากดัท่ีมีอยู่ โดยการเสนอวิธีใหม่โดยอิงจากกลศาสตร์ควอนตมั หรือ

ท่ีเรียกกันทั่วไปว่าเทคโนโลยีควอนตัม ในสาขาการวิจัยน้ี คุณสมบัติ
ควอนตัมของระบบสองสถานะเรียกว่าควอนตัมบิตหรือคิวบิต ใน
สถานการณ์พิเศษ ควอนตมับิตสามารถใชเ้พื่อสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตมั 
ซ่ึงให้พลังการค านวณท่ีเหนือคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น การแยกตัว
ประกอบจ านวนเฉพาะจ านวนมากใน การเขา้รหัส RSA ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลาย [1] ในทางกลบักนั การเขา้รหสัดว้ยควอนตมัสามารถใชใ้นการ
เขา้รหัสส่ือสารท่ีไม่มีระบบใดถอดรหสัไดโ้ดยใชเ้ทคนิค การกระจายคีย์
ควอนตมั นอกจากนั้นระบบควอนตมัสามารถน ามาใชเ้ป็นเซ็นเซอร์ท่ีมี
ความไวเหนือกว่าเซ็นเซอร์วงจรรวมแบบทัว่ไป โดยการแยกตวัแบบได
นามิกออกจากสัญญาณรบกวนจากความร้อนท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระบบ
แบบคลาสสิก 

มีระบบควอนตมับิตท่ีน่าสนใจมากมาย เช่น ควอนตมัดอต [2], 
วงจรตวัน าย่ิงยวด [3] และการเปลี่ยนชั้นพลงังานเชิงแสงของอะตอม [4], 
ไอออน [5] และ defectทางอิเลก็ทรอนิกส์ในของแขง็ [6] ระบบควอนตมั
เหล่าน้ีมีขอ้ก าหนดพ้ืนฐานบางอยา่งจึงจะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
เช่น ความสามารถในการด าเนินการตั้งค่า การจดัควบคุม การอ่านขอ้มูล 
และ coherence (การเก็บรักษาขอ้มูล) [7] เน่ืองจากระบบควอนตมัมีความ
อ่อนไหวต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมกัจะสูญเสียการเช่ือมโยงกนัภายใตส้ภาวะ
แวดลอ้ม เพื่อคงการแยกตวัออกจากการกระตุน้ภายนอก คิวบิตส่วนใหญ่
จะตอ้งอยูใ่นอุณหภูมิท่ีต ่ามากจนเขา้ใกลศู้นยเ์คลวิน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี
อุปกรณ์ท าความเยน็หรือการแยกสารท่ีซบัซอ้น ขอ้ก าหนดน้ีเป็นหน่ึงใน
อุปสรรคต่อการพฒันาแพลตฟอร์มตามควอนตมัท่ีใชง้านไดจ้ริง 

เมื่อเร็ว ๆ น้ี พบว่าระบบควอนตมั ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ 
ในเพชร  ซ่ีงเป็นระบบควอนตมัของแขง็อยูใ่นเพชรท่ีมีระยะเวลา 
coherence นานถึงระดบัมิลลิวินาทีท่ีอุณหภูมิห้อง ซ่ึงสามารถขยาย
เพ่ิมเติมไปสู่การเช่ือมโยงกนัในระดบัท่ีมากกว่า ท่ีอุณหภูมิต ่าได ้ [8] 
นอกจากน้ีระบบไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ยงัไดรั้บการพิสูจน์ว่ามี
ความไวต่อสนามต่างๆ ท าให้ระบบเป็นตวัเลือกท่ียอดเยี่ยมส าหรับการใช้
การวดัเชิงควอนตมั ไดอี้กดว้ย ท าให้มีโอกาสท่ีจะพฒันาระบบควอนตมั
มาใชใ้นสภาพแวดลอ้มปกติได ้

แต่ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ เป็นตวัปล่อยแสงเชิงควอนตมั ซ่ึง
มีความเขม้แสงต ่ามาก ท าให้การวดัสัญญาณจากตวัปล่อยแสงเป็นไปได้
อยา่งยากล าบาก และตอ้งใชเ้ซ็นเซอร์วดัแสงราคาแพง บทความน้ีจึงศึกษา
ความเป็นไปได ้ ท่ีจะน าโครงสร้างโฟโตนิกส์ มาใชเ้พ่ิมประสิทธิภาพใน
การวดัแสง โดยมีการเปรียบเทียบ โครงสร้างโฟโตนิกส์ในลกัษณะต่างๆ 
รวมถึงช่วงความยาวคลื่นของตวัปล่อยแสงดว้ย 
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2. ทฤษฎี 
ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ในเพชรเป็นหน่ึงใน defect หลายอย่าง

ในผลึกของเพชร โดยเกิดจากการแทนท่ีอะตอมของคาร์บอนท่ีอยูติ่ดกนั
สองอะตอมดว้ยอะตอมไนโตรเจนและพ้ืนท่ีว่าง นัน่คือ แวแคนซี ดงั
แสดงในรูปภาพ 1 เน่ืองจากขนาดนาโนของdefect จึงมีการน าเสนอ
ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ในการท าแผนท่ีสนามแม่เหลก็ท่ีมคีวาม
ละเอียดสูง โดยมีความไวต ่ากว่าความผนัผวนของสัญญาณรบกวนจาก
ความร้อน นอกจากน้ี defect สามารถเกิดขึ้นไดใ้นส่ีทิศทางในผลึกเพชร 
ซ่ึงสามารถใชเ้พ่ือวดัองคป์ระกอบทั้งหมดของเวกเตอร์สนามแม่เหลก็
ไฟฟ้า [9]  โดย defect น้ีเปลี่ยนพนัธะโควาเลนตค์าร์บอน-คาร์บอนของ
เพชร ท าให้เกิดระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างย่ิง ไนโตรเจนแว
แคนซีเซ็นเตอร์สามารถจบัอิเลก็ตรอนพิเศษหน่ึงตวัเพื่อให้กลายเป็น 
NV− ซ่ึงประกอบเป็นสปิน-1  และเน่ืองจาก band gap ขนาด 5.5 eV ของ
เพชร ระบบอิเลก็ตรอนของไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์จึงไดรั้บการ
ปกป้องจากการกระตุน้จากภายนอก นอกจากน้ี อุณหภูม ิDebye ท่ีสูงของ
เพชรท าให้ขอ้บกพร่องจากการกระตุน้ดว้ย phonon 

 

รูปท่ี 2 ตวัอยา่งโครงสร้างไนโตรเจนแวแคนซี 
 

แต่มีปัญหาหลายประการท่ีท าให้ไม่สามารถตรวจจบัโฟตอนท่ี
ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ปล่อยออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ย
ลกัษณะพ้ืนฐาน ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์จึงมีลกัษณะเหมือนไดโพล 
แหล่งก าเนิดแสงซ่ึงเปล่งแสงในทุกทิศทาง เทคนิคการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
แบบคอนโฟคอลมกัใชใ้นการสร้างภาพอีซีแอล ในการตั้งค่ากลอ้ง
จุลทรรศน์แบบคอนโฟคอล วตัถุประสงคข์องกลอ้งจุลทรรศน์จะใชเ้พื่อ
รวบรวมสัญญาณโฟโตลูมิเนสเซนซ์ท่ีปล่อยออกมา มุมยอมรับของเลนส์
วตัถุของกลอ้งจุลทรรศน์ถูกจ ากดัดว้ย numerical aperture (N.A.) เลนส์
วตัถุของกลอ้งจุลทรรศน์ตามทอ้งตลาด มีค่าสูงสุดประมาณ 0.95 NA. ซ่ึง
สามารถรวมแสงไดป้ระมาณ 142 องศาจาก 360 องศาทั้งหมด นอกจากน้ี 
ดชันีการหกัเหของแสงท่ีมีค่ามากในเพชร ยงัป้องกนัสัญญาณโฟตอนอีก
ส่วนหน่ึงไม่ให้ออกจากส่วนรอยต่อระหว่างเพชรกบัอากาศผา่นการ
สะทอ้นภายในทั้งหมด ซ่ึงหมายความว่าสัญญาณโฟโตลูมิเนสเซนส์

ทั้งหมดท่ีออกจากเพชรในมุมท่ีใหญ่กว่ามุมวิกฤตจะติดอยู่ภายในคริสตลั 
และเมื่อรวมกบัการสูญเสียทางแสงอ่ืนๆ ในการตั้งค่าการวดัทัว่ไป จะมี
การรวบรวมเพียง 4-5 เปอร์เซ็นตข์องการปล่อยสัญญาณโดยรวม [10]  
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการอ่านค่าไนโตรเจนแวแคนซีซ ้าๆ และหาค่าเฉลี่ย
หลายคร้ังเพ่ือให้ไดค้วามเท่ียงตรงในการวดัท่ียอมรับได ้
 ในการสร้างแบบจ าลอง จะถือหลกัการว่าไนโตรเจนแวแคนซี
เซ็นเตอร์เป็นแหล่งก าเนิดไดโพลท่ีปล่อยรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า เน่ืองจาก
ดชันีการหกัเหของแสงขนาดใหญ่ของเพชร มุมหักเหจะมีขนาดใหญ่กว่า
มุมตกกระทบอย่างมาก ดงันั้น การปล่อยรังสีท่ีมุมตกกระทบขนาดใหญ่
ปานกลางจะตอ้งให้ค่าของsin θ มากกว่า 1 ค่า ท าให้เป็นไปไม่ได้ทาง
คณิตศาสตร์ท่ีรังสีจะหักเหออกจากเพชร ปรากฏการณ์น้ีเป็นท่ีรู้จกักัน
ทัว่ไปว่าเป็นการสะทอ้นกลบัหมด ดว้ยเหตุน้ี แสงเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ี
จะสามารถออกจากส่วนต่อประสานระหว่างอากาศกบัเพชรได ้ ย่ิงกว่านั้น 
วตัถุประสงค์ของกล้องจุลทรรศน์แบบเก็บรวบรวมจะรับเฉพาะแสง
บางส่วนภายในมุมท่ียอมรับ (θa) ท่ีก าหนดโดยขอ้ก าหนดรูรับแสงเชิง
ตวัเลข (N.A.) 

N.A. = n sin θa                                     (1) 

โดยท่ี n คือดชันีการหักเหของแสงในสภาพแวดลอ้มโดยรอบเลนส์วตัถุ  
ในกรณีของเลนส์วตัถุแบบใชใ้นอากาศ n มีค่าประมาณ 1 เลนส์วตัถุกลอ้ง
จุลทรรศน์อากาศท่ีมีรูรับแสงเป็นตวัเลขสูงสุดท่ีมีขายในทอ้งตลาดมีค่า
เพียง 0.95 ซ่ึงสอดคลอ้งกับกรวยท่ียอมรับได้ประมาณ 71 องศา ปัจจยั
เหล่าน้ีอธิบายไว้ท่ี น่ี เน้นความท้าทายในการจับสัญญาณแสงจาก
ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ 

  
รูปท่ี 2 การจ าลองตวัปล่อยแสงภายในโครงสร้างโฟโตนิกส์  
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จากก ารค านวณFinite Element ท า ให้ เ ร าส าม ารถค านวณ

ประสิทธิภาพการวัดแสงจากตัวปล่อยแสง โดยใช้เลนส์วัตถุกล้อง
จุลทรรศน์ได ้โดยสามารถศึกษาโครงสร้างโฟโตนิกส์ เพ่ือน ามาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการวดัแสงได้ โดยท่ีเราเร่ิมต้นจากโครงสร้างโฟโต
นิกส์นาโนแบบทรงกระบอกเพราะสามารถสร้างไดไ้ม่ยากมากนกั 

3. ผลการวิจัย 
จากการสร้างแบบจ าลองท าให้เราสามารถค านวณหา 

ประสิทธิภาพการรับแสงในโครงสร้างต่างๆ โดยการค านวณ Finite 

Element ดงัรูปภาพ 2 โดยเป็นการศึกษา ประสิทธิภาพการรับแสงของ 
เลนส์วตัถุท่ีมี numerical aperture 0.95 จากปัจจยัของขนาด
โครงสร้างโฟโตนิกส์ทรงกระบอก และความยาวคลื่นท่ีตวัปล่อยแสง 
ปล่อยออกมา ท าให้เราสามารถทดลองโครงสร้างรูปแบบต่างๆรวมไปถึง 
ประสิทธิภาพท่ีความยาวคลื่นต่างๆได ้ โดยเทคนิคน้ีใชเ้วลาไม่มากนกั จึง
ท าให้สามารถจ าลองโครงสร้างต่างๆ รวมถึงความยาวคลื่นต่างๆของ
ไนโตรเจนแวแคนซีเซ็นเตอร์ได ้ 

จากการจ าลองพบว่า ประสิทธิภาพการรับแสงมีปัจจยัมาจาก
ขนาดโครงสร้างโฟโตนิกส์ รวมไปถึงความยาวคลื่น ดงัรูปท่ี 3 เมื่อขนาด
ของโครงสร้างโฟโตนิกส์ขยายใหญ่ขึ้น ปัจจยัการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
รับแสงจึงลดลงสู่ค่าปกติตามเดิม โดยภาพรวมแลว้ จากการศึกษาช่วง
ความยาวคลื่น 620 จนถึง 720 นาโนเมตร โครงสร้างโฟโตนิกส์ 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการรับแสงไดถ้ึงสามเท่าของค่าปกติ เช่น 
ขนาดโครงสร้างโฟโตนิกส์ประมาณ 70-100 nm [11] โดยขนาดท่ีให้
ประสิทธิภาพสูงสุดจะขึ้นกบัความยาวคลื่น ของแสงท่ีปล่อยออกมา แต่
ภายในช่วงความคลาดเคลื่อน 20-30 nm จากค่าสูงสุด ประสิทธิภาพยงั
ไม่ลดลงไปมากนกั หากขนาดของโครงสร้างใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ 

 

 

4. สรุป 

ระบบปล่อยแสงเชิงควอนตมัจากไนโตรเจนแวแคนซีเซ็น
เตอร์ในเพชรเป็นระบบใหม่ท่ีน่าสนใจ เพราะสามารถใชไ้ดท่ี้
อุณหภูมิห้อง นอกจากน้ียงัมีช่องทางการประยกุตใ์ชท่ี้หลากหลาย ทั้ง
ควอนตมัคอมพิวเตอร์ การเก็บขอ้มูลทางควอนตมั และการวดัความ
ละเอียดสูง แต่ตามท่ีกล่าวมาคือการวดัแสงเป็นไปไดอ้ย่างจ ากดั ผลงานน้ี
จึงน าเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพการวดัแสงโดยใชโ้ครงสร้างโฟโตนิกส์ 

โดยใชก้ารจ าลองไฟไนตเ์อลิเมนต ์เพ่ือทดสอบประสิทธืภาพเบ้ืองตน้ทาง
ทฤษฎี จากการศึกษา พบว่าโครงสร้างโฟโตนิกทรงกระบอกสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับแสงของเคร่ืองมือได ้ประมาณ สามเท่าน ในค่าสูงสุด 
ซ่ึงค่าน้ีสามารถท าไดใ้นหลายๆความยาวคลื่นแสง ซ่ึงจะตรงกบัขนาด
ของโครงสร้างโฟโตนิกส์ท่ีแตกต่างกนัออกไป  
 ผลการวิจยัน้ีสร้างความรู้ทางทฤษฎีเบ้ืองตน้ เพ่ือน าไปใชใ้น
การออกแบบโครงสร้างโฟโตนิกส์จริงในอนาคต รวมถึงเป็นแนวทางให้
พฒันาไปสู่โครงสร้างโฟโตนิกส์ท่ีซบัซอ้นขึ้น และอาจจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรัยแสงให้สูงขึ้นไปอีก นอกจากน้ียงัสามารถออกแบบ
โครงสร้างให้เหมาะกบัลกัษณะการประยกุตใ์ชแ้บบต่างๆ 
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ต้นแบบเคร่ืองวัดความหนาถุงพลาสติกด้วยวิธีเซลฟ์มิคซิงอนิเทอร์เฟอร์โรมิทรี 

Prototyping of Plastic Thickness Measurement using Self-Mixing Interferometry 

กฤษฎา เจริญพัฒนวดี1, ศุภพล อัจฉริยพฤกษ์1, นวมินทร์ เดชาวงษ์ไพโรจน์1, สมนิดา ภัทรนันท์1 และ ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช1 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

บทคัดย่อ 
มากกว่าร้อยละ 80 ของต้นทุนในการผลิตถุงพลาสติก

ชนิด Polypropylene (PP) มาจากเม็ดพลาสติกท่ีใช้ในการผลิต  
ความสามารถในการควบคุมความหนาของถุงพลาสติกระหว่างการ
ผลิตจึงเป็นปัจจยัหลกัในการควบคุมตน้ทุนและของเสียจากสินค้าท่ี
ไม่ไดม้าตรฐาน สําหรับโครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างต้นแบบ
การวดัความหนาอย่างต่อเน่ืองแบบไร้สัมผสั โดยใชวิ้ธี Self-mixing 
interferometry (SMI) โดยจะทาํการกระตุน้ให้ฟิล์มพลาสติกสั่นด้วย
ลําโพงแล้ววัดการกระจัดโดยใช้วิ ธี  SMI เ พ่ือกราฟปรับเทียบ 
(Calibration curve) แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการกระจดัสูงสุดกบั
ความหนาของถุงพลาสติกซ่ึงถูกวัดโดยไมโครคาลิปเปอร์ แล้ว
นาํไปใชว้ดัความหนาของถุงพลาสติก ซ่ึงจากการทดลองพบว่าค่าท่ี
วดัจากแบบจาํลองการวดัความหนาโดยใชก้ราฟปรับเทียบแบบเชิง
เส้นมีความคลาดเคลื่อนตํ่าสุดและสูงสุดร้อยละ 1.84 และ 6.04 
ตามลาํดบั เมื่อนาํไปใชว้ดัถุงความหนาเฉลี่ย 35  และ 40 ไมโครเมตร  

คําสําคัญ: การวดัความหนาของถุงพลาสติก, เซลฟ์มิคซิงอินเทอร์
เฟอร์โรมิทรี, การวดัความหนาโดยการกระตุน้ให้สั่น 

Abstract 

Plastic resin accounts for more than 80% of the 
manufacturing cost of Polypropylene (PP) plastic food container. The 
ability to manage plastic thickness during the manufacturing process 
is the key factor in reducing manufacturing costs and waste from non-

standard products. The goal of this thesis is to develop a non-contact 
continuous plastic thickness measurement prototype using a self-
mixing interferometry. A calibration curve is created by stimulating 
plastic sheets using a loud speaker.   This stimulation is done to show 
the relationship between the maximum displacement and the 
thickness of the plastic sheets. The thickness is measured using a 
micro-caliper. The obtained calibration curve is used to determine the 
measured thickness of the plastic bags. 

Following that, the results were compared to the             
micro-caliper measurements. The experimental shows that the 
prototype provides 1.84% and 6.04% minimum and maximum error                      

for measuring 3 5  and 4 0  micrometer thickness of plastic bag 
respectively. 

Keywords: Plastic thickness measurement, Self-mixing 
interferometry, Thickness measurement from vibration  

1. บทนํา 

ก า ร ผ ลิ ต ถุ ง พ ล า ส ติ ก ช นิ ด พ อ ลิ โ พ ร พี ลี น ใ น เ ชิ ง
อุตสาหกรรม เร่ิมตน้โดยการหลอมเม็ดพลาสติกโดยใชค้วามร้อน นาํ
พลาสติกหลอมเหลวมาขึ้นรูปด้วยการเป่า จากนั้นทาํการขึ้นรูปด้วย
นํ้าเยน็ (water quenching) แลว้จึงนาํไปวดัความหนาก่อนเตรียมนาํไป
ตดัเป็นสินคา้เพ่ือนําไปจาํหน่าย การวดัความหนาจึงทาํได้ก็ต่อเมื่อ
เสร็จส้ินกระบวนการผลิตเรียบร้อยแลว้ โดยปกติการวดัความหนาจะ
ทาํทุก ๆ 4-12 ชัว่โมง ไม่สามารถทาํไดต้ลอดเวลาเน่ืองดว้ยปัจจยัด้าน
การผลิต เมื่อพบว่าถุงพลาสติกมีความหนามากหรือน้อยเกินไปจนไม่
ผ่านมาตรฐาน ตอ้งท้ิงถุงทั้งขบวนการผลิตรอบนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุ
หลกัของปัญหาด้านตน้ทุนและของเสียท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเน่ืองจากตน้ทุน
ของการผลิตมากกว่าร้อยละ 80 มาจากเม็ดพลาสติกท่ีใชใ้นการผลิต    
[1] การออกแบบตน้แบบเคร่ืองวดัความหนาถุงท่ีสามารถนาํมาใชว้ดั
ความหนาไดใ้นทางปฏิบติัจึงตอ้งสามารถวดัความหนาในแต่ละดา้น
ของถุงพลาสติกระหว่างการผลิตตลอดเวลาและจะตอ้งปราศจากการ
สัมผสักับเน้ือฟิล์มพลาสติกเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับ
พ้ืนผิวของถุง  

ในงานวิจยัน้ีเลือกใชวิ้ธี Self-mixing interferometry (SMI) 
ในการวัดความหนาของถุงพลาสติก ผ่านการสั่นของแผ่นฟิล์ม 
เน่ืองจากเทคนิค SMI มีคุณสมบติัตามท่ีระบุไวข้า้งตน้ครบถว้น 

2. ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1. การนําหลักการแทรกสอดของไมเคิลสันมาใช้ในการ

วัดความหนาฟิล์มบาง (Michelson interferometer) 

การนําหลักการแทรกสอดของไมเคิลสันวัดความหนาของ
แผ่นฟิล์มใสด้วยวิธีการดูร้ิวการแทรกสอดของแสงเป็นวิธีการท่ี
รวดเร็ว แม่นยาํ และไม่ทาํลายตวัอย่าง จากสมการ (1) อา้งอิงจากกฎ
ของสเนลล์ (Snell’s law) โดยกาํหนดให้ i เป็นมุมตกกระทบและ j 
เป็นมุมสะทอ้น ต่อมาในสมการ (2) และ (3) เป็นสมการการแทรก
สอดของแสงซ่ึงแสดงถึงลาํดบัท่ี m ร้ิวแทรกสอดท่ีมีความสว่างและ
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มืดท่ีสุดตามลาํดบั โดยท่ี nf คือดชันีหักเหของฟิล์ม, na คือดชันีหักเห
ของอากาศ, λ คือความยาวคลื่นของแสงท่ีใช้ และ tf คือความหนา
ของแผน่ฟิลม์ [2] 

 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑠𝑠) = 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜑𝜑) (1) 
 2𝑠𝑠𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 cos(𝜑𝜑) = 𝑚𝑚𝑚𝑚 (2) 
 2𝑠𝑠𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓 cos(𝜑𝜑) = (𝑚𝑚 +

1
2)𝑚𝑚 (3) 

เมื่อทาํการเปลี่ยนหมุนแผ่นฟิล์มไปทีละน้อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของระยะห่างระหว่างแสงจากแหล่งกาํเนิดแสงกบัแผ่นฟิล์มท่ีนํามา
ทาํการวดั โดยมีความสัมพนัธ์กันตามสมการด้านล่างน้ี เมื่อ m คือ
จาํนวนร้ิวแทรกสอด da คือระยะทางท่ีแสงเดินทางจากแหล่งกําเนิด
แสงถึงแผน่ฟิลม์ 

 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑠𝑠𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎(𝜃𝜃) + 2𝑠𝑠𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓(𝜃𝜃) (4) 
เมื่อทาํการจดัรูปสมการจะไดว่้า  

 
𝑡𝑡𝑓𝑓 =

𝑚𝑚𝑚𝑚
2 .

(𝑠𝑠 𝑓𝑓 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃) − 1)
(𝑠𝑠 𝑓𝑓 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃) − 𝑠𝑠 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠(𝜃𝜃) − 1) 

(5) 

2.2. การส่ันของแผ่นฟิล์มส่ีเหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular 

membrane vibration) 

การสั่นของฟิลม์ส่ีเหลี่ยมผืนผา้เป็นระบบท่ีซบัซ้อน ไดจ้ากการ
วิเคราะห์สมการในคลื่น 2 มิติ  เมื่อ x,y และ t เป็นการกระจัดใน
แนวแกน x,y และเวลาตามลาํดบัโดยกาํหนดให้เง่ือนไขขอบเขตของ
การเคลื่อนท่ีมีระยะการกระจดัและความเร็วเท่ากบั 0 ท่ีบริเวณขอบ
ของแผ่นฟิล์มเพ่ือทาํการวิเคราะห์ เมื่อทาํการวิเคราะห์สมการท่ี 6 
ตาม [3] จะได ้w ซ่ึงเป็นฟังกช์นัการเคลื่อนท่ีของแผน่ฟิลม์  

𝑤𝑤(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑡𝑡) = [(𝐴𝐴 × 𝐵𝐵) + (𝐶𝐶 × 𝐷𝐷)] (6) 

โดยท่ี 

𝐴𝐴 =
2

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
� �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜌𝜌 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦
𝜌𝜌 )

∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑚𝑚=1

 
(7) 

𝐵𝐵 = 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑛𝑛(0) cos(𝜔𝜔𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡) +
𝜂𝜂𝑚𝑚𝑛𝑛∗(0)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝜔𝜔𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡)

𝜔𝜔𝑚𝑚𝑛𝑛
 (8) 

𝐶𝐶 =
2

�𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌
� �

1
𝜔𝜔𝑚𝑚𝑛𝑛

sin (
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥
𝜌𝜌 )sin (

𝑠𝑠𝑚𝑚𝑦𝑦
𝜌𝜌 )

∞

𝑛𝑛=1

∞

𝑚𝑚=1

 (9) 

𝐷𝐷 =  � 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑛𝑛sin (𝑤𝑤𝑚𝑚𝑛𝑛(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏))𝑑𝑑𝜏𝜏
𝑡𝑡

0
 (10) 

โดยท่ี 𝜌𝜌 คือ ความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ี  

 𝜌𝜌 และ 𝜌𝜌 คือ ความกวา้งและความยาวของแผน่ฟิลม์ 

 𝑚𝑚 และ 𝑠𝑠 คือโหมดของการสั่น 

 𝜔𝜔 คือ ความถี่เชิงมุมของการสั่น 

 𝜂𝜂 คือ ระยะการกระจดัเร่ิมตน้ของการสั่น 

 𝜂𝜂∗ คือ ความเร็วเร่ิมตน้ของการสั่น 

จะเห็นได้ว่าความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีของแผ่นฟิล์ม มีผลต่อ
ระยะการกระจดัของแผ่นฟิลม์ ดงันั้นถา้หากแผ่นฟิลม์มีพ้ืนท่ีหน้าตดั
เท่ากนั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความหนาแน่นเชิงพ้ืนท่ีจะเป็นความหนาของ
แผ่นฟิล์ม ถา้หากแผ่นฟิล์มมีความหนามาก ระยะสูงสุดของการสั่น
ควรจะมีค่านอ้ยกว่าเมื่อเทียบกบัแผน่ฟิลม์ท่ีมีความหนานอ้ยกว่า  

เน่ืองจากความสัมพนัธ์ระหว่างระยะการกระจดัของแผ่นฟิล์ม
เมื่อถูกกระตุ้นกับความหนาของแผ่นฟิล์มเป็นไปตามท่ีวิเคราะห์
ขา้งตน้ ในทางทฤษฎีความหนาของแผน่ฟิลม์จึงควรถูกวดัไดจ้ากการ
สังเกตระยะการกระจดัของแผน่ฟิลม์ 

2.3. เทคนิค self-mixing interferometry  

เทคนิค SMI กล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อแสงบางส่วนท่ี
เปล่งจากเลเซอร์ตกกระทบวตัถุท่ีอยู่ภายนอก แลว้เกิดการสะท้อน
กลบัของแสง เมื่อแสงท่ีสะทอ้นกลบั เดินทางเขา้สู่บริเวณท่ีช่องว่าง
ภายในตวัเลเซอร์ (Laser internal cavity) จะทาํให้เกิดการแทรกสอด 
(Interference) กบัแสงท่ีเปล่งออกมาจากเลเซอร์ การแทรกสอดนั้นทาํ
ให้เกิดจุดบัพ (node) และปฏิบัพ (antinode) ท่ีสามารถตรวจจับได้
ผ่าน photodiode ซ่ึงจุดบพัและปฏิบพันั้นจะเกิดขึ้นทุกคร้ังเมื่อวตัถุ
เดินทางเป็นกระยะกระจดัเท่ากบัคร่ึงของความยาวคลื่น ทาํให้การนับ
ร้ิวแทรกสอดของเทคนิค SMI น้ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ทางด้าน
การตรวจจบัการสั่นและการกระจดั [4] ดงัรูปประกอบท่ี 1  

 
รูปท่ี  1 แผนภาพการวดัสัญญาณของ SMI [5] 

ค่าพารามิเตอร์ท่ีสําคญัในการวดัโดยใช้เทคนิค SMI คือค่าตวั
ประกอบการป้อนกลับเชิงทัศนศาสตร์ (Optical Feedback Factor- 
OFF) ท่ีไดจ้ากลกัษณะของลูกคลื่น [6]  ค่า OFF มีผลต่อลกัษณะของ
สัญญาณ แบ่งเป็น 3 ระดับคือการป้อนกลบัแบบอ่อน (0.1<OFF<1) 
แบบปานกลาง (1<OFF<4.6) และแบบเขม้ (OFF>4.6) เทคนิคการนบั
ร้ิวแทรกสอดเหมาะกบัการป้อนกลบัทั้งแบบอ่อนและแบบปานกลาง 
เน่ืองจากสามารถนับร้ิวแทรกสอดได้ง่ายและสามารถใช้กับการ
ตรวจจบัทิศทางในการเคลื่อนท่ีได ้[7] 
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3. การทดลองและผลการทดลอง 

การทดลองประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกจะเป็น
การสร้างกราฟปรับเทียบ (Calibration curve) ขั้นตอนท่ี 2 จะเป็นการ
พิสูจน์ความถูกตอ้งของกราฟปรับเทียบ ท่ีแทนด้วยสมการเส้นตรง 
( Linear curve validation) จ า ก นั้ น นํ า ไ ป ใ ช้วัด ค ว า ม ห น า ข อ ง
ถุงพลาสติก 3 ค่าความหนา โดยใชอุ้ปกรณ์ตน้แบบ  

3.1. การสร้างกราฟปรับเทียบ (Calibration curve) 

เ น่ืองจากการวัดความหนาด้วยหลักการ SMI เป็นการวัด
ทางออ้มโดยสังเกตผ่านระยะกระจัดของถุงพลาสติก ดังนั้นต้องมี
เคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ประเมินระบบท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความหนาของถุงพลาสติกและระยะกระจดัเมื่อถูกกระตุน้ จากการวดั
ความหนาของถุง 70 ตวัอยา่ง ท่ีมีความหนาในช่วง 27-42 ไมโครเมตร 
ดว้ยไมโครคาลิปเปอร์ จากนั้นทาํการกระตุน้ดว้ยลาํโพงแลว้วดัระยะ
การกระจดัของถุงทั้ง 70 ตวัอย่างดว้ยอุปกรณ์ตน้แบบ ดงัรูปท่ี 2 และ 
3 นําค่าท่ีได้มาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะการ
กระจดัสูงสุดของถุงทั้ง 70 ตวัอยา่ง เทียบกบัความหนามาตรฐานท่ีได้
จากการวดัด้วยไมโครคาลิปเปอร์ ได้ผลดังรูปท่ี 4 โดยเมื่อทาํการ
โมเดลกราฟปรับเทียบแบบเส้นตรงพบว่าไดค้่า R2 เท่ากบั 0.587 และ
ขอบเขตของการวดัสูงสุดท่ีความหนา 38.457 ไมโครเมตร 

 
รูปท่ี  2 การทาํงานของตน้แบบเคร่ืองการวดัความหนาถุงพลาสติก 

 
รูปท่ี  3 ตน้แบบเคร่ืองวดัความหนาถุงพลาสติก 

 
รูปท่ี  4 กราฟแสดง calibration curve แบบเชิงเส้นจากการการทดลองท่ี 3.1 

3.2. การพิสูจน์ความถูกต้องของกราฟปรับเทียบท่ีแทน

ด้วยสมการเส้นตรง (Linear curve validation) 

การเตรียมตัวอย่างสําหรับการทดลองและวิธีการทดลอง
เหมือนกบัการทดลองท่ี 3.1 แต่ทาํการชกัตวัอยา่งถุงในช่วงความหนา 
27-42 ไมโครเมตร มา 30 ตัวอย่าง แล้วแบ่งความหนาเป็น 3 ช่วง
ไดแ้ก่ 27-31, 33-36 และ 38-42 ไมโครเมตร แลว้ทาํการวดัความหนา
ถุงทั้ง 30 ตัวอย่างด้วยไมโครคาลิปเปอร์ เพ่ือใช้เป็นค่าความหนา
มาตรฐานของตวัอย่างทั้งหมด แลว้ทาํการวดัระยะการกระจดัของถุง
ทั้ง 30 ตวัอยา่งดว้ยอุปกรณ์ตน้แบบท่ีสร้างขึ้นมา ใชก้ราฟปรับเทียบท่ี
ได้จากการทดลองท่ี 3.1 ในรูปแบบเชิงเส้น ในการหาค่าความหนา
ผ่านการกระจดัท่ีวดัได ้แลว้ทาํการวิเคราะห์ผล ไดผ้ลการทดลองดงั
รูปท่ี 5 

 
รูปท่ี  5 กราฟแสดงการวดัความหนาของถุงพลาสติกโดยใชอุ้ปกรณ์ตน้แบบท่ีทาํ
การโมเดลกราฟปรับเทียบแบบเชิงเส้น โดยแกนนอนคือความหนาท่ีวดัโดยใช ้    

ไมโครคาลิปเปอร์ 

4.  อภิปรายผลการทดลอง 

ความหนาของถุงพลาสติกในช่วงท่ี 1,2 และ 3 ท่ีไดจ้ากการใช้
กราฟปรับเทียบในการแปลผลมีค่าเท่ากับ 29.71, 35.30 และ 37.58
ไมโครเมตร คิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 2.46, 1.84 และ 6.04 
ตามลาํดับ โดยค่าความคลาดเคลื่อนท่ีได้จากการวดัความหนาของ
ถุงพลาสติกในช่วงท่ี 3 มีความคลาดเคลื่อนมากเมื่อเทียบกับช่วงอ่ืน 
เน่ืองจากเกินขอบเขตของการวดัท่ีไดจ้ากการสร้างกราฟปรับเทียบซ่ึง
มีค่าเท่ากบั 38.457 ไมโครเมตร  

อา้งอิงจากมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 1027-2553 ระบุค่า
ผลต่างความหนาท่ีระบุไวก้บัความหนาเฉลี่ยของบรรจุภณัฑ์พลาสติก
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มีค่าไดไ้ม่เกินร้อยละ 9 ซ่ึงจากการทดลองในตอนท่ี 2 และ 3 พบว่าค่า
ความคลาดเคลื่อนสูงสุดของการวดัเกิดจากการวดัถุงท่ีช่วงความหนา 
40 ไมโครเมตร ยงัอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานระบุไวไ้ด ้โดยตอ้งมีการ
เปลี่ยนช่วงของการวดัความหนา จากเดิมท่ีจะวดัความหนาในช่วง   
29-40 ไมโครเมตร เป็น 29-38 ไมโครเมตร จากขอบเขตการวดัท่ีได้
จากการทดลองสร้างกราฟปรับเทียบ  

ในส่วนของความละเอียดในการวดั ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม 1027-2553 ระบุไวว่้าจะตอ้งมีความละเอียดในการวดั 1 
ไมโครเมตร ซ่ึงจากการทดลองพบว่าค่าความละเอียดท่ีเคร่ืองมือ
ตน้แบบการวดัความหนาของถุงพลาสติกมีความละเอียดในการวดั
เท่ ากับ 3 .39 ไมโครเมตร ทําให้ต้องมีการพัฒนาต่อในเ ร่ือง              
ความล ะ เ อียดใ นการวัด เ พ่ือ ท่ีจะนําไปใช้วัดความห นาของ
ถุงพลาสติกในอนาคต 

ตารางท่ี 1 แสดงความสามารถในการวดัของอุปกรณ์ตน้แบบเทียบกบัไมโครมิเตอร์
เมื่อใชก้ราฟปรับเทียบแบบเชิงเส้น 

ความหนาท่ีวัดโดย

ไมโครมิเตอร์ 

(ไมโครเมตร) 

ความหนาท่ีวัดโดยอุปกรณ์

ต้นแบบเม่ือใช้กราฟปรับเทียบ

แบบเชิงเส้น (ไมโครเมตร) 

ความคลาด

เคลื่อน 

(เปอร์เซ็นต์) 

29.00 29.71 2.46 

35.00 35.30 1.84 

40.00 37.58 6.04 

5. สรุป 

บทความน้ีนําเสนอวิธีการวดัความหนาของถุงพลาสติกชนิด  
พอลิโพรพีลีนในขบวนการผลิต โดยสามารถวดัความหนาได้ทีละ
ด้านโดยไร้การสัมผัส โดยใช้หลักการวัดการกระจัดด้วยวิธี              
Self-mixing Interferometry จากนั้นแปลงเป็นการกระจัดเป็นความ
หนาผา่นกราฟปรับเทียบทั้งแบบเชิงเส้น โดยมีช่วงการวดัอยูท่ี่ 29-38 
ไมโครเมตร โดยในช่วงการวัดความผิดพลาดเปรียบเทียบกับ                
การวดัความหนาแบบมาตรฐานด้วยไมโครคาลิปเปอร์เฉลี่ยเท่ากับ 
2.15 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1027-2553 แต่ความ
ละเอียดในการวดัเท่ากับ 3.39 ไมโครเมตร  ซ่ึงยงัไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานดงักล่าว จึงตอ้งมีการพฒันาต่อไป 
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ทางโดเมนความถี่ส าหรับระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้าของโอแลน 

Performance Analysis of PAM-4 with Frequency Domain Channel Equalization for     
O-RAN Optical Fronthaul 

กฤษณะพงศ์ พนัธ์ศรี1  บุษกร บุญศรี1 อมัพวรรณ ยนิดมีาก2 และ วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์3  

1สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น kidsanapong.pu@rmuti.ac.th 
2สาขาวชิาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์แลโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น ampawan.yi@rmuti.ac.th 
3สาขาวชิาวศิวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  ศูนยก์ลางนครราชสีมา wannaree.wo@rmuti.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการแก้ไขช่องสัญญาณส่ือสารเชิงแสงทาง
โดเมนความถ่ี (Frequency domain equalization) ส าหรับระบบส่ือสารเชิง
แสงส่วนหน้าของโอแลน (O-RAN optical fronthaul) โดยใช้การกล ้ า
สัญญาณพลัส์แอมพลิจูด 4 ระดับ (PAM-4) และการกล ้ าสัญญาณเชิง
ขนาดตรวจจบัแบบตรง สัญญาณน าร่องถูกใชใ้นการศึกษาช่องสัญญาณ
ซ่ึงประกอบไปด้วยช่องสัญญาณการกระจายของสี  (Chromatic 
Dispersion: CD) และการบานของของพลัส์ท่ีความเร็วระดับ 25 Gbps 
ทั้งน้ีการประมาณค่าช่องสัญญาณใชว้ิธีการประมาณค่าดว้ยวิธีการก าลงั
สองน้อยสุด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพใช้การจ าลองแบบเชิงเลขด้วย
โปรแกรมแมทแลบ็ (Matlab) จากผลการทดลองพบวา่ ค่าขนาดการแปลง
ฟูเรียร์ท่ีเพียงพอต่อการแกไ้ขช่องสัญญาณตอ้งมากกวา่ 1024 จุด และการ
หาค่าเฉล่ียควรมีค่ามากกว่า 16 คร้ัง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพจะไม่
เปล่ียนแปลงมากนกัเม่ือจ านวนคร้ังในการหาค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึน ดงันั้นการ
ใชจ้  านวนคร้ังในการเฉล่ีย 16 หรือ 32 คร้ังจึงเพียงพอส าหรับการใชง้าน
จริง 

ค าส าคัญ: การกล ้าสัญญาณพลัส์แอมพลิจูด 4 ระดบั การส่ือสารเชิงแสง  
การแกไ้ขช่องสัญญาณทางโดเมนความถ่ี ระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหนา้
ของโอแลน 

Abstract 
In this work, a frequency domain channel equalization for pulse 

amplitude modulation with 4 levels with intensity modulation – direct 
detection (IM/DD) in open radio access network (O-RAN) optical 
fronthaul is proposed. The pilot is used to learn the channels, which are 
included of chromatic dispersion and polarized-mode dispersion at the 
speed of 25 Gbps. The least mean square (LS) method is used. The 

systems performance is evaluated my numerical simulation method 
using Matlab. The results show that the fast Fuier transform (FFT) size 
should be more than 1024 points. Additionally, the number of average 
timeshas to be more than 16 times. However, the performance does not 
change much as the number of average times increases. Therefore, 16 or 
32 average times are enough for the real implementation. 
Keywords:  Pulse amplitude modulation with 4 levels, optical 
communication, frequency domain equalization 
 

1. บทน า 

การส่ือสารยุค 5G มีโครงข่ายการเข้าถึงระบบส่ือสารเคล่ือนท่ี 
(Mobile access network) มีความซับซ้อนข้ึนมากเม่ือเทียบกับระบบ
โครงข่ายการส่ือสารยุค 2G หรือ 3G และแต่ละโครงข่ายใช้อุปกรณ์
เฉพาะจากแต่ละผู ้ขายหรือผู ้ผลิต (Venders) [1] เช่น ZTE NEC หรือ 
HUAWEI โดยเฉพาะส่วนของโครงข่ายการเข้าถึงคล่ืนวิทยุ (Radio 
access network: RAN) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต้องสามารถแก้ไขพารามิเตอร์      
ต่าง ๆ ส าหรับการรับส่งปริมาณทราฟฟิกและความถ่ี แต่สามารถท าได้
ยากเน่ืองจากติดขอ้จ ากดัหลาย ๆ อย่าง เพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวในระบบ
การส่ือสารยุค 5G จึงมีแนวคิดในการสร้างโครงข่ายการเขา้ถึงผ่านการ
รับส่งทางคล่ืนวิทยุแบบเปิด (Open radio access network: O-RAN) เพื่อ
ท าให้สามารถแก้ไขและปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ตามท่ีผูด้  าเนินงาน 
(Operator) ต้องการ โดย O-RAN คือโครงข่ายระหว่างยูนิตกระจาย 
(Distributed unit: DU) และส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัหน่วยคล่ืนวทิย ุ(Radio 
unit: RU) มีส่วนของการเช่ือมต่อ (Interface) ตามมาตรฐานของ Ethernet 
และส่ือสารด้วยเส้นใยแก้วน าแสงท่ีความเร็วระดับ 25 Gbps [2] ซ่ึง
ความเร็วระดบัน้ี ท าให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายของสี (Chromatic 
dispersion: CD) มีอิทธิพลต่อค่าประสิทธิภาพของระบบการส่ือสารเชิง- 
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แสงเป็นอยา่งยิง่ท่ีระยะทางมากกวา่ 10 km 
การส่ือสารเชิงแสงโดยใชก้ารกล ้าสัญญาณพลัส์แอมพลิจูด 4 ระดบั 

(Pulse Amplitude Modulation with 4 levels: PAM-4) ก าลังได้รับความ
นิยมอยา่งมากดงัแสดงใน [4] เน่ืองจากเป็นการกล ้าสัญญาณท่ีไม่ซบัซอ้น 
ตรวจจบัไดง่้าย อยา่งไรก็ดีผลของ CD ยงัมีอิทธิพลเท่าเดิม จึงตอ้งไดรั้บ
การแก้ไข  โดย เม่ือไม่นานมาน้ี ได้ มี งานวิจัยน า เสนอการแก้ไข
ช่องสัญญาณทางโดเมนความถ่ี (Frequency domain: FD) ส าหรับการ
ส่ือสารวิทยุด้วยเส้นใยแก้วน าแสง (Radio over fiber: ROF) [5]  ซ่ึงมี
หลักการท างานเหมือนการกล ้ าสัญญาณแบบแบ่งความถ่ีเชิงตั้ งฉาก 
( Orthogonal Frequency Division Multiplexing: OFDM) ท่ี มี ค ว า ม
ซบัซ้อนต ่า อยา่งไรก็ดียงัไม่มีการน าไปศึกษาส าหรับการส่ือสารเชิงแสง
ของระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้าของโอแลน (O-RAN optical front-
end) ในปี 2015 [6] ไดน้ าเสนอการแกไ้ขช่องสัญญาณทางโดเมนความถ่ี
ส าหรับระบบส่ือสารเชิงแสงไร้สาย (Optical wireless communication 
systems: OWC) โดยการกล ้าสัญญาณเชิงขนาด และเพิ่มส่วนหวั (Cyclic 
prefix: CP) เขา้ไปในแต่ละเฟรม ท าใหภ้าคส่งสามารถแกไ้ขช่องสัญญาณ
ไดง่้ายข้ึน ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีน่าสนใจ 

บทความน้ีได้น าเสนอการแก้ไขช่องสัญญาณ CD ของการกล ้ า
สัญญาณทางโดเมนความถ่ีท่ีมีความซับซ้อนต ่ากว่าการแกไ้ขทางโดเมน
เวลา (Time domain) ส าหรับระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้าของโอแลน 
โดยใช้การกล ้ าสัญญาณ เชิงขนาด – ตรวจจับแบบตรง (Intensity 
modulation/Direct detection: IM/DD) ทั้งน้ีสัญญาณน าร่องถูกใชส้ าหรับ
การเรียนรู้ช่องสัญญาณ จากผลการจ าลองแบบด้วย Matlab พบว่าค่า
ขนาดการแปลงฟูเรียร์ท่ีใช้ตอ้งมากกว่า 1024 จุด จึงจะเพียงพอต่อการ
แก้ไขช่องสัญญาณ และจ านวนคร้ังท่ีใช้ในการหาค่าเฉล่ียควรมีค่า
มากกวา่ 16 คร้ัง 

2. ระบบ โอแลน  
โอแลน หรือ O-RAN ถูกออกแบบมาเพื่อใชใ้นโครงข่ายการเขา้ถึง

ค ล่ืนวิทยุ  (Radio Access Network: RAN) สมัยให ม่ ท่ี จะน าม า
ทดแทนระบบท่ีใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน การท างานของระบบ O-RAN 
ส าหรับระบบขาลง (Downlink) ระหว่างเสาส่งสัญญาณ (Base station) 
ไปยงัมือถือ (Mobile) แสดงไดด้งัรูปท่ี 1  [1] โดยประกอบไปดว้ย O-RU  
(Open-radio unit) มีหน้าท่ีประมวลผลการแปลงฟูเรียร์ผกผนั (Inverse 
fast Fourier transform: IFFT) และส่งสัญญาณออกทางสายอากาศ และ 
O-DU (Open distributed unit) มี ห น้ า ท่ี ใน ก าร เลื อ กระดับ ชั้ น ขอ ง
สายอากาศ กล ้ าสัญญาณ QAM และเขา้รหัสช่องสัญญาณ เป็นต้น  O-
RAN เป็นระบบเปิดและไม่ยดึติดกบัผูผ้ลิต ส่งผลใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึง
ไดทุ้กท่ี ซ่ึงท าให ้O-RAN อาจถูกน ามาใชใ้นอนาคตอนัใกล ้ 

การส่ือสารระหว่าง O-RU และ O-DU ใช้การส่ือสารแบบเปิด
เช่นกันและมีความเร็วสูงระดับ 25 Gbps โดยใช้โปรโตคอล eCPRI 
(enhanced Common Public Radio Interface) ซ่ึงเป็นระบบส่ือสารเชิง

แสง (Optical communication) เรียกว่า การส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้า 
(Optical fronthaul) โดยใชก้ารกล ้าสัญญาณเชิงขนาด – ตรวจจบัแบบตรง 
IM/DD ซ่ึงเป็นส่วนท่ีน าเสนอในบทความน้ี เน่ืองจากท่ีระดบัความเร็ว
ขนาด 25 Gbps ท าให้ผลกระทบของ CD มีผลต่อระบบการส่ือสาร และ
ตอ้งท าการแกไ้ขดงัท่ีจะกล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

3. การกล า้สัญญาณแบบ IM/DD 

การกล ้ าสัญญาณด้วยวิธีการกล ้ าเชิงขนาด – ตรวจจับแบบตรง
IM/DD แสดงได้ดังรูปท่ี 2 โดยท่ีเคร่ืองส่งจะประกอบไปด้วยระดับ
สัญญาณข้อมูลข่าวสาร PAM-4 มีหน่วยเป็นโวลต์ แทนด้วย ( )s t ถูก
ส่งไปยงัตวักล ้าสัญญาณแบบแมชเซนเดอร์ (Mach-Zehnder Modulator: 
MZM) โดยมีตวัก าเนิดแสงท่ีความยาวคล่ืน 1550 nm ท่ีขนาดพลงังาน  

0P  มีหน่วยเป็นวตัต ์ส่วนพลงังานท่ีเอาตพ์ตุของ MZM สามารถแสดงได้
ดงัสมการ [7] 
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คือสัญญาณ PAM 4 ระดบั v  คือระดับแรงดนัท่ีใช้ มีหน่วยเป็นโวลต ์

biasV  คือระดับแรงดันไบอัสให้ตัว MZM และV  คือระดับแรงดัน
ส าหรับขอบเร่ิมเปล่ียน (Threshold) สถานะ ‘0’ และ ‘1’ อย่างไรก็ดี
สัญญาณท่ีเคร่ืองส่งสามารถอธิบายไดด้ว้ยสัญญาณทางความถ่ี X

และเม่ือสญัญาณถูกส่งถึงเคร่ืองรับ สามารถอธิบายสญัญาณท่ีรับไดด้งัน้ี 

 Y X H Z                        (3) 

เม่ือ H  คือช่องสัญญาณเส้นใยแก้วน าแสง ในท่ีน้ีสนใจเพียง
ช่องสญัญาณ CD และสามารถอธิบายไดด้งัสมการ [8] 
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รูปท่ี 1 ตวัอยา่งระบบ O-RAN ส าหรับการส่ือสาร 5G 
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เม่ือ   คือความถ่ีเชิงมุม  คือความยาวคล่ืนท่ีใชส้ าหรับแสงคล่ืนพาห์ 
c  คือความเร็วแสง L คือระยะทางหน่วยเป็นกิโลเมตร D  คือค่าการ
กระจายตัวของสี มีหน่วยเป็น ps/(nm-km) โดยทั่วไปมีค่าท ากับ 16 
ps/(nm-km) ส าหรับเส้นใยแก้วน าแสงแบบโหมดเด่ียว (Signal Mode 
Fiber: SMF) และ Z  คือสญัญาณรบกวน โดยมกันิยามดว้ยสัญญาณ
รบกวนเกาส์สีขาวแบบบวก (Additive White Gaussian Noise: AWGN) 
 

4. วธีิการแก้ไขช่องสัญญาณ CD ทางโดเมนความถี ่
ในหัวข้อน้ีน าเสนอวิธีการแก้ไขช่องสัญญาณ CD ทางโดเมน

ความถ่ี โดยใชส้ัญญาณน าร่องเป็นสัญญาณเรียนรู้ช่องสัญญาณ และถูก
ส่งจากเคร่ืองส่ง เฟรมสัญญาณน าร่องประกอบไปด้วยส่วนหัว และ

สญัลกัษณ์ PAM-4 ท่ีรู้ค่า ดงัแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 จุด A จากรูปพบวา่ส่วน
หัวถูกน ามาต่อโดยการคดัลอกส่วนทา้ยของเฟรมเดียวกนันั้นเอง ท าให้

เกิดปรากฎการณ์การคูณประสานแบบวงกลม (Circular convolution) 
ท าใหท่ี้เคร่ืองรับสามารถสร้างไดง่้ายเหมือนกบัระบบ OFDM เพียงหาร
สญัญาณท่ีรับไดด้ว้ยสญัญาณน าร่องท่ีรู้ค่าเท่านั้น กล่าวคือ [9] 
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        (5) 

เรียกวิธีการน้ีว่าวิธีการประมาณค่าดว้ยวิธีการก าลงัสองน้อยสุด โดยท่ี 

plY  คือสัญญาณน าร่องท่ีรับได ้ plX  คือสัญญาณน าร่องท่ีถูก
ส่งมาจากเคร่ืองรับ อยา่งไรก็ดี จากสมการท่ี (5) พบว่ายงัมีองค์ประกอบ
ของสัญญาณรบกวนรวมเขา้มาดว้ย ดงันั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสามารถ
ท าไดโ้ดยการหาค่าเฉล่ียจากจ านวนสัญญาณน าร่องมาก ๆ จากท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้สามารถแสดงไดด้ว้ยสมการดงัน้ี 
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H H N                                  (6) 

เม่ือ Ĥ  คือช่องสัญญาณเฉล่ีย และ plN  คือจ านวนเฟรมสัญญาณ
น าร่องท่ีใชใ้นการเฉล่ียช่องสญัญาณ  

5. ผลการจ าลองแบบ 
ในหัวข้อ น้ีจะกล่าวถึงผลการจ าลองแบบส าห รับการแก้ไข

ช่องสัญญาณการกล ้าสัญญาณพลัส์แอมพลิจูด 4 ระดบั ร่วมกบัการแกไ้ข
ช่องสัญญาณทางโดเมนความถ่ีส าหรับระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้า
ของโอแลน โดยพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการจ าลองแบบประกอบไปดว้ยส่วน
ต่าง ๆ ดงัน้ี ความเร็วท่ีใชใ้นการส่งเท่ากบั 25 Gbps ค่าการกระจายตวั
ของสี D=16 ps/(nm-km) อัตราการลดทอนเท่ากับ 0.02 dB/km 

ไม่มีการพิจารณาความไม่เป็นเชิงเส้น ทั้งน้ีการทดลองจะพิจารณาสอง
ปัจจยัส าคญัคือค่าอตัราบิตผิดพลาด (Bit error rate: BER) ท่ีความ
ยาวของเส้นใยแก้วน าแสงท่ีระยะทางเท่ากบั 10 km  เน่ืองจากเป็นการ
ส่ือสารส่วนสุดทา้ยเพื่อต่อกบัสายอากาศต่อไป และอตัราส่วนสัญญาณ
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รูปท่ี 2 การกล ้าสญัญาณแบบ IM/DD และเฟรม PAM-4  ท่ีน าเสนอส าหรับระบบ O-RAN optical fronthaul 
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รูปท่ี 3 อตัราบิตผดิพลาดต่ออตัราส่วนสญัญาณต่อสญัญาณรบกวนเชิงแสง 

ส าหรับขนาด FFT ท่ีต่างกนั 
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ต่อสัญญาณรบกวนเชิงแสง (Optical signal to noise ratio: OSNR) โดย
สามารถจ าลองไดด้ว้ย AWGN ท่ีค่าเฉล่ียเท่า 0 และมีค่าความแปรปรวน
เท่ากบั   

เร่ิมตน้พิจารณาขนาดการแปลงสัญญาณทางเวลาเป็นสัญญาณทาง
ความถ่ีดว้ย FFT ส าหรับการหาค่าตามสมการท่ี (6) โดยในท่ีน้ีขนาดของ 
FFT มีค่าเท่า 256 512 1024 และ 2048 ตามล าดับ ผลการจ าลองแบบ
แสดงได้ดังรูปท่ี 3 จากรูปพบว่าเม่ือขนาด FFT มากข้ึน ค่าอัตราบิต
ผดิพลาดจะมีค่าลดลง อยา่งไรก็ดีส าหรับค่าขนาด FFT เท่ากบั 1024 และ 
2048 มีค่าต่างกนัไม่มากนกั และเม่ือ OSNR มากข้ึนส่งผลท าใหอ้ตัราบิต
ผดิพลาดลดลงเช่นกนั 

รูปท่ี 4 เป็นการแสดงค่าอตัราบิตผิดพลาดต่ออตัราส่วนสัญญาณต่อ
สัญญาณรบกวนเชิงแสงท่ีจ านวนท่ีใชใ้นการเฉล่ีย plN   ตั้งแต่ 1 8 16 32 
และ 128 จากรูปพบวา่เม่ือจ านวนค่าท่ีใชใ้นการเฉล่ียเพิ่มมากข้ึน ค่าอตัรา
บิตผิดพลาดจะมีค่าลดลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ี 1plN  และ 32plN   
พบว่าท่ีค่า OSNR เท่ากนัค่าอตัราบิตผิดพลาดจะมีค่าลดลงอย่างมีนัยยะ 
นั่นหมายความว่าค่ าการประมาณ ช่องสัญญาณ ใกล้เคี ยงกับ ค่ า
ช่องสัญญาณจริง (True channel) อย่างไรก็ดีท่ี plN  สูงมีค่าอัตราบิต
ผิดพลาดไม่ต่างกนัมากเม่ือ plN  มีค่าเท่ากบั 16 32 และ 128 ดงันั้นหาก
พิจารณาถึงการน าไปการสร้างจริง จ  านวนคร้ังท่ีใชใ้นการเฉล่ียท่ี 16 หรือ 
32 คร้ังอาจเพียงพอ  

6. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการกล ้ าสัญญาณ

พลัส์แอมพลิจูด 4 ระดบัร่วมกบัการแกไ้ขช่องสัญญาณทางโดเมนความถ่ี
ส าหรับระบบส่ือสารเชิงแสงส่วนหน้าของโอแลน โดยใช้การกล ้ า
สัญญาณเชิงแสงแบบ IM/DD และค านึงถึงผลกระทบช่องสัญญาณเพียง
การกระจายตวัของสีเท่านั้น จากผลการจ าลองแบบเชิงเลขพบวา่ ค่าขนาด 
FFT ท่ีใชต้อ้งมากกว่า 1024 จุด จึงจะเพียงพอต่อการแกไ้ขช่องสัญญาณ 

และจ านวนคร้ังท่ีใชใ้นการหาค่าเฉล่ียควรมีค่าไม่นอ้ยว่า 16 คร้ัง และค่า
ความแม่นย  าจะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนักเม่ือจ านวนคร้ังในการหา
ค่าเฉล่ียมีค่าเพิ่มข้ึน ดงันั้นในการสร้างจริง การใช้จ  านวนคร้ังเพียง 16 
หรือ 32 คร้ัง อาจเพียงพอต่อการน าไปใชง้าน อยา่งไรก็ดียงัมีผลกระทบ
อย่าง อ่ื น เช่น  จ ากก ารกระจายตัวของโหมด  (Polarization-mode 
dispersion: PMD) และความไม่ เป็น เชิ งเส้น  (Nonlinear) ควรน ามา
พิจารณาดว้ยต่อไป 

7. กติติกรรมประกาศ 

บทความ น้ีได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� นําเสนอการกําหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และ

พิสูจน์เอกลกัษณ์ Stribeck Effect สําหรับระบบขบัเคลื�อนแกนเครื�องกัด

ซีเอ็นซี กรรมวิธีโดยการกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ

ขับเคลื�อนแกนที�มีแรงเสียดทานมาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้อุปกรณ์

ตรวจวดัตาํแหน่ง (Incremental Encoder) และคาํสั�งการเคลื�อนที�จากตัว

ควบคุมซีเอ็นซี (Velocity Command) จากนั�นเก็บค่าตาํแหน่งของระบบ

ขับเคลื�อนแกน และค่าคาํสั�งการเคลื�อนที�  ที� เวลาการสุ่มเดียวกัน และ

นํามาพล๊อตกราฟ เพื�อหาค่า Stribeck effect ทั� งสองทิศทาง การทดลอง

กระทาํแบบออฟไลน์ ทั�งสองทิศทาง โดยเขียนโปรแกรมกดัชิ�นงานเป็น

แบบวงกลม เคลื�อนที�ทั� งซ้ายและขวา ผลการทดลองเปรียบเทียบ

ผลตอบสนองค่าตาํแหน่งของระบบขบัเคลื�อนแกนกับค่าที�ได้จากการ

จาํลอง ส่งผลให้ผลการทดลองมีค่าความผิดพลาดที�ยอมรับได้ และ

สามารถนาํไปใชง้านจริง เช่นการออกแบบตวัควบคุมเพื�อชดเชยแรงเสียด

ทาน หรือตรวจสอบความผิดปกติของระบบขบัเคลื�อนแกนได ้

คําสําคัญ: การกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์, พิสูจน์เอกลักษณ์,

เครื�องกดัซีเอน็ซี, ระบบขบัเคลื�อนแกน, แรงเสียดทาน 

Abstract 

This paper presents a mathematical modeling and identification of 

Stribeck Effect for feed drive system of CNC milling machine. The 

research scheme determined mathematical models of feed drive systems 

with friction force to be analyzed together. It used an incremental 

encoder and a motion command from a CNC controller (Velocity 

Command), then sense the position of the feed drive system and the 

motion command at a sampling time of 100 milliseconds. The 

Experiment was done offline. Both directions by writing a part program 

to cutting process the work piece in a circular shape. The experimental 

results compared the response, the real position of the feed drive system 

with the simulation position. As a result, the experimental results had an 

acceptable error value and can be used for applications such as 

designing a regulator to compensate for friction or monitor the 

malfunction of the feed drive system. 

 

Keywords: Mathematical Modeling, Identification, CNC Milling 

Machine, Feed Drive System, Friction Force 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเครื�องกดัซีเอ็นซีไดถู้กนาํมาใชง้านในโรงงานอุตสาหกรรม

ทางด้านโลหะอย่างแพร่หลาย โดยเครื� องกัดซีเอ็นซีสามารถช่วยเพิ�ม

ประสิ ท ธิภาพ ใน ก ระบ วน ก ารผลิตได้อย่างม าก  แ ล ะบ่อยค รั� งที�

กระบวนการผลิตชิ�นงานที�ตอ้งการความละเอียดสูง พบว่าชิ�นงานมีความ

ผิดพลาด ขณะที�เครื�องจกัรกลยงัทาํงานเป็นปกติ ทั�งนี� เนื�องมาจากระบบ

ขบัเคลื�อนแกน(Feed Drive System) ของเครื�องกดัซีเอ็นซีใช้งานมานาน 

สาเหตุเกิดจากการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพของกลไกที�มีการเคลื�อนที�

ของเครื� องกัดซีเอ็นซี เกิดการฝืด หรือเกิดจากแรงเสียดทาน(Friction 

force)[1]ที�มีการเปลี�ยนแปลงทางกายภาพ  ซึ� งเป็นสาหตุที�พบบ่อย และ

ส่งผลต่อการเสียหายของระบบขบัเคลื�อนแกน เช่นเซอร์โวมอเตอร์(Servo 

Motor) วงจรขับ เซอร์โวมอเตอร์(Servo Driver) และบอลสกรู(Ball 

Screw)  โดยที�แรงเสียดทาน คือแรงที�ตา้นการเคลื�อนที� ซึ� งทาํหน้าที�ตา้น

การเคลื�อนที�ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเคลื�อนที�ของวตัถุ โดยแรงเสียด

ทานมีพฤติกรรมที�แสดงออกมาแตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น Q 

รู ป แ บ บ คื อ  � .แ ร ง เสี ย ด ท า น แ บ บ ส ถิ ต  ( Static Friction Force)  

2. Stribeck Effect Friction R. แรงเสียดทาน แบบคูล อมป์  (Coulomb 

Friction Force) และ Q.แรงเสียดทานแบบวิสคอส (Viscous Friction 

Force)  ฉะนั�น Stribeck Effect Friction[1] หนึ� งในพารามิเตอร์ของแรง

เสียดทาน โดยพฤติกรรมที�แสดงออกมา ที�ทาํให้ชิ�นงานเสียหายกล่าวคือ 

ระบบขับเคลื�อนแกนได้รับคําสั�งการเคลื�อนที�จากตัวควบคุมซีเอ็นซี 

เพื�อให้โต๊ะจบัยึดชิ�นงาน(Machine Tool Table) เคลื�อนที� ในช่วงแรกโต๊ะ

จบัยึดชิ�นงานจะไม่มีการเคลื�อนที� เนื�องจากกาํลงัของคาํสั�งการเคลื�อนที�

ไม่เพียงพอ ต่อการเอาชนะแรงเสียนทานแบบสถิต และเมื�อคาํสั�งการ
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เคลื�อนที� มีกําลังมากพอที� จะเอาชนะแรงเสียดทานแบบสถิตแล้ว 

พฤติกรรมของ Stribeck Effect Friction จะแสดงออกมา ในลักษณะที�

เรียกว่า การลื�น หรือวืด หมายความว่าความเร็วจะตกแบบกะทนัหนั และ

กลับเข้าสู่ความเร็วปกติ  ส่งผลให้ชิ�นงานเกิดการเสียหาย จากปัญหา

ดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการแก้ปัญหาโดยการประมาณค่าแรงเสียดทาน

ส่วน Stribeck Effect Friction เพื�อนําไปออกแบบตัวควบคุมที�สามารถ

ชดเชยค่า Stribeck Effect Friction ซึ� งการหาค่าเป็นแบบออฟไลน์ โดย

การนาํเอาสัญญาณคาํสั�งการเคลื�อนที�และค่าตาํแหน่งของระบบขบัเคลื�อน

แกนมาวิเคราะห์ร่วมกนั  

บท ความนี� จึงเป็ นการนําเส น อก ารกําห นดแบ บจําลองทาง

คณิ ตศาสต ร์แ ล ะพิ สู จน์ เอก ลัก ษ ณ์  Stribeck Effect สํ าห รับ ระบ บ

ขับเคลื�อนแกนเครื� องกัดซีเอ็นซี การทดลองใช้โมดูลสําเร็จรูปของ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ DSPic30F4011 คือโมดูลแปลงสัญญาณอนาล๊อก

เป็นดิจิตอล และโมดูลนับค่าตาํแหน่งจากเอนโคด้เดอร์ โดยโมดูลแปลง

สัญญาณอนาล๊อกเป็นดิจิตอลอ่านค่าสัญญาณคําสั�งการเคลื�อนที�ของ

ระบบขบัเคลื�อนแกน และโมดูลนบัค่าตาํแหน่งของระบบขบัเคลื�อนแกน

จากเอนโคด้เดอร์ ซึ� งการอ่านค่าทั�งสองนั�น จะทาํการอ่านค่าที�คาบเวลา

การสุ่ม �ZZ มิลลิวินาที (Sampling Time = 100mS) จากนั�นนําเอาค่าที�ได้

จากการแปลงสัญญาณอินพุตของระบบขบัเคลื�อนแกนและค่าตาํแหน่ง

ของระบบขับเคลื�อนแกนมาวิเคราะห์ ด้วยการพล๊อตกราฟ เพื�อหาค่า 

Stribeck Effect ทั�งสองทิศทาง 

 

2. เครื�องกัดซีเอ็นซี (CNC Milling Machine) 

โครงสร้างพื�นฐานของเครื� องกัดซี เอ็นซีประกอบด้วยระบบ

ขบัเคลื�อนแกน[4] จาํนวน R ชุด 

 

-

Z-Axis 
Servo Motor

Y-Axis 
Servo Motor

X-Axis 
Servo Motor

Z Axis

Y Axis
X Axis

 

รูปที� � แสดงเครื�องกดัซีเอน็ซี 

และระบบหวัจบัหมุนดอกกดั (Spindle System) จาํนวน � ชุด  ระบบ

ขบัเคลื�อนแกนจาํนวน 3 ชุดประกอบดว้ย 1.ระบบขบัเคลื�อนแกน X  2. 

ระบบขบัเคลื�อนแกน Y และ 3.ระบบขบัเคลื�อนแกน Z โดยระบบ

ขบัเคลื�อนแกน X และY มีลกัษณะเป็นแนวระนาบ และระบบ

ขบัเคลื�อแกน Z มลีกัษณะเป็นแนวตั�ง ดงัรูปที� � 

 

2.1 ระบบขับเคลื�อนแกน (Feed Drive System) 

ระบบขับเคลื�อนแกนประกอบด้วยเซอร์โวมอเตอร์ บอลสกรู

บอลนัท ลูกปืนรองรับแรงทั�งสองขา้ง (ด้านหน้า กับด้านหลงั) คพัปลิ�ง 

และโต๊ะจับยึดชิ�นงานดังรูปที�  q  สามารถกําหนดแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ของระบบขบัเคลื�อนแกน[4-6] ดงัสมการที� �  

 

                  )()()( tuftqdtqm f ��� ���               (1) 

โดยที�  

m  เท่ากบัมวลของโต๊ะจบัชิ�นงาน   

d  เท่ากบัค่าความหนืด    

)(tu เท่ากบัสัญญาณอินพุตของระบบขบัเคลื�อนแกน    

)(tq  เท่ากบัค่าตาํแหน่งแกน 

)(tq�  เท่ากบัค่าความเร็วแกน 

)(tq��  เท่ากบัค่าความเร่งแกน  

ff   เท่ากบัแรงเสียดทานรวม  

 

Servo Motor

Table

Ball ScrewShaftBallNut
 

 

รูปที� q. โครงสร้างของระบบขบัเคลื�อนแกนแนวราบ 

2.)  แรงเสียดทาน (Friction Force) 

จากการส่งกาํลงัจากเซอร์โวมอเตอร์ให้กับบอลสกรูผ่านคพั

ปิ� งให้ระบบขบัเคลื�อนแกนเคลื�อนที�จะมีแรงเสียดทานเกิดขึ�น ตรงจุดที�มี

การสัมผสักันของวตัถุทั�งสอง  จากการวิเคราะห์พบว่าแรงเสียดทานที�

เกิดขึ�นในระบบขบัเคลื�อนแกน มี Q รูปแบบด้วยกัน ประกอบด้วยแรง

เสียดทานแบบสถิต(Static Friction) แรงเสียดทานแบบคูลอมป์(Coulomb 

Friction) แรงเสียดทานแบบวิสคอส(Viscous Friction) และ Stribeck 

Effect Friction โดยที�แรงเสียดทานแต่ละรูปแบบที�เกิดขึ�นมีพฤติกรรมที�

ไม่เป็นเชิงเส้นแสดงดังรูปที�  R  ซึ� งรูปแบบแรงเสียดทานที�ใช้ในการ

วิเคราะห์เป็นแบบ Classical model[1,7,8]  โดยที�แรงเสียดทานแบบสถิต

จะเกิดขึ� นขณะระบบขับเคลื�อนแกนไม่มีการเคลื�อนที�และกําลังจะ

เคลื�อนที�  แต่ถ้าระบบขับเคลื�อนแกนเคลื�อนที�แล้ว แรงเสียดทานแบบ

สถิตจะเท่ากบัศูนย ์ และส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานแบบคูลอมป์และแบบ

วิสคอสต่อไป  ซึ� งแรงเสียดทานแบบคูลอมป์นั�น เกิดขึ�นจากแรงกระทาํ

ระหว่างผิวของวัตถุที�สัมผัสกันและแปรผันโดยตรงกับทิศทางการ

เคลื�อนที�ของระบบขบัเคลื�อนแกน ส่วนแรงเสียดทานแบบวิสคอสเกิดขึ�น

ขณะที�ระบบขบัเคลื�อนแกนเคลื�อนที�โดยจะแปรผนัโดยตรงกบัความเร็ว 

แรงเสียดทานที�เกิดขึ�นกับระบบขบัเคลื�อนแกนนั�น จะมีอิทธิผลต่อการ

เคลื�อนที�ของระบบขบัเคลื�อนแกนสามารถเขียนเป็นสมการที� q 
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)sgn(..)sgn().1.( ��� ���� ss efeffF scvf
�� ���� (2) 

 

โดยที� 

        sf เท่ากบัแรงเสียดทานแบบสถิต  

       cf  เท่ากบัแรงเสียดทานแบบคูลอมป์  

       vf  เท่ากบัแรงเสียดทานแบบวิสคอส 

        �  เท่ากบัความเร็วเชิงมุม 

       s�  เท่ากบัความเร็วช่วงที�เกิด Stribeck  effect 

 

][ Nm

)/( srad�
s�

s��

fF

s +f

s -f

c +f

c -f

vf

 
รูปที� R. คุณลกัษณะของแรงเสียดทานรวม 

 

3. การทดลอง 

การทดลองกระทาํบนเครื�องกดัซีเอ็นซียี�ห้อ HURCO ที�มีระยะการ

เคลื�อนที�แกน X  เท่ากับ �,qZZ มิลลิเมตร ระยะการเคลื�อนที�แกน Y 

เท่ ากับ  800 มิลลิ เมตร แล ะระยะก ารเคลื�อน ที� แกน  Z เท่ ากับ  650 

มิลลิเมตร และเอน็โคด้เดอร์ขนาด RZZZ PPR (ติดตั�งบนเซอร์โวมอเตอร์) 

ดงัรูปที� Q ไดอะแกรมที�ใชใ้นการทดลอง โดยสัญญาณจากเอนโคด้เดอร์ 

SERVO 

DRIVE

Servo Motor
Encoder

Memory

Line 

receive
Line Driver

To CNC Controller 

A/D 

Convertor

Up Down 

Counter

8

Speed Command

MCU ds30F4011 Board  

รูปที� Q แสดงไดอะแกรมที�ใชใ้นการทดลอง 

ถูกส่งไปยงัวงจรรับ-ส่งสัญญาณเอน็โคด้เดอร์ และแยกสัญญาณออกเป็น 

q ชุดคือชุดที�หนึ�งส่งไปยงัระบบควบคุมซีเอน็ซี และชุดที�สองส่งไปยงั

โมดูลอ่านค่าตาํแหน่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC30F4011ส่วน

สัญญาณอินพุตของระบบขบัเคลื�อนแกนส่งไปยงัโมดูลแปลงอนาล๊อก

เป็นดิจิตอลการทดลองไดท้าํการเขียน 

โปรแกรมกดัชิ�นงาน (Part Program : NC code) เป็นรูปวงกลมรัศมี �ZZ 

มิลลิเมตร กดัชิ�นงานที�ความลึก q มลิลเิมตร 

/*** โปรแกรม �Q5 สาํหรับหาค่า Stribeck Effect ทิศทางบวก ***/ 

%745 

G00 Z50 

M03S3000 M08 

X50Y0 

Z3 

G01Z-2F300 

G02X-50Y0R50 

G02X50Y0R50 

Z50 

M05 M09 

M02 

/*** โปรแกรม �Q� สาํหรับหาค่า Stribeck Effect ทิศทางลบ***/ 

%746 

G00 Z50 

M03S3000 M08 

X50Y0 

Z3 

G01Z-2F300 

G03X-50Y0R50 

G03X50Y0R50 

Z50 

M05 M09 

M02 

 

 

8. ผลการทดลอง 

การทดลองเขียนโปรแกรมกดัชิ�นงานในลกัษณะเป็นวงกลม ซึ� งผล

การทดลองแสดงการหาค่า Stribeck Effect ทั� งสองทิศทาง ดังรูปที�  � 

แสดงค่า Stribeck Effect ทิศทางบวก โดยที�  Stribeck Effect Velocity 

เท่ ากับ  �q  rad/sec ที�  �.4 mNm และรูปที�  � แสดงค่ าStribeck Effect 

ทิศทางลบ โดยที�  Stribeck Effect Velocity เท่ ากับ  �3  rad/sec ที�  �.3 

mNm ส่วนรูปที� � แสดงค่าตาํแหน่งเปรียบเทียบเป็นกราฟผลตอบสนอง
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ค่าตําแหน่งจริง กับค่าตําแหน่งจําลอง และรูปที�  � แสดงค่าผิดพลาด

ระหว่างค่าตาํแหน่งจริง กบัค่าตาํแหน่งจาํลอง  

12 rad/sec

 

รูปที� 5 กราฟแสดงค่า Stribeck Effect ทิศทางบวก 

-13 Rad/sec

 

รูปที� 6 กราฟแสดงค่า Stribeck Effect ทิศทางลบ 

 

รูปที� � กราฟแสดงค่าตาํแหน่งเปรียบเทียบเป็นกราฟผลตอบสนองค่า

ตาํแหน่งจริง กบัค่าตาํแหน่งจาํลอง 

5. สรุป 

บทความนาํเสนอการกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และ

พิสูจน์เอกลกัษณ์ Stribeck Effect สําหรับระบบขบัเคลื�อนแกนเครื�องกดั

ซีเอน็ซี โดยการกาํหนดแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของระบบขบัเคลื�อน

แกน ที�มีแรงเสียดทานมาร่วมดว้ย โดยผลการทดลองเปรียบเทียบเป็น

กราฟผลตอบสนองค่าตาํแหน่งจริงกบัค่าตาํแหน่งจาํลอง พบว่ามีค่าความ

ผิดพลาด +R pulse*1000 ซึ�งทาํให้ค่า Stribeck Effect Velocity ที�ไดท้ั�ง

สองทิศทางยอมรับได ้ และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบตวั

ควบคุมที�สามารถชดเชยได ้

 

รูปที� � แสดงค่าพิดพลาดระหว่างค่าตาํแหน่งจริง กบัค่าตาํแหน่งจาํลอง 
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วิธีแก้ค่าคลาดเคล่ือน 2 ข้ันสําหรับเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC 

Two-step Error Correction Technique for an NTC Thermistor 

รังสิมันต์ สิทธิกร 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร rungsimant@mut.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC ท่ีไม่เชิงเส้นสูงจะใชวิ้ธี
ทําให้ เชิงเส้นหรือคํานวณจากสมการคุณลักษณะ ทั้ งสองวิธีล้วนมี
รูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนท่ีสามารถลดค่าลงไดอี้ก บทความน้ีเสนอวิธี
วดัอุณหภูมิท่ีแก้ค่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้น โดยแก้ค่าคลาดเคลื่อนท่ีความ
ต้านทานเทอร์มิสเตอร์และแก้ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิจากสมการ
คุณ ลักษณ ะ  ค่าคลาดเคลื่อน ทั้ งสองจะคํานวณ จากสมก ารแก้ค่ า
คลาดเคลื่อนท่ีรูปสมการพหุนาม ผลการวิเคราะห์แสดงค่าคลาดเคลื่อนท่ี
ตํ่ามากในช่วงอุณหภูมิกวา้ง  

คําสําคัญ: เทอร์มิสเตอร์ ความไม่เชิงเส้น 

Abstract 

A temperature measurement using an NTC thermistor, which had 

high non-linearity, would use a linearized technique or be calculated 

from a characteristic equation. Both methods would exhibit a profile of 

error that could be reduced. This paper proposed a temperature 

measurement technique which would correct the errors in two steps: 

correcting the thermistor resistance error and the temperature error of 

the characteristic equation. These errors were calculated through the 

corresponding equations based on a polynomial form. The results 

showed a minimum error over the high temperature range. 

Keywords:  Thermistor, Nonlinearity 

1. บทนํา 
วิธีการวดัอุณหภูมิดว้ยเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC ท่ีคุณลกัษณะไม่เชิง

เส้นสูง เช่น [1] วิธีการเรียนรู้เคร่ืองจักรและ [2] วิธีฟัซซ่ี แม้ว่าเป็นวิธี
คาํนวณท่ีมีความสามารถสูง ยงัไม่สามารถทาํให้ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ
อยู่ในระดับตํ่าได้ สําหรับวิธีท่ีใช้สมการคุณลกัษณะท่ีแม่นยาํของเทอร์
มิสเตอร์ [3] จะได้ค่าคลาดเคลื่อนท่ีน้อยกว่า แต่ยงัมีรูปแบบของค่า
คลาดเคลื่อน จึงยงัไมม่ีวิธีไหนท่ีให้ค่าคลาดเคลื่อนนอ้ยท่ีสุด 

วิธีแก้ค่าคลาดเคลื่อนท่ีความตา้นทานหรืออุณหภูมิให้กับสมการ
คุณลกัษณะโดย [4] ซ่ึงควรจะมีค่าคลาดเคลื่อนท่ีตํ่านั้น เมื่อทดสอบใชก้บั
ก ารศึก ษ าส ภาพ แ วดล้อม ท่ี อุณ ห ภูมิ แป รป รวน สู ง  [5] ก ลับ มีค่ า
คลาดเคลื่อนสูงในระดบั 0.1 องศาเซลเซียส สาเหตุเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีตอ้ง
หารากสมการพหุนาม ซ่ึงจะยุ่งยากกรณีอันดับสมการท่ีสูง วิธีแก้ค่า

คลาดเคลื่อนอุณหภูมิโดย [6] จะให้ค่าคลาดเคลื่อนท่ีตํ่ากว่า โดยใชค้่าแก้
ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิกับอุณหภูมิคํานวณจากสมการคุณลักษณะ 

สาํหรับค่าแกจ้ะคาํนวณจากสมการแกค้่าคลาดเคลื่อน เมื่อใชวิ้ธีน้ีร่วมกบั
การแบ่งช่วงอุณหภูมิของการแก้ค่าคลาดเคลื่อนโดย [7] จะทําให้ค่า
คลาดเคลื่อนน้อยลง แต่ก็ยงัมีรูปร่างของค่าคลาดเคลื่อน เน่ืองจากสมการ
แกค้่าคลาดเคลื่อนมีรูปสมการพหุนาม ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสมการคาํนวณ
จากวิธีสมการถ ดถ อยเชิ งเส้น  ก ารเพ่ิ มอัน ดับ สมก ารจะมี ปัญ ห า 

Overfitting นอกจากน้ีกรณีช่วงวดัอุณหภูมิท่ีกวา้ง จะตอ้งใชส้มการแกค้่า
คลาดเคลื่อนจาํนวนมาก  

บทความน้ี เสนอวิธีแก้ค่าคลาดเคลื่อน  2 ขั้ น  โดยแก้ค่าความ
ตา้นทานของเทอร์มิสเตอร์และแก้ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิของสมการ
คุณลกัษณะเทอร์มิสเตอร์ท่ีเป็นเพียงสมการอย่างง่าย ค่าแก้ทั้งสองน้ีจะ
คาํนวณจากสมการพหุนามซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิสมการได้จากวิธีสมการ
ถดถอยเชิงเส้นท่ีอาศยัขอ้มูลเทียบมาตรฐานของเทอร์มิสเตอร์ นอกจากน้ี
การแบ่งช่วงอุณหภูมิให้กับวิธีน้ีสามารถลดค่าคลาดเคลื่อนสู่ระดบัน้อย
ท่ีสุดได ้

2. วิธีแก้ค่าคลาดเคล่ือนอุณหภูมิ 

2.1 การแก้ค่าคลาดเคล่ือน 1 ขั้น 

R fb Tb

∆Tc

Tcal1

fcT
 

รูปท่ี 1 ไดอแกรมวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 1 ขั้น 

สมการคุณลักษณะอย่างง่ายของเทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC  ( fb ) 

สาํหรับคาํนวณอุณหภูมิ bT  จากค่าวดัของเซนเซอร์ท่ีเป็นความตา้นทาน 

R  ดงัสมการ (1) 

 Bb  
ln A

T
R

=
−

   (1) 

เมื่อค่า A  และ B  ไดจ้ากวิธีสมการถดถอยเชิงเส้น(Linear regression 

method) ดว้ยขอ้มูลเทียบมาตรฐานเซนเซอร์(ความตา้นทาน R  และ
อุณหภูม ิ T ) อุณหภูมิ bT  คาํนวณจากสมการจะมีค่าคลาดเคลื่อน bT∆  

เมื่อเทียบกบัอุณหภูมิ T  ดงัสมการ (2) 

b  bT T T= + ∆    (2) 

การแก้ค่าคลาดเคลื่อน bT∆  จะอาศัยสมการแก้ค่าคลาดเคลื่อน
อุณหภูมิ( fcT )ท่ีเป็นสมการพหุนามอนัดบั ncT  คาํนวณค่าคลาดเคลื่อน
จากอุณหภูมิ bT  โดยค่า cT∆  ท่ีคาํนวณได ้แสดงดงัสมการ (3) 
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ncT
i

i
i 0

c  cT bT T
=

 
∆ = ⋅ 

 
∑    (3) 

เมื่อค่าสัมประสิทธ์ิ icT  ไดจ้ากวิธีสมการถดถอยเชิงเส้น ดว้ยขอ้มูล bT  

และ bT∆  

อุณหภูมิจากวิธีน้ี cal1T  ท่ีผา่นการแกค้่าคลาดเคลื่อนดว้ย cT∆  จะ
เท่ากบั 

( )cal1  + b cT T T T= ∆ − ∆   (4) 

ถา้ c = bT T∆ ∆  ก็จะได ้ cal1T  เท่ากบัอุณหภูมิ T  ท่ีค่ามาจากการ
เทียบมาตรฐาน จึงไม่เหลือค่าคลาดเคลื่อนอีกต่อไป แต่ในทางปฏิบติัท่ีค่า
ไม่เท่ากนั เน่ืองจากขอ้จาํกดัของอนัดบัสมการพหุนามและช่วงอุณหภูมิ
คาํนวณของสมการแกค้่า โดยจะตอ้งใชอ้นัดบัสมการพหุนามท่ีสูงในช่วง
อุณหภูมิกวา้งท่ีค่าคลาดเคลื่อนตํ่า แต่การเพ่ิมอนัดบัสมการจะทาํให้การ
หาค่าสัมประสิทธ์ิสมการดว้ยวิธีสมการถดถอยเชิงเส้นมีปัญหาของ
overfitting  

2.2 การแก้ค่าคลาดเคล่ือน 2 ขั้น 

R fb
Tb

fcT
∆Tc

fcR

fb
R-∆R Tb2

Tcal2

∆R

 
รูปท่ี 2 ไดอแกรมวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้น 

เมื่อเหลือค่าคลาดเคลื่อน T∆  จากการแกค้่าคลาดเคลื่อนแบบ 1 ขั้น
ซ่ึงเท่ากบั 

 b cT T T∆ = ∆ − ∆    (5) 

ถา้แกค้่าคลาดเคลื่อน T∆  ผา่นการแกค้่า R  ดว้ยค่า R∆  ซ่ึง
คาํนวณจากสมการแกค้่าความตา้นทาน( fcR ) จะไดว่้า 

b2  b  T T T= − ∆    (6) 

ดงันั้นอุณหภูมิของวิธีน้ี cal2T  จะมาจากการแกค้่าอุณหภูมิ  b2T  

ดว้ยค่า cT∆  ดงัสมการ 

cal2  b2 cT T T= − ∆    (7) 

ดว้ยสมการ (2) และ (5)-(7) จะได ้

 cal2  T T=    (8) 

จะเห็นว่าอุณหภูมิ cal2T  จะเท่ากบัอุณหภูมิเทียบมาตรฐาน T  แต่
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีค่า R∆  ตอ้งเท่ากบั 

b 
B A

T TR R e
+

−∆∆ = −                    (9) 

ในทางปฏิบติัท่ีไม่รู้ค่า T∆  เมื่อวดัค่าความตา้นทาน R  ของเทอร์
มิสเตอร์ จึงตอ้งสร้างสมการไวค้าํนวณค่า R∆  จากค่า R  โดยจะอาศัย
สมการแกค้่าความตา้นทาน( fcR ) ท่ีเป็นสมการพหุนามอนัดบั ncR  ดัง
สมการ (10) 

ncR
i

i
i 0

real  cRR R
=

 
∆ = ⋅ 

 
∑   (10) 

เมื่อสัมประสิทธ์ิ icR  ได้จากวิธีสมการถดถอยเชิงเส้น ด้วยขอ้มูลเทียบ
มาตรฐาน R  และค่า R∆  ท่ีคาํนวณจากสมการ (9) ซ่ึงถา้ realR R∆ = ∆  

วิธีแกค้่าคลาดเคลื่อนน้ีจะไมม่ีค่าคลาดเคลื่อน 

3. วิธีแก้ค่าคลาดเคล่ือน 2 ขั้นแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิ 

การคาํนวณด้วยสมการ fb  ในช่วงอุณหภูมิประมาณ o50 C  จะมี
ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ bT∆  ไม่เกิน o1 C  วิธีแก้ค่าคลาดเคลื่อน 1 ขั้น 
สามารถทาํให้ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิในระดบัมิลลิองศาเซลเซียส แต่เมื่อ
ช่วงอุณหภูมิกวา้ง จะตอ้งใช้วิธีแก้ค่าคลาดเคลื่อนแบบหลายส่วน [7] ท่ี
แบ่งช่วงอุณหภูมิของการแกค้่าคลาดเคลื่อน จาํนวนช่วงท่ีแบ่งขึ้นกบัคุณ
ลักษณะเฉพาะของค่าความต้านทานและอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์ 

สําหรับค่าแก้จะคาํนวณจากสมการแกค้่าคลาดเคลื่อนโดยท่ีสัมประสิทธ์ิ
สมการคาํนวณดว้ยวิธีถดถอยเชิงเส้นเช่นเดียวกนั  

ดงันั้นวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้นแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิ จะแบ่งช่วง
อุณหภูมิเป็น S  ส่วน สําหรับแกค้่าอุณหภูมิ แลว้แบ่ง S  ส่วนน้ีออกเป็น 

P ส่วน สาํหรับแกค้่าความตา้นทาน ดงันั้นสมการทั้งหมดจะมีดงัน้ี 

j
j

j

 
b  

ln
B

T
R A

=
−

   (11) 

( )
jncT

i

j j,i j
i 0

c  cT bT T
=

 
∆ = ⋅  

 
∑     (12) 

j,kncR
i

j,k j,i
j,i 0

 cRR R
=

 
∆ = ⋅  

 
∑   (13) 

เมื่อ 1 j S≤ ≤  และ 1 k P≤ ≤   

การคาํนวณอุณหภูมิของวิธีน้ีจะนาํค่าวดัความตา้นทาน R  ไป
คน้หาตาํแหน่งของส่วน S  และ P  เพ่ือใชส้มการ (11)-(13) ท่ีตรงกบั
ส่วนนั้นสาํหรับการคาํนวณ 

4. การทดสอบ 

4.1 ข้อมูลเทียบมาตรฐานเทอร์มิสเตอร์ 

เมื่อการทดสอบความถูกต้องท่ีค่าคลาดเคลื่อนน้อยมาก จึงต้องใช้
ขอ้มูลเทียบมาตรฐานเทอร์มิสเตอร์ท่ีแม่นยาํสูง ดงันั้นจะใชเ้ทอร์มิสเตอร์
เบอร์ PS302J2, PS103J2 และ PS503J2  ของบริษัท  Littlefuse ข้อมูล
เทียบมาตรฐานในช่วงอุณหภูมิ -50 oC ถึง 150 oC ขั้นอุณหภูมิ 0.05 oC 

ความละเอียด 0.0001 oC  ท่ียืนยนัค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิไม่เกิน 0.001 oC 

4.2 ผลทดสอบวิธีแก้ค่าคลาดเคล่ือน 

ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ bT∆  ของสมการ fb  ในช่วง o0 70 C−  

ของเทอร์มิสเตอร์เบอร์ PS103J2 รูปท่ี 3 อยู่ในช่วง ( ) o0.157,0.359 C−

สาํหรับค่าคลาดเคลื่อนรูปท่ี 4 ซ่ึงใชวิ้ธีแกค้่าคลาดเคลื่อนแบบ 1 ขั้น เมื่อ 

ncT=2 จะมีค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ T_1step∆ ในช่วง ( )6.191,6.293−  
om C เมื่อใชวิ้ธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้น โดยใชค้่าแกค้วามตา้นทาน R∆  

คาํนวณจากสมการ (9) จะไม่มีค่าคลาดเคลื่อน T_2step_Ideal∆  อีกเลย 
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รูปท่ี 3 ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิของสมการ bf  

ในทางปฏิบัติท่ีค่าแก้ความต้านทานเป็น realR∆  ดังนั้นลักษณะ
ข อ งค่ าแ ก้ค ว าม ต้าน ท าน ndR_2∆  ก รณี ncR=2  แ ล ะค่ าแ ก้ค ว าม
ตา้นทาน rdR_3∆  กรณี ncR=3  ในรูปท่ี 5 ก) จะต่างจากค่า R∆  โดยท่ีค่า
ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ndEr _ R_2∆  ก ร ณี ncR=2  แ ล ะ ค่ า ค ว า ม
แตกต่าง rdEr _ R_3∆ กรณี ncR=3   ในรูปท่ี 5 ข) จะนอ้ยลงเมื่อเพ่ิมอนัดบั
สมการแกค้่าความตา้นทาน เมื่อพิจารณาค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ ndT_2∆  

กรณี ncR=2  และค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ rdT_3∆  กรณี ncR=3  ในรูปท่ี 
5 ค ) จะมีค่ าน้อยกว่าค่ าคลาด เคลื่อน จากวิธีแก้ค่ าคลาดเคลื่อน  1 

ขั้น T_1step∆  แม้จะจริงในช่วงต้นอุณหภูมิ  แต่ค่าคลาดเคลื่อนกลับ
มากกว่าในช่วงท้ายอุณหภูมิ เน่ืองจากใช้เพียงอันดับสมการท่ีตํ่า เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสามารถลดค่าคลาดเคลื่อนของวิธีท่ีเสนอ 
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รูปท่ี 4 เปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมขิองวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 1 ขั้นและ 2 ขั้น 
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ก) ลกัษณะค่าแกค้วามตา้นทาน 
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ข) ค่าคลาดเคลื่อนของค่าแกค้วามตา้นทาน 
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ค) การเปรียบเทียบค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิทั้ง 2 วิธี 

รูปท่ี 5 ผลทดสอบวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้น 

การแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้นแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิ กรณี S=2, P=1  

คือช่วงอุณหภูมิ o0 26.3 C−  และช่วงอุณหภูมิ o26.3 70 C−  ซ่ึงทั้ ง 2 

ช่วงใช้ค่า ncT=5, ncR=5  ความแตกต่างระหว่างค่าแก้ความต้านทาน
กรณีน้ีเทียบกบัค่าความตา้นทาน R∆  ในรูปท่ี 6 ก) มีค่าน้อยมากและไม่
มีรูปแบบความแตกต่าง สําหรับค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมิ thT_2sec_5∆  

ใน รูป ท่ี  6 ข ) อยู่ ใน ช่ วง ( ) o0.079,0.076 m C−  โดยแท บ จะไม่ เห็ น
รูปแบบของค่าคลาดเคลื่อนเช่นเดียวกนั นัน่หมายความว่าค่าคลาดเคลื่อน
กรณีน้ีเขา้สู่ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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ก) ค่าคลาดเคลื่อนของค่าแกค้วามตา้นทาน 
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ข) ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูม ิ 

รูปท่ี 6 ผลทดสอบหลงัการปรับให้ไดค้่าคลาดเคลื่อนนอ้ยท่ีสุด 

ของวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้น แบบแบ่งช่วงอุณหภูมิ 
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ก) ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมขิองเทอร์มิสเตอร์เบอร์ PS302J2 
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ข) ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมเิทอร์มิสเตอร์เบอร์ PS103J2 

∆T_PS503J2
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ค) ค่าคลาดเคลื่อนอุณหภูมเิทอร์มิสเตอร์เบอร์ PS503J2 

รูปท่ี 7 ผลทดสอบในช่วงอุณหภูมิกวา้ง 

ของวิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้นแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิ 

วิธีแกค้่าคลาดเคลื่อน 2 ขั้นแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิกับเทอร์มิสเตอร์
เบอร์ PS302J2, PS103J2 และ PS503J2 ในช่วงอุณหภูมิ o-50 150 C−  

ก ร ณี  S=3  ท่ี ช่ ว ง อุ ณ ห ภู มิ เ ป็ น  o-50 0 C− , o0 70 C−  แ ล ะ 
o70 150 C−  และส่ วน ย่อยอุณ ห ภูมิ P=2  สํ าห รับ ค่าอุณ ห ภูมิของ

ส่วนย่อยและอันดับสมการ ncT, ncR  ของเทอร์มิสเตอร์ทั้ ง 3 จะ
แตกต่างกัน  โดยได้ปรับหาค่าท่ีทําให้ได้ค่าคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด 

ผลทดสอบรูปท่ี 7 แสดงค่าคลาดเคลื่อนท่ีน้อยมากในช่วงอุณหภูมิ
ประมาณ o-50 50 C−  แมค้่าคลาดเคลื่อนมากขึ้นในช่วงปลายอุณหภูมิ 
แต่สังเกตรูปร่างค่าคลาดเคลื่อนแทบไม่ออก นั่นหมายความว่าค่า
คลาดเคลือ่นของเทอร์มิสเตอร์ทั้ง 3 สู่ระดบันอ้ยท่ีสุด 

5. สรุป 

การวัดท่ีแม่นยาํของเซนเซอร์ท่ีไม่เชิงเส้นสูงโดยเฉพาะเทอร์
มิสเตอร์ วิธีการทาํให้เชิงเส้นหรือการคาํนวณดว้ยสมการคุณลกัษณะไม่
สามารถทาํให้ค่าคลาดเคลื่อนสู่ระดบัน้อยท่ีสุด การแกค้่าคลาดเคลื่อนจึง
เป็นวิธีท่ีสามารถทาํให้ไดค้่าคลาดเคลื่อนในระดบันั้นได ้แมว่้าการแกค้่า

คลาดเคลื่อนแบบ 1 ขั้น จะไดค้่าคลาดเคลื่อนตํ่ากว่า โดยเฉพาะเมื่อใชวิ้ธี
แก้ค่าคลาดเคลื่อนแบบ 2 ขั้น สามารถให้ค่าคลาดเคลื่อนในระดับน้อย
ท่ีสุดได ้แต่ในช่วงอุณหภูมิกวา้งจะตอ้งใชวิ้ธีแบบแบ่งช่วงอุณหภูมิช่วย 

ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงความถูกตอ้งของวิธีท่ีเสนอ สําหรับวิธีน้ีสามารถ
ประยกุตใ์ชก้บัการแกค้วามไม่เชิงเส้นของอุปกรณ์หรือวงจรอ่ืนไดอี้กดว้ย 
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บทคดัย่อ 

บทความนี� นําเสนอการปรับแต่งตวัควบคุมพีไอดีอย่างเหมาะสม
ดว้ยการคน้หาแบบคา้งคาวสาํหรับกระบวนการที�มีการประวิงเวลา วิธีนี�
เป็นวิธีการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติก ที�ทรงประสิทธิภาพมาก 
ค่าความผิดพลาดระหวา่งสญัญาณอินพุตอา้งอิงและสัญญาณเอาตพ์ุตของ
ระบบถูกกาํหนดให้เป็นฟังก์ชนัวตัถุประสงคที์�ตอ้งการให้มีค่าน้อยที�สุด 
ผลการปรับแต่งตวัควบคุมพีไอดีดว้ยการคน้หาแบบคา้งคาวจะถูกนาํไป
เปรียบเทียบกบัวิธีของซีเกลอร์และนิโคลส์แบบดั�งเดิม ผลการจาํลอง
สถานการณ์พบว่า การคน้หาแบบคา้งคาวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ของ
ตวัควบคุมพีไอดีอยา่งเหมาะสมสาํหรับกระบวนการที�มีการประวิงเวลา
ให้ผลตอบสนองที�น่าพอใจกวา่วิธีของซีเกลอร์และนิโคลส์แบบดั�งเดิม 

คาํสําคญั: การคน้หาแบบคา้งคาว การหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติก 
ตวัควบคุมพีไอดี กระบวนการที�มีการประวิงเวลา 

Abstract 
This paper proposes an optimal PID controller tuning by bat 

search (BS) for time-delay processes. The BS is one of the most 
efficient meta-heuristic optimization search methods. The sum squared 
errors between reference input signal and output signal response of the 
system is performed to minimize the objective function. The results of 
PID controller tuning obtained by BS are compared with those obtained 
by conventional Ziegler-Nichols (Z-N) method. As the simulation 
results, it was found that the BS can provide optimal parameters of PID 
controller for time-delay processes giving more satisfactory system 
response than the conventional Z-N method. 

Keywords:  Bat Search, Meta-heuristic Optimization, PID controller, 
Time-delay Processes 

1. บทนํา 

การควบคุมกระบวนการ (Process) ในงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก 
เช่น กระบวนการผลิตกระดาษ เครื�องปฏิกรณ์เคมี และเครื�องฟอกอากาศ 
สามารถนาํเสนอโดยใช้แบบจาํลองที�มีเวลาไร้ผลสนอง (Dead Time) [1] 

และมากกว่า 90% ของระบบกายภาพในการควบคุมกระบวนการ [2] 
แบบจาํลองสามารถประมาณด้วยระบบอนัดับหนึ� งที�มีการประวิงเวลา 
(First Order Plus Time Delay หรือ FOPTD) ประมาณ 60% และระบบ
อนัดบัสองที�มีการประวิงเวลา (Second Order Plus Time Delay หรือ 
SOPTD) ประมาณ 30% ลกัษณะโดยทั�วไปของกระบวนการเหล่านี�  ก็คือ 
มีการประวิงเวลามาก ซึ� งมีความสาํคญัต่อวิธีการออกแบบตวัควบคุม [3] 

ตวัควบคุมพีไอดี (Proportional, Integral, Derivative หรือ PID) [4] 
ยงัคงใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรม เนื�องจากสร้างง่าย 
สมรรถนะคงทน และโครงสร้างอย่างง่าย โดยทั�วไป ตวัควบคุมพีไอดี
สามารถปรับแต่งได้ดว้ยวิธีแบบดั�งเดิม (Conventional Method) ดงัเช่น 
วิธีของซีเกลอร์และนิโคลส์ (Ziegler-Nichols หรือ Z-N) [5] ซึ� งจะเป็นวิธี
ที�สามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID อย่างเหมาะสม
สาํหรับระบบเชิงเส้นและเสถียรเท่านั�น นอกจากนี�  ยงัทาํให้เกิดการแกว่ง
และมีค่าเกินพิกดัสูงมาก ขอ้เสียของวิธีนี�  คือ ถูกจาํกดัไวเ้พียงการทาํงาน
บางส่วนเท่านั�น และมีคุณสมบติัการออกแบบความคงทนที�ไม่น่าพอใจ 

หลายปีที�ผ่านมา กรอบการควบคุมในการออกแบบไดป้รับเปลี�ยน
กระบวนทศัน์แบบใหม่สําหรับปัญหาการหาค่าพารามิเตอร์เหมาะที�สุด 
วิธีการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติก (Meta-heuristic Optimization 
Search Method) [6] ถูกนาํมาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง อาทิเช่น จีนเนติก
อลักอริทึม (Genetic Algorithm หรือ GA) การหาค่าเหมาะที�สุดแบบฝูง
อนุภาค (Particle Swarm Optimization หรือ PSO) การหาค่าเหมาะที�สุด
แบบอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization หรือ ACO) การคน้หา
แบบนกกาเหว่า (Cuckoo Search หรือ CuS) ไดรั้บการนาํเสนอเพื�อหา
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมเหมาะที�สุด [7] ในบทความนี�  จึงนาํเสนอ
การคน้หาแบบคา้งคาว (Bat Search หรือ BS) [8] หนึ� งในวิธีการหาค่า
เหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติกที�มีประสิทธิภาพมาก ถูกนาํเสนอครั� งแรก
ในปี ค.ศ. 2010 โดย Yang แนวคิดจากการส่งคลื�นเหนือเสียงความถี�สูง 
(sonar) ของคา้งคาว เพื�อใช้หาตาํแหน่งที�อยูข่องอาหารดว้ยเสียงสะทอ้น 
(echolocation) ถูกใช้หาค่าพารามิเตอร์เหมาะที�สุดของตวัควบคุม PID 
สาํหรับกระบวนการที�มีการประวิงเวลา (Time-delay Processes) ผลที�ได้
จากการปรับแต่งตวัควบคุม PID ดว้ย BS จะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัวิธี
ของ Z-N แบบดั�งเดิม [5] ซึ� งเป็นวิธีที�ใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
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2. การค้นหาแบบค้างคาว 
การคน้หาแบบคา้งคาว [8] อาศยักลไกที�สาํคญั 3 ขอ้ ดงัต่อไปนี�  คือ 
1) กาํหนดให้ปริภูมิการค้นหาเป็น d  มิติ และค้างคาวตวัที�  i  

สามารถแทนดว้ย 
ix  ความเร็วของคา้งคาวตวัที� i  สามารถแทนดว้ย 

iv  

ความถี�พลัส์ของคา้งคาวตวัที� i  สามารถแทนดว้ย 
if  ตาํแหน่ง (ผลเฉลย) 

ใหม่ t

ix  และความเร็วใหม่ t

iv  ในช่วงเวลา t  การปรับปรุงความถี�พลัส์

จะอาศยัสมการที� (1) ถึง สมการที� (3) เมื�อ [0,1]β ∈  คือ เวกเตอร์จาก
การสุ่ม (Random Vector) ที�หาได้จากการแจกแจงแบบปกติ (Uniform 
Distribution) 

*x  คือ ผลเฉลยวงกวา้ง (Global Solution) ในรอบปัจจุบนั 

เมื�อเทียบกบัผลเฉลยทั�งหมดในคา้งคาว n  ตวั และ t  คือ รอบการคน้หา
ปัจจุบนั สาํหรับการคน้หาเฉพาะที� (Local Search) ผลเฉลยใหม่จะถูก
สร้างขึ�นจากผลเฉลยวงกวา้งที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั ไดด้งัสมการที� (4) 
เมื�อ [ 1,1]ε ∈ −  คือ จาํนวนการสุ่ม (Random Number) และ ( )t t

iA A=  

คือ ความดงัของเสียงเฉลี�ยของคา้งคาวทั�งหมดในช่วงเวลานั�น 

min max min( )if f f fβ= + −  (1) 
1 1

*( )t t t

i i i iv v f x x− −= + −  (2) 
1t t t

i i ix x v−= +  (3) 

new old

tx x Aε= +  (4) 

2) คา้งคาวบินดว้ยความเร็ว 
iv  ตาํแหน่ง 

ix  ดว้ยความถี�คงที� 
minf  

โดยเปลี�ยนแปลงความยาวคลื�น λ  และความดงัของเสียง 
0A  เพื�อคน้หา

ตาํแหน่งที�อยูข่องอาหารและสามารถปรับเปลี�ยนความยาวคลื�นของพลัส์
ที�ส่งออกมากบัการปรับอตัราการส่งออกพลัส์ (Pulse Emission หรือ r ) 
โดยที� [0,1]r∈  ปกติขึ�นอยูก่บัความระยะห่างของเป้าหมาย การส่งออก
พลัส์เริ�มจากศูนยแ์ละเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ เมื�อคา้งคาวเขา้ใกลอ้าหารเพิ�มมากขึ�น 
อตัราการส่งออกพลัส์ของคา้งคาวจะถูกปรับเปลี�ยนไปตามสมการที� (5) 

1 0 ( )(1 )t t

i ir r e γ+ −= −  (5) 

3) ความดงัของเสียงสามารถเปลี�ยนแปลงไดห้ลายรูปแบบ ความดงั
ของเสียงจะเปลี�ยนแปลงจากความดงัของเสียงสูงที�สุด 

0A  ไปยงัค่าคงที�

ต ํ�าที�สุด 
minA  ความดงัจะลดเรื�อยๆ เมื�อคา้งคาวเขา้ใกลอ้าหารเพิ�มมากขึ�น 

ความดงัของเสียงจะถูกปรับเปลี�ยนไปตามสมการที� (6) 
1t t

i iA Aα+ =  (6) 

จากกลไกที�สาํคญั 3 ขอ้ สามารถสรุปขั�นตอนวิธีของ BS [8] ไดด้งันี�  
ขัLนที� 1 กาํหนดประชากรคา้งคาว i  และรอบการคน้หาสูงสุด 

maxt  

ขัLนที�  2 ก ําหนดประชากรค้างคาวเริ� มต้น 
ix  พร้อมกับความเร็ว 

iv  

ความถี�พลัส์ 
if  อัตราการส่งออกพลัส์ 

ir  และความดังของเสียง 
iA  

ให้กบัคา้งคาวแต่ละตวัโดยวิธีการสุ่มเพื�อใชเ้ป็นค่าเริ�มตน้ 
ขัLนที� 3 สร้างผลเฉลยใหม่โดยการปรับค่าความถี�พลัส์ 

if  และปรับปรุง

ค่าความเร็ว 
iv  และตาํแหน่ง 

ix  ของคา้งคาวแต่ละตวั โดยใช้ (1) ถึง (3) 

และคาํนวณหาค่าฟังก์ชนัวตัถุประสงค ์ (Objective Function หรือ F ) 
ของคา้งคาวทุกตวั 

ขัLนที� 4 กาํหนดตวัเลขการสุ่ม ถา้ 
irand r<  ให้เลือกผลเฉลยที�ดีที�สุด

ตามฟังก์ชันวตัถุประสงค ์และกาํหนดให้สร้างผลเฉลยวงแคบเฉพาะที� 
(Local Solution) รอบๆ ผลเฉลยที�ดีที�สุดที�เลือกโดยใช ้(4) 
ขัLนที� 5 สร้างผลเฉลยใหม่ โดยการสุ่มคา้งคาวใหม่ 
ขัLนที� 6 กาํหนดตวัเลขการสุ่ม ถา้ 

irand A<  และ 
*( ) ( )if x f x<  ให้

ยอมรับผลเฉลยใหม่และเพิ�มอตัราการส่งออกพลัส์ของคา้งคาวแต่ละตวั 

ir  และลดความดงัของเสียงของคา้งคาวแต่ละตวั 
iA  โดยใช ้(5) และ (6) 

ขัLนที� 7 จดัเรียงลาํดบัคา้งคาวตามฟังกช์นัวตัถุประสงคแ์ละคน้หาผลเฉลย
วงกวา้งที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั 
ขัLนที� 8 ทาํซํ�าขั�นที� 3 ถึงขั�นที� 7 จนครบรอบการทาํซํ�า 

จากขั�นตอนวิธีของ BS แสดงไดด้ว้ยแผนภูมิของ BS ไดด้งัรูปที� 1 
เมื�อจาํนวนรอบการทาํงานสูงสุด (maximum generation หรือ Max_Gen) 
กาํหนดให้เกณฑย์ติุการคน้หา (termination criteria หรือ TC) 

1( ), ( , , )Tdf x x x x= K

if

( _ )

TC ?

t Max Gen<

=

( 1, 2, , )ix i n= = K iv

ix

ir iA

( )irand r>
*( & ( ) ( ))i irand A f x f x< <

ir iA

*x

 
รูปที� 1 แผนภูมิของ BS [8] 

3. ตัวควบคุมพไีอดี 
พิจารณาโครงสร้างของระบบควบคุม PID โดยทั�วไป แสดงได้ดงั

รูปที� 2 พบว่า ตวัควบคุม ( )cG s  จะรับสัญญาณคลาดเคลื�อน ( )E s  มา

คาํนวณเพื�อผลิตสัญญาณควบคุม ( )U s  และส่งไปควบคุมพลานต ์

( )pG s  ให้ผลิตผลตอบสนองหรือเอาตพ์ตุ ( )C s  สอดคลอ้งกบัสัญญาณ

อินพตุอา้งอิง ( )R s  พร้อมทั�งกาํจดัสญัญาณรบกวน ( )D s  ไปพร้อมกนั 

 

รูปที� 2 โครงสร้างของระบบควบคุม PID โดยทั�วไป 

ความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ของตวัควบคุม PID ในโดเมนเวลา 
แสดงไดด้งัสมการที� (7) และในโดเมนความถี�แสดงไดด้งัสมการที� (8) 
ในขณะที� ฟังชนัถ่ายโอนวงปิดของระบบควบคุมแสดงไดด้งัสมการที� (9) 
เมื�อ 

cK  คือ อตัราขยายเชิงปรับสัดส่วน 
iK  คือ อตัราขยายเชิงอินทิกรัล 

และ 
dK  คือ อตัราขยายเชิงอนุพนัธ์ ตามลาํดบั 
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( )
( ) ( ) ( )c i dPID

de t
u t K e t K e t dt K

dt
= + +∫  (7) 

( ) i
c c dPID

K
G s K K s

s
= + +  (8) 

( )
( )

( )
1 ( )

i
c d p

i
c d p

K
K K s G s

C s s

KR s
K K s G s

s

 + + 
 =
 + + + 
 

 (9) 

จากรูปที� 2 และสมการที� (9) โครงสร้างของระบบควบคุมแบบ PID 
มีกระบวนการอนัดบัหนึ� งที�มีการประวิงเวลา (FOPTD) ฟังก์ชนัโดเมน
ความถี�ของกระบวนการ ( )pG s  มีค่าของการประวิงเวลา sLe−  ที�อาศยั

การประมาณพาเดอนัดบัหนึ� ง (First Order Pade Approximation) [9] 
แสดงไดด้งัสมการที� (10) 

1 / 2
( ) ;

( 1) 1 / 2

p sL sL

p

K Ls
G s e e

Ts Ls

− − −
= ≅

+ +
 (10) 

โดยที� T  คือ เวลาคงตวั (Time Constant) L  คือ การประวิงเวลา 
(Time Delay) และ 

pK  คือ อตัราขยาย (Gain) แบบจาํลองกระบวนการ

จะมีอตัราส่วนของ /L T  ตั�งแต่ 0.1 ถึง 1 วินาที และจาก 2 ถึง 10 วินาที 
โดยให้อตัราขยาย (

pK ) = 1 และเวลาคงตวั (T ) = 1 วินาที สาํหรับ

สญัญาณรบกวน ( )d t  ที�เขา้มาในระบบไดก้าํหนดให้สัญญาณเขา้ที�เวลา 
30 วินาที และเป็นสญัญาณแบบขั�นบนัได (Unit Step Signal) ( )d t  = 1.0 

4. การปรับแต่งตัวควบคุมพไีอดี 
การปรับแต่งตัวควบคุม PID อย่างเหมาะสมด้วย BS สําหรับ

กระบวนการอนัดบัหนึ� งที�มีการประวิงเวลา (FOPTD) แสดงไดด้งัรูปที� 3 
ค่าความผิดพลาดยกกาํลงัสอง (Sum Squared Error หรือ SSE) ระหว่าง
อินพุต ( )R s  และเอาตพ์ุต ( )C s  ถูกกาํหนดเป็นฟังก์ชนัวตัถุประสงค ์
(Objective Function หรือ F ) โดยที�ค่า F  จะถูกป้อนให้กบั BS ให้มีค่า
น้อยที�สุด ดงัสมการที� (11) ในการหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID 
อย่างเหมาะสมสําหรับกระบวนการอันดับหนึ� งที� มีการประวิงเวลา 
(FOPTD) โดยที� 

pM  คือ ค่าเกินพิกดัสูงสุด (Maximum Overshoot) และ 

sse  คือ ค่าคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั (Steady State Error) 

 
รูปที� 3 การปรับแต่งตวัควบคุม PID ดว้ย BS 

[ ]2
1

    ( ) ( )

      10%, 0.1%,

                     0 0.5,0 1.0,0 0.01

N

i

p ss

c i d

r i c i

subject to M e

K K K

=

= −

≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

∑Minimize F

 (11) 

5. ผลการทดลอง 

อลักอริทึมของ BS จะถูกเขียนดว้ย MATLAB [10] เป็นโปรแกรม
การคน้หาค่าพารามิเตอร์ของ BS เบื�องตน้ทาํไดด้งันี�  n  = 20, 

minf  = 0.0, 

maxf  = 2.0, 
0A  = 0.5, 

0r  = 0.5 และ α  = γ  = 0.9 จาํนวนรอบสูงสุด 

(Max_Gen) = 1000 เป็นเกณฑ์ยุติการคน้หา TC การกาํหนดขอบเขต
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID จะตอ้งสอดคลอ้งกบัปริภูมิการคน้หา
ตามสมการที� (11) (กาํหนดจากกรอบการทาํงานจริง) ดาํเนินการคน้หา
ทั�งหมด 40 ตวัอยา่ง หลงัจากยติุการคน้หาพบว่า จะไดค้่าพารามิเตอร์ของ
ตวัควบคุม PID อยา่งเหมาะสม ผลที�ไดรั้บจาก BS อตัราส่วนของ /L T  
ตั�งแต่ 0.1 ถึง 1 วินาที แสดงได้ดงัตารางที� 1 การตอบสนองของระบบ
ควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 4 และจาก 2 ถึง 10 วินาที แสดงไดด้งัตารางที� 2 
และการตอบสนองของระบบควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 5 ตามลาํดบั 
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รูปที� 4 การตอบสนองของระบบควบคุม เมื�อ /L T  = 0.1 ถึง 1 วนิาที 

ตารางที� 1 สมรรถนะของระบบควบคุม เมื�อ /L T  = 0.1 ถึง 1 วินาที 
System Responses

0.4

0.1 2.9507

(sec.)rt (%)pM (sec.)st (%)
ss
e

3.4604 3.18

4.64 0.00 4.3685

0.00 5.2486

5.7470

5.8816

(sec.)
d
t

Parameters

cK iK dK

0.4289 0.9047 0.0029

0.00180.70960.4915

/L T

0.8 4.6787 2.88 0.00 6.76657.37520.00650.47710.3726

1.0 5.6268 2.27 0.00 7.80037.96210.00260.39470.3215  
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รูปที� 5 การตอบสนองของระบบควบคุม เมื�อ /L T  = 2 ถึง 10 วนิาที 

ตารางที� 2 สมรรถนะของระบบควบคุม เมื�อ /L T  = 2 ถึง 10 วินาที 
System Responses

4

2 6.2237

(sec.)rt (%)pM (sec.)st (%)
ss
e

8.9385 7.95

8.93 0.00 9.3590

0.00 14.0778

12.2965

17.2558

(sec.)
d
t

Parameters

cK iK dK

0.2735 0.2963 0.0074

0.00370.19040.3346

/L T

8 12.4028 5.84 0.00 22.567522.57950.00590.12120.4596

10 14.7476 3.13 0.00 29.448224.39860.00130.10050.4959  
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จากรูปที� 4 และตารางที� 1 เมื�อการประวิงเวลา มีค่า 0.1 ถึง 1 วินาที 
และจากรูปที� 5 และตารางที� 2 เมื�อการประวิงเวลา มีค่า 2 ถึง 10 วินาที 
พบว่า ตวัควบคุมพีไอดีที�ถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสมด้วย BS สําหรับ
กระบวนการอนัดบัหนึ� งที�มีการประวิงเวลา (FOPTD) ให้การตอบสนอง
ของระบบควบคุมมีค่าเกินพิกดัสูงสุด 

pM  นอ้ย เมื�อการประวิงเวลาน้อย 

ช่วงเวลาขึ�น (Rise Time หรือ 
rt ) ช่วงเวลาเขา้ที� (Settling Time หรือ 

st ) 

และช่วงเวลาการกาํจดัสัญญาณรบกวน (Disturbance Rejection หรือ 
dt ) 

จะมีค่านอ้ยกวา่การประวิงเวลามาก และลู่เขา้สู่สัญญาณอา้งอิงไดอี้กครั� ง 
โดยไม่มีค่าคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั 

sse  อีกทั�ง นาํผลที�ไดรั้บจาก BS 

ไปเปรียบเทียบกบัผลที�ไดรั้บจาก Z-N ที�การประวิงเวลาน้อยสุด L  = 0.1 
วินาที แสดงไดด้งัตารางที� 3 การตอบสนองของระบบควบคุมแสดงไดด้งั
รูปที� 6 ในขณะที� การประวิงเวลามากสุด L  = 10 วินาที แสดงได้ดงั
ตารางที� 4 การตอบสนองของระบบควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 7 ตามลาํดบั 
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รูปที� 6 การตอบสนองของระบบควบคุม เมื�อ L  = 0.1 วนิาที 

ตารางที� 3 สมรรถนะของระบบควบคุม เมื�อ L  = 0.1 วินาที 
System Responses

BS

Z-N 0.1091

(sec.)rt (%)
p

M (sec.)st

2.9507 4.64

54.93 0.9152

5.7470

Parameters

cK iK dK

12.60 84.0 0.4725

0.00290.90470.4289

Methods
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รูปที� 7 การตอบสนองของระบบควบคุม เมื�อ L  = 10 วนิาที 

ตารางที� 4 สมรรถนะของระบบควบคุม เมื�อ L  = 10 วินาที 
System Responses

BS

Z-N 4.5665

(sec.)rt (%)
p

M (sec.)st

14.7476 3.13

46.56 29.5165

24.3986

Parameters

cK iK dK

0.72 0.1515 0.8550

0.00130.10050.4959

Methods

 

จากตารางที� 3 และรูปที� 6 เมื�อ L  = 0.1 วินาที กบั ตารางที� 4 และ
รูปที� 7 เมื�อ L  = 10 วินาที พบว่า การปรับแต่งตวัควบคุม PID ดว้ย BS 
จะให้การตอบสนองของระบบควบคุม มีค่าเกินพิกดัสูงสุด 

pM  น้อย

กวา่วิธีของ Z-N ในขณะที� การปรับแต่งตวัควบคุม PID ดว้ยวิธีของ Z–N 
แบบดั�งเดิม พบวา่ มีการกวดัแกวง่และมีค่าเกินพิกดัสูงมาก ถึงแมว้่าจะให้
การตอบสนองที�รวดเร็วกวา่ก็ตาม 

6. สรุป 
ผลที�ได้รับจากการปรับแต่งตวัควบคุม PID อย่างเหมาะสมด้วย BS 

สาํหรับกระบวนการที�มีการประวิงเวลาที�นาํเสนอในบทความนี�  สามารถหา
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID ไดอ้ยา่งเหมาะสม ให้การตอบสนองของ
ระบบควบคุมเป็นที�น่าพอใจกว่าวิธีของ Z-N แบบดั�งเดิม ซึ� งวิธีของ Z–N 
แบบดั� งเดิมจะมีค่าเกินพิกดัสูงสุดที�สูงมากจนไม่สามารถอนุวตัได้จริง 
นอกจากนี�  วิธีของ BS ไดแ้สดงให้เห็นว่าการตอบสนองมีประสิทธิภาพ
มากกวา่เมื�อเปรียบเทียบกบัวิธี Z–N แบบดั�งเดิม 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการออกแบบตัวควบคุมฟัซซีลอจิกส าหรับ
ควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบขนานในระบบ
รางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วม และน าเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง
กรณีท่ีใช้ฟังก์ชันสมาชิกอินพุตและเอาต์พุตของตวัควบคุมฟัซซีลอจิก
จ านวน 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา ผลการทดสอบสมรรถนะการควบคุม
กระแสชดเชยของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกด้วยการจ าลองสถานการณ์      
บนโปรแกรม Matlab/Simulink พบว่าตวัควบคุมฟัซซีลอจิกกรณีใช ้5 ค่า
เชิงภาษา มีสมรรถนะในการควบคุมกระแสชดเชยท่ีดีกว่ากรณี 3 ค่าเชิง
ภาษาทั้งในกรณีท่ีกระแสโหลดปกติ และกระแสโหลดมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยค่า %THD ของกระแสท่ีแหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยอยู่ภายใตก้รอบ
มาตราฐาน IEEE Std. 519 - 2014 

ค าส าคัญ: การควบคุมกระแสชดเชย, ตวัควบคุมฟัซซีลอจิก, การก าจดั
ฮาร์มอนิก, วงจรกรองก าลงัแอกทีฟ 

Abstract 
This paper presents the design of a fuzzy logic controller for 

control the compensating current of shunt active power filter (SAPF) in            
co-phase AC railway systems. The comparison between using the input 
and output membership functions of the fuzzy logic controller with 3 
and 5 linguistic values are also presented in the paper. The simulation 
results by using MATLAB / Simulink program show that the fuzzy 
logic controller with 5 linguistic values can provide better performance 
than 3 linguistic values in both case of the normal load current and the 
load current has changed. Moreover, the total harmonic distortion 
(%THD) after compensation of the source currents are satisfied under 
the IEEE Std 519-2014. 

Keywords: compensating current control, fuzzy logic controller, 
harmonic elimination, active power filter 

1. บทน า 

ปัจจุบนัไดม้ีการน าฟัซซีลอจิกมาประยุกต์ใชใ้นระบบควบคุมอย่าง
แพร่หลายเน่ืองจากตวัควบคุมฟัซซีลอจิกมีสมรรถนะการควบคุมท่ีดี ไม่
จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ท่ีแม่นย  าในการออกแบบ 
สามารถรองรับกับระบบท่ีมีหลายอินพุตและเอาต์พุต สามารถท างานใน
ระบบท่ีไม่เป็นเชิงเส้นซ่ึงเหมาะกับการควบคุมกระแสชดเชยของวงจร
กรองก าลงัแอกทีฟ นอกจากน้ียงัสามารถก าหนดพฤติกรรมการท างาน
ของระบบควบคุมให้เป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบต้องการได้อีกด้วย จาก
เหตุผลท่ีกล่าวมาบทความน้ีจึงได้น าเสนอการออกแบบตวัควบคุมฟัซซี
ลอจิก (fuzzy logic controller) ส าหรับควบคุมกระแสชดเชยของวงจร
กรองก าลังแอกทีฟแบบขนาน (วงจร SAPF) ซ่ึ งเป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการการก าจดัฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้า เพ่ือลดผลเสียจาก  
ฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้า ได้แก่ การเกิดสัญญาณรบกวนในระบบ
อาณัติสัญญาณ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การท างานผิดพลาดของ
อุปกรณ์ป้องกันและรีเลย ์ตวัเก็บประจุมีอายกุารใช้งานสั้นลง เกิดก าลงั
สูญเสียและความร้อนขึ้ นท่ีมอเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์       
แสงสว่างมีอายุการใช้งานสั้ นลง นอกจากน้ียงัส่งผลเสียถึงคุณภาพ
ก าลงัไฟฟ้าอีกด้วย [1] โดยฮาร์มอนิกในระบบรางไฟฟ้าเกิดจากโหลด
ของระบบรางไฟฟ้าท่ีมีพฤติกรรมการท างานท่ีไม่เป็นเชิงเส้น ได้แก่ 
มอเตอร์ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้า ชุดควบคุม
ความเร็วมอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็วของรถไฟ นอกจากน้ียงัรวมไปถึง
โหลดเสริมส าหรับอ านวยความสะดวกประเภทอ่ืน  ๆ ท่ีใช้ภายใน
รถไฟฟ้า ไดแ้ก่ อุปกรณ์แสงสว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 

ระบบรางไฟฟ้าท่ีพิจารณาก าจดัฮาร์มอนิกสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 
1 โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ ระบบรางไฟฟ้า
กระแสสลับแบบเฟสร่วม  (co-phase power supply system) [1] โดย
โหลดรถไฟฟ้าของระบบรางไฟฟ้าจะแทนด้วยแหล่งจ่ายกระแส            
ในอุดมคติซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ประกอบมูลฐานและองค์ประกอบ         
ฮาร์มอนิกท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบรางไฟฟ้าของประเทศไตห้วนั [2] และ
ส่วนท่ีสอง คือ วงจร SAPF และระบบควบคุม [3] โดยโครงสร้างของ
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วงจร SAPF คือ วงจรอินเวอร์เตอร์หน่ึงเฟส 2 ชุดท่ีมีแหล่งสะสมพลงังาน
เป็นตัวเก็บประจุร่วมกัน ส าหรับระบบควบคุมจะประกอบไปด้วย        
การตรวจจบัฮาร์มอนิกโดยในบทความน้ีเลือกใชวิ้ธี PQ ส าหรับระบบราง
ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วม [4] ระบบควบคุมแรงดนับสัไฟตรง โดย
ในบทความน้ีเลือกใช้ตัวควบคุมพีไอ [5] และส าหรับระบบควบคุม
กระแสชดเชยในบทความน้ีจะน าเสนอการใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกท่ี
อาศยัการออกแบบง่ายไม่ซบัซอ้น 

ส าหรับการน าเสนอของบทความน้ีจะประกอบไปด้วย ระบบ
ควบคุมกระแสชดเชยดว้ยตวัควบคุมฟัซซีลอจิกจะน าเสนอในหัวขอ้ท่ี 2 
การออกแบบฟังก์ชันสมาชิกของตัวควบคุมฟัซซีลอจิกจะน าเสนอใน
หัวขอ้ท่ี 3 การออกแบบกฏฟัซซีจะน าเสนอในหัวขอ้ท่ี 4 การออกแบบ
ต าแหน่งฟังก์ชนัสมาชิกของตวัควบคุมฟัซซีลอจิกจะน าเสนอในหัวขอ้ท่ี 
5  ผลการจ าลองสถานการณ์จะน าเสนอในหัวข้อท่ี 6 และสุดท้ายใน
หวัขอ้ท่ี 7 จะเป็นการสรุปของบทความ 

 

 
 

รูปท่ี 1 ระบบท่ีพิจารณาก าจดัฮาร์มอนิก 

2. ระบบควบคุมกระแสชดเชยด้วยตัวควบคุมฟัซซีลอจิก 

บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมกระแสชดเชยด้วยตวัควบคุม
ฟัซซีลอจิกสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 2  

 

 
 

รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมกระแสชดเชยดว้ยตวัควบคุมฟัซซีลอจิก 
 

จากรูปท่ี 2 อินพุตของระบบควบคุม คือ ผลต่างระหว่างกระแส
อา้งอิงและกระแสชดเชย (error) จากนั้นอินพุตดงักล่าวจะผา่นตวัควบคุม
ฟัซซีลอจิกท่ีใช้วิธีอนุมานฟัซซีแบบ Mamdani ร่วมกับวิธี COG [6] ซ่ึง
ค านวณได้จากสมการท่ี (1) โดยท่ี

0 ( )x  คือ ค่าความเป็นสมาชิกของ
เอาต์พุตท่ีต าแหน่งสมาชิก x ใดๆ ส่วน a และ b คือขอบเขตของฟังก์ชัน
สมาชิกเอาต์พุต และได้เอาต์พุตของระบบควบคุม คือ แรงดันอ้างอิง 
( *U ) จากนั้ นแรงดันเอาต์พุตดังกล่าวจะถูกน าไปใช้เป็นอินพุตของ
เทคนิคการสวิตช์แบบ PWM เพื่อท าการสวิตช์อุปกรณ์ IGBT ของวงจร 
SAPF ต่อไป 

 
0

0

( )

( )

b

x a

b

x a

x x

COG

x





=

=

=




 (1) 

3. การออกแบบฟังก์ชันสมาชิกของตัวควบคุมฟัซซีลอจิก 

โครงสร้างภายในของตวัควบคุมฟัซซีลอจิกจะออกแบบใชฟั้งก์ชนั
สมาชิกอินพุต error และเอาต์พุต *U ท่ีมีฟังก์ชันสมาชิกรูปสามเหลี่ยม 
โดยการออกแบบตวัแปรภาษาของอินพุต error และเอาต์พุต *U ดงักล่าว 
จะแบ่งออกเป็นกรณีใช้ 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา ส าหรับกรณีท่ีใช้ 3 ค่าเชิง
ภาษา ในส่วนของอินพุต error จะประกอบไปด้วย “Neg” “Zero” และ
“Pos” และในส่วนของเอาต์พุต *U จะประกอบไปด้วย  “Dec” “Con” 
และ“Inc” ส าหรับกรณีท่ีใช้ 5 ค่าเชิงภาษา ในส่วนของอินพุต error จะ
ประกอบไปด้วย “Very Neg” “Neg” “Zero” “Pos” และ“Very Pos” และ
ในส่วนของเอาต์พุต *U จะประกอบไปด้วย “Very Dec” “Dec” “Con” 
“Inc” และ“Very Inc” โดยสามารถดูไดจ้ากรูปท่ี 5 และ 6 

4. การออกแบบกฏฟัซซี 

การออกแบบกฏของตวัควบคุมฟัซซีส าหรับควบคุมกระแสชดเชยมี
วตัถุประสงค์ คือ เพ่ือควบคุมกระแสชดเชยให้มีลกัษณะคลอ้ยตามกับ
กระแสอ้างอิงท่ีได้จากการตรวจจับฮาร์มอนิกด้วยวิธี PQ ดังแสดงใน      
รูปท่ี  3  

 
รูปท่ี 3 ลกัษณะของกระแสชดเชยส าหรับใชอ้อกแบบกฏฟัซซี 

 

ตวัควบคุมฟัซซีกรณีท่ีใช ้3 และ 5 ค่าเชิงภาษาสามารถออกแบบกฏ
ได ้5 ขอ้ดงัน้ี โดยกรณี 3 ค่าเชิงภาษาจะใชเ้ฉพาะกฏขอ้ 2 3 และ 4 เท่านั้น 

กฎขอ้ท่ี 1 IF error = Very Neg THEN voltage = Very Dec 
กฎขอ้ท่ี 2 IF error = Neg THEN voltage = Dec 
กฎขอ้ท่ี 3 IF error = Zero THEN voltage = Con 
กฎขอ้ท่ี 4 IF error = Pos THEN voltage = Inc 
กฎขอ้ท่ี 5 IF error = Very Pos THEN voltage = Very Inc 

5. การออกแบบต าแหน่งฟังก์ชันสมาชิกของตัวควบคุมฟัซซีลอจิก 

ในหัวขอ้น้ีจะน าเสนอการออกแบบค่าต าแหน่งฟังกช์นัสมาชิกของ
อินพุต error  ทั้งในกรณี 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา และเอาตพุ์ต *U ทั้งในกรณี 
3 และ 5 ค่าเชิงภาษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

การออกแบบค่าต าแหน่งฟังก์ชันสมาชิกของอินพุต error จะอาศยั
สมการแรงดันท่ีตกคร่อมตวัเหน่ียวน า ( fL ) ของวงจร SAPF ดังแสดง
ในสมการท่ี (2) 

 
APF

L f

di
v L

dt
=  (2) 

จากสมการท่ี (2) จะสามารถแสดงการหาค่าอตัราการเปลี่ยนแปลง

กระแสวงจร SAPF ( APFdi

dt
) ไดด้งัสมการท่ี (3) 
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APF L APF s

f f

di v v v

dt L L

−
= =  (3) 

จากสมการท่ี (2) สามารถท าการประมาณหาค่าผลต่างของกระแส 
( APFi ) ไดด้งัสมการท่ี (4)  

 
APF s

APF

v v
i t

L

− 
=  
 

 (4) 

จากสมการท่ี (4) เมื่อพิจารณาผลจากการใชห้มอ้แปลงเชิงเส้นหน่ึง
เฟสเพ่ือลดทอนระดับแรงดันท่ีระบบไฟฟ้าก าลังสองเฟส ดังแสดงใน  
รูปท่ี 4 สามารถแสดงสมการหาค่าผลต่างของกระแสชดเชย (

Ci )             
ฝ่ังแรงสูงของหมอ้แปลงไดด้งัสมการท่ี (5) 

 

 
 

รูปท่ี 4 หมอ้แปลงเชิงเส้นหน่ึงเฟสส าหรับลดระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
 

 
L L APF s

C APF

H H f

v v v v
i i t

v v L

     −
=  =        
     

 (5) 

จากสมการท่ี (5) เพ่ือการประมาณการออกแบบค่าความผิดพลาด
สูงสุด (

maxe ) ส าหรับใช้ออกแบบต าแหน่งฟังก์ชันสมาชิกอินพุต error 
จะก าหนดให้

APFv  มีค่าเท่ากับ 
DCmV และ

Sv มีค่าเท่ากับ 1414 V ซ่ึง
สามารถแสดงได้ดังสมการท่ี (6) โดยท่ี m คือ ค่ามอตดูเลชันอินเดกซ์ 
(modulation index) 

 max

1414L DC

H f

v mV
e t

v L

   −
      
   

 (6) 

จากสมการท่ี (6) เมื่อก าหนดให้
DCV มีค่าเท่ากับ 1700 V 

Lv มีค่า
เท่ากบั 1000 V 

Hv มีค่าเท่ากับ 26000 V fL  มีค่าเท่ากบั 0.15 mH  m มี
ค่าเท่ากับ 1 และ t มีค่าเท่ากับ 51 10− จะสามารถค านวณค่า

maxe ได้
เท่ากบั 0.73 A  

การออกแบบค่าต าแหน่งสมาชิกของอินพุต error ของตัวควบคุม
ฟัซซีลอจิกจะก าหนดใช้การออกแบบให้ฟั งก์ชันสมาชิกมีลักษณะ
สมมาตร (+,-) โดยมีค่าขอบเขตต าแหน่งฟังก์ชันสมาชิกเท่ากับค่า

maxe

นัน่คือ 0.73 A ทั้งกรณี 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา ดงัแสดงในรูปท่ี 5 
 

 
                           (ก)                                                               (ข)  
รูปท่ี 5 ต าแหน่งฟังกช์นัสมาชิกของอินพุต error (ก) กรณี 3 (ข) กรณี 5 ค่าเชิงภาษา                                                                          

 

ส าหรับการออกแบบฟังก์ชันสมาชิกของเอาต์พุต *U ของตัว
ควบคุมฟัซซีลอจิกจะก าหนดใชก้ารออกแบบให้ฟังกช์นัสมาชิกมีลกัษณะ
สมมาตร (+,-) เช่นกัน โดยก าหนดให้ต าแหน่งฟังก์ชันสมาชิกเท่ากับ
ค่า

DCV นัน่คือ 1700 V ทั้งกรณี 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา ดงัแสดงในรูปท่ี 6 
 

  
                            (ก)                                                               (ข)   
รูปท่ี 6 ต าแหน่งฟังกช์นัสมาชิกของเอาตพ์ุต *U  (ก) กรณี 3 (ข) กรณี 5 ค่าเชิงภาษา                                                                                                                                      

6. ผลการจ าลองสถานการณ์ 

จากระบบท่ีพิจารณาก าจดัฮาร์มอนิกในรูปท่ี 1 ส าหรับตวัควบคุม
ฟัซซีลอจิกท่ีได้ออกแบบไว้ในหัวข้อท่ีผ่านมาสามารถแสดงผลการ
จ าลองสถานการณ์การก าจดัฮาร์มอนิกกรณีท่ีตวัควบคุมฟัซซีใช้ฟังก์ชัน
สมาชิก 3 ค่าเชิงภาษา และ 5 ค่าเชิงภาษา ไดด้งัรูปท่ี 7 ถึง 10 

 

 
รูปท่ี 7 ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮาร์มอนิกของเฟส M กรณี 3 ค่าเชิงภาษา 

 

 
รูปท่ี 8 ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮาร์มอนิกของเฟส T กรณี 3 ค่าเชิงภาษา 

 

 
รูปท่ี 9 ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮาร์มอนิกของเฟส M กรณี 5 ค่าเชิงภาษา 
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รูปท่ี 10 ผลการจ าลองสถานการณ์ก าจดัฮาร์มอนิกของเฟส T กรณี 5 ค่าเชิงภาษา 

 

จากผลการจ าลองสถานการณ์ในรูปท่ี 7 ถึง 10 สังเกตได้ว่าตั้งแต่
วินาทีท่ี 0 ถึง 0.1 หรือช่วงก่อนการชดเชย กระแสท่ีแหล่งจ่าย ( ,SM STi i ) 
มีลกัษณะผิดเพ้ียนไม่เป็นรูปไซน์เช่นเดียวกับกระแสโหลด ( ,LM LTi i ) 
ทุกประการ ซ่ึงมีค่า %THD เท่า 22.16 % เท่ากันทั้ง 2 เฟส ต่อมาตั้งแต่
วินาทีท่ี 0.1 เป็นต้นไปหรือช่วงภายหลังการชดเชยเมื่อวงจร SAPF ท่ี
ควบคุมกระแสชดเชยด้วยตัวควบคุมฟัซซีท่ีได้ออกแบบไวท้ าการฉีด
กระแสชดเชย  ( ,CM CTi i ) ท่ีมีลักษณะคล้อยตามกับกระแสอ้างอิง 
( * *,CM CTi i ) ท่ีไดจ้ากการตรวจจบัฮาร์มอนิกส่งผลให้กระแสท่ีแหล่งจ่ายมี
ลกัษณะกลับมาเป็นรูปไซน์มากขึ้นตลอดทุกช่วงรูปสัญญาณ และมีค่า 
%THD ของกระแสท่ีแหล่งจ่ายมีค่าลดลง โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาโหลดปกติ ช่วงเวลาท่ีกระแสโหลดมีขนาดลดลง 
และช่วงเวลาท่ีกระแสโหลดมีขนาดเพ่ิมขึ้น ส าหรับกรณีท่ีตัวควบคุม   
ฟัซซีลอจิกใช ้3 ค่าเชิงภาษาจะให้ค่า %THD เฉลี่ยของกระแสท่ีแหล่งจ่าย
ภายหลงัการชดเชยท่ีระบบไฟฟ้าก าลงัสองเฟสมีค่าเท่ากบั 3.68 % 4.24 % 
และ 4.20 % ตามล าดับโหลด และ %THD เฉลี่ยท่ีระบบไฟฟ้าก าลัง     
สามเฟสมีค่าเท่ากับ 3.47 % 3.79 % และ 4.03 % ตามล าดับโหลด ส่วน
กรณีท่ีตวัควบคุมฟัซซีลอจิกใช ้5 ค่าเชิงภาษาค่า %THD เฉลี่ยของกระแส
ท่ีแหล่งจ่ายภายหลังการชดเชยท่ีระบบไฟฟ้าก าลงัสองเฟสมีค่าเท่ากับ    
3.49 % 4.13 % และ 4.03 % ตามล าดับโหลด และท่ีระบบไฟฟ้าก าลัง  
สามเฟสมีค่าเท่ากับ 3.29 % 3.70 % และ 3.88 % ตามล าดับโหลด โดย
สามารถดูสรุปผลค่า %THD ของกระแสท่ีแหล่งจ่ายจากตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สรุปผลของ %THD ของกระแสท่ีแหล่งจ่าย 
 

ตวัควบคุม               
ฟัซซีลอจิก 

%THD เฉลี่ยของกระแสท่ีแหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชย 
ระบบไฟฟ้าก าลงัสองเฟส ระบบไฟฟ้าก าลงัสามเฟส 
ปกติ ลด เพิ่ม ปกติ ลด เพิ่ม 

กรณี 3 ค่าเชิงภาษา 3.68 4.24 4.20 3.47 3.79 4.03 
กรณี 5 ค่าเชิงภาษา 3.49 4.13 4.03 3.29 3.70 3.88 
 

จากตารางท่ี 1จะเห็นไดว่้าตวัควบคุมฟัซซีลอจิกกรณีท่ีใช ้5 ค่าเชิง
ภาษาจะให้ค่า %THD เฉลี่ยของกระแสท่ีแหล่งภายหลงัการชดเชยท่ีน้อย
กว่ากรณีท่ีใช้ 3 ค่าเชิงภาษา ทั้งท่ีระบบไฟฟ้าก าลงัสองเฟส และท่ีระบบ
ไฟฟ้าก าลังสามเฟส แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 กรณีตัวควบคุมสามารถให้

ค่า%THD เฉลี่ยของกระแสท่ีแหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยอยูภ่ายใตก้รอบ
มาตราฐาน IEEE Std. 519 – 2014 

7. สรุป 

บทความน้ีได้น าเสนอการออกแบบตวัควบคุมฟัซซีลอจิกส าหรับ
ควบคุมกระแสชดเชยของวงจรกรองก าลงัแอกทีฟแบบขนานในระบบ
รางไฟฟ้ากระแสสลบัแบบเฟสร่วม โดยผลการจ าลองสถานการณ์ พบว่า
ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกท่ีออกแบบทั้ งกรณีท่ีใช้ 3 และ 5 ค่าเชิงภาษา
สามารถให้ประสิทธิผลการควบคุมกระแสชดเชยท่ีดีทั้งในกรณีกระแส
โหลดปกติ กรณีกระแสโหลดมีขนาดลดลง และกรณีกระแสโหลดมี
ขนาดเพ่ิมขึ้นโดยกรณีท่ีใช้ 5 ค่าเชิงภาษาให้ค่า %THD ของกระแสท่ี
แหล่งจ่ายภายหลงัการชดเชยท่ีน้อยกว่ากรณีท่ีใช ้3 ค่าเชิงภาษา อยา่งไรก็
ตามค่า %THD ท่ีไดจ้ากทั้งสองกรณียงัมีค่าอยู่ในกรอบมาตราฐาน IEEE 
Std. 519-2014  
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บทคดัย่อ 

บทความนี�นาํเสนอ การออกแบบหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม
พีไอดีสองระดับความเสรีอย่างเหมาะสมด้วยขั�นตอนวิธีแบบค้างคาว 
หนึ� งในเทคนิคการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติกที�มีประสิทธิภาพ
วิธีนี� ถูกใช้หาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมพีไอดีสองระดับความเสรี
อยา่งเหมาะสมสาํหรับระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
วตัถุประสงค ์คือ ผลตอบสนองการเฝ้าติดตามอินพุตและการคุมค่าโหลด
ที�ไดรั้บเป็นที�น่าพอใจ บนพื�นฐานขั�นตอนวิธีแบบคา้งคาว การตอบสนอง
ของระบบควบคุมพีไอดีสองระดบัความเสรีจะถูกเปรียบเทียบกบัระบบ
ควบคุมพีไอดีหนึ� งระดบัความเสรี จากผลที�ไดรั้บพบว่า ขั�นตอนวิธีแบบ
คา้งคาวสามารถหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมพีไอดีสองระดบัความ
เสรีอยา่งเหมาะสม ผลตอบสนองของระบบควบคุมที�มีตวัควบคุมพีไอดี
สองระดบัความเสรีมีประสิทธิภาพกวา่ระบบควบคุมที�มีตวัควบคุมพีไอดี
หนึ� งระดบัความเสรีในการเฝ้าติดตามอินพตุและการคุมค่าโหลด 

คาํสําคญั: ตวัควบคุมพีไอดีสองระดบัความเสรี มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ขั�นตอนวิธีแบบคา้งคาว เมตา-ฮิวริสติก 

Abstract 
This paper proposes an optimal two-degree-of-freedom (2DOF), 

proportional-integral-derivative (PID) controllers designed by the bat 
algorithm (BA), one of the efficient meta-heuristic optimization search 
techniques. The BA is applied to search for the optimal 2DOF-PID 
controllers of the DC motor speed control system. The aim is to achieve 
satisfactory command tracking and disturbance regulating responses. 
With BA-based, reponses of controlled system by the 2DOF-PID 
controllers are compared to those by the 1DOF-PID controller. As a 
consequence, the 2DOF-PID parameters can be optimized by BA. 
Responses of the DC motor control system with 2DOF-PID outperform 
those with 1DOF-PID in both command tracking and disturbance 
regulating responses. 

Keywords: 2DOF-PID Controllers, DC Motor, BA, Meta-heuristic 

1. บทนํา 
บริบทการควบคุม ระดบัความเสรี (degree of freedom) ของระบบ

ควบคุมถูกกาํหนดโดยจาํนวนของวงรอบการควบคุมที�สามารถปรับแต่ง
ได้อย่างอิสระ [1] แบบดั� งเดิม ระบบควบคุมแบบหนึ� งระดบัความเสรี 
(one-degree-of-freedom หรือ 1DOF) ถูกใช้กนัอยา่งกวา้งขวาง เนื�องจาก
ใชง่้ายและทาํให้เป็นจริงไดง่้าย อยา่งไรก็ตาม การออกแบบระบบควบคุม
เป็นปัญหาหลายวตัถุประสงค ์ดงันั�น ระบบควบคุมแบบสองระดบัความ
เสรี (two-degree-of-freedom หรือ 2DOF) จึงมีข้อได้เปรียบเหนือกว่า 
1DOF ซึ� งขอ้เท็จจริงนี� ได้กล่าวโดย Horowitz [1] และไดรั้บการยืนยนั
โดย Araki และ Taguchi [2-3] จากวรรณกรรม มีการนาํเสนอโครงสร้าง
การควบคุม 2DOF-PID สาํหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ [4-5] ผลที�ไดรั้บ
จากการใช้ตวัควบคุม 2DOF-PID ได้ถูกรายงาน [6] และมีการศึกษา
เพิ�มเติมเกี�ยวกบั 2DOF-PID การปรับแต่งเชิงวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม [7] 
มีการนาํ 2DOF-PID แบบดิจิทลัไปใชก้บัขนาดและการจาํกดัความชนั [8] 
และหวัขอ้ 2DOF-PID อื�นๆ ในการประยกุตใ์ชท้างอุตสาหกรรม 

หลายปีที�ผ่านมา กระบวนทศัน์การออกแบบการควบคุมไดเ้ปลี�ยน
วิธีการวิเคราะห์แบบดั�งเดิมมาเป็นกรอบงานใหม่โดยใช้เทคนิคการหาค่า
เหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติก (meta-heuristic optimization techniques) 
[9] วิธีนี�  เป็นทางเลือกที�มีศกัยภาพและถูกใช้กบังานวิศวกรรมต่างๆ [10] 
อยา่งกวา้งขวาง เทคนิคดงักล่าว ถูกใช้มากขึ�นในการออกแบบตวัควบคุม 
2DOF-PI(D) อยา่งเหมาะสม อาทิเช่น ขั�นตอนวิธีทางพนัธุกรรม (genetic 
algorithm หรือ GA) สาํหรับระบบอนัดบัหนึ�งที�มีเวลาไร้ผลสนอง การหา
อาหารแบคทีเรีย (bacterial foraging หรือ BF) สาํหรับระบบที�ไม่เสถียร 
การคน้หาแบบนกกาเหวา่ (cuckoo search หรือ CuS) สาํหรับการควบคุม
แหล่งกาํเนิดอตัโนมติั ในบทความนี�  จึงนาํเสนอการหาค่าพารามิเตอร์
ของตวัควบคุม 2DOF-PID อย่างเหมาะสมด้วยขั�นตอนวิธีแบบคา้งคาว 
(bat algorithm หรือ BA) [11] หนึ� งในเทคนิคการคน้หาค่าเหมาะที�สุดเชิง
เมตา-ฮิวริสติกที�มีประสิทธิภาพ จากการส่งคลื�นเหนือเสียงความถี�สูง 
(sonar) ของคา้งคาว เพื�อใช้หาตาํแหน่งที�อยูข่องอาหารดว้ยเสียงสะทอ้น 
(echolocation) ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงดว้ย BA 
การตอบสนองของ 2DOF-PID จะถูกนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกบั 1DOF-PID 
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2. การออกแบบระบบควบคุม 

2.1 ระบบควบคุม 1DOF-PID 
ระบบควบคุม 1DOF-PID โดยทั�วไป จะมีโครงสร้างแสดงดงัรูปที� 1 

ตวัควบคุม G
c
(s) จะรับสัญญาณคลาดเคลื�อน E(s) มาเพื�อผลิตสัญญาณ

ควบคุม U(s) และส่งไปควบคุมพลานต ์G
p
(s) ให้เอาตพ์ตุ C(s) สอดคลอ้ง

กบัอินพตุอา้งอิง R(s) พร้อมทั�งกาํจดัสญัญาณรบกวน D(s) ไปพร้อมกนั 

( )C s( )R s
( )U s

( )pG s( )cG s
( )E s

( )D s

Controller Plant

 
รูปที� 1 โครงสร้างของระบบควบคุม 1DOF-PID 

จากรูปที� 1 G
c
(s) คือ ตวัควบคุม PID และ G

p
(s) คือ พลานต ์(plant) 

ที�จะถูกควบคุม ซึ� งในบทความนี� คือ มอเตอร์ DC ดงันั�น ตวัควบคุม PID 
ของระบบควบคุม 1DOF-PID แสดงไดด้งัสมการที� (1) 

2

( )
d p i

c PID

K s K s K
G s

s

+ +
=

 

(1) 

โดยที� K
p คือ อตัราขยายของการปรับสัดส่วน (gain of proportional) 

K
i
 คือ อตัราขยายของปริพนัธ์ (gain of integral) และ K

d
 คือ อตัราขยาย

ของอนุพนัธ์ (gain of derivative) ฟังก์ชนัถ่ายโอนวงปิด (closed-loop) 
ของระบบควบคุม 1DOF-PID แสดงไดด้งัสมการที� (2) 
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2.2 ระบบควบคุม 2DOF-PID 

ระบบควบคุม 2DOF-PID ที�นาํเสนอ จะมีโครงสร้างแสดงดงัรูปที� 2 
โครงสร้างของระบบควบคุมนี�จะมีตวัควบคุมสองตวัคือ ตวัควบคุม G

c
(s) 

และตวัควบคุมแบบป้อนไปหน้า (feedforword controller) G
ff
(s) หรืออาจ

เรียกวา่ พรีฟิลเตอร์ (prefilter) 

( )C s
( )U s

( )pG s( )cG s
( )E s

( )D s

Controller Plant

( )ffG s( )R s

Prefilter

 
รูปที� 2 โครงสร้างของระบบควบคุม 2DOF-PID 

จากรูปที� 2 ตวัควบคุมแบบป้อนไปหน้า G
ff
(s) จะวางตวัต่ออนุกรม

กบัวงรอบการควบคุมที�มีตวัควบคุม G
c
(s) ปรากฏอยูใ่นวิถีป้อนไปหน้า

ดงันั�น ฟังกช์นัถ่ายโอน G
ff
(s) ของพรีฟิลเตอร์ แสดงไดด้งัสมการที� (3)  

2

1
( )

1
ff prefilter

a b

G s
K s K s

=
+ +  

(3) 

โดยที� K
a = K

d
 / K

i
 และ K

b 
= K

p
 / K

i
 คือ อตัราขยายของพรีฟิลเตอร์ 

(gain of prefilter) ฟังก์ชนัถ่ายโอนวงปิดของระบบควบคุม 2DOF-PID 
แสดงไดด้งัสมการที� (4) 

( ) ( ) ( )( )

( ) 1 ( ) ( )

c p ff

c p2DOF

G s G s G sC s

R s G s G s
=

+
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2.3 แบบจําลองของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

การควบคุมแบบจาํลองของมอเตอร์ DC พิจารณาฟังก์ชนัถ่ายโอน
เป็นระบบอนัดบัสอง เพื�อให้เสมือนจริงสามารถทาํไดโ้ดยเพิ�มวงจรขยาย 
ที�แทนดว้ยฟังก์ชนัถ่ายโอนอนัดบัหนึ� งเขา้ไป เขียนฟังก์ชนัถ่ายโอนของ
แบบจาํลองมอเตอร์ DC แสดงไดด้งัสมการที� (5) 

2
( )

1 ( ) ( )

tA
p

A a a a a t b

KK
G s

s JL s BL JR s BR K Kτ
  

=   
+ + + + +  

 (5) 

จากสมการที� (5) พบว่า ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมอเตอร์ DC 
หาได้จากการระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ (parameter identification) 
ของมอเตอร์ DC ดว้ย BA แสดงไดด้งัสมการที� (6) 

3 2

8.052
( )

0.001833 0.09654 1.449 6.478
pG s

s s s
=

+ + +
 (6) 

3. ขั�นตอนวธีิแบบค้างคาว 
ก) กาํหนดปริภูมิการคน้หาเป็น d  มิติ และคา้งคาวตวัที� i  สามารถ

แทนด้วย 
ix  ความเร็วของคา้งคาวตวัที� i  สามารถแทนดว้ย 

iv  ความถี�

พลัส์ของคา้งคาวตวัที� i  สามารถแทนดว้ย 
if  ตาํแหน่ง (ผลเฉลย) ใหม่ 

t

ix  และความเร็วใหม่ t

iv  ในช่วงเวลา t  การปรับปรุงความถี�พลัส์อาศยั

สมการที� (7) ถึงสมการที� (9) เมื�อ [0,1]β ∈  คือ เวกเตอร์ของการสุ่ม 
จากการแจกแจงแบบปกติ (uniform distribution) 

*x  คือ ผลเฉลยวงกวา้ง 

(global solution) รอบปัจจุบนั เมื�อเทียบผลเฉลยในจาํนวนคา้งคาว n  ตวั 
และ t  คือ รอบการคน้หาปัจจุบนั ในการคน้หาเฉพาะที� (local search) 
ผลเฉลยใหม่จะถูกสร้างขึ�นจากผลเฉลยวงกวา้งที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั 
ดงัสมการที� (10) เมื�อ [ 1,1]ε ∈ −  คือ จาํนวนการสุ่ม โดยที� ( )t t

iA A=  

คือ ความดงัของเสียงเฉลี�ยของคา้งคาวทั�งหมดในช่วงเวลานั�น 

min max min( )if f f fβ= + −  (7) 
1 1

*( )t t t

i i i iv v f x x− −= + −  (8) 
1t t t

i i ix x v−= +  (9) 

new old

tx x Aε= +  (10) 

ข) คา้งคาวมีทิศทางการบินแบบสุ่มดว้ยความเร็ว 
iv  ในตาํแหน่ง 

ix  ดว้ยความถี� 
minf  โดยเปลี�ยนความยาวคลื�น λ  และความดงัเสียง 

0A  

เพื�อหาที�อยู่ของอาหารและปรับความยาวคลื�นของพลัส์ที�ใช้ส่งออกมา
และปรับอตัราการส่งออกพลัส์ (pulse emission หรือ r ) เมื�อ [0,1]r∈  
ปกติจะขึ�นอยูก่บัระยะห่างของเป้าหมาย การส่งออกพลัส์เริ�มตน้จากศูนย์
และเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ เมื�อคา้งคาวเขา้ใกลอ้าหารมากขึ�น เมื�ออตัราการส่งออก
พลัส์ของคา้งคาวจะถูกปรับเปลี�ยนไปตามสมการที� (11) 

1 0 ( )
(1 )

t t

i ir r e
γ+ −= −  (11) 

ค) ความดงัของเสียงสามารถเปลี�ยนแปลงไดห้ลายรูปแบบ ความดงั
ของเสียงจะเปลี�ยนแปลงจากความดงัของเสียงสูงที�สุด 

0A  ไปยงัค่าคงที�

ต ํ�าที�สุด 
minA  และความดงัลดลงเรื�อยๆ เมื�อคา้งคาวเขา้ใกลอ้าหารมากขึ�น 

ความดงัของเสียงจะถูกปรับเปลี�ยนตามสมการที� (12) 
1t t

i iA Aα+ =  (12) 
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ขั�นตอนวิธีแบบคา้งคาว (BA) [11] สามารถสรุปการทาํงานไดด้งันี�  
ขั�นทีQ 1 กาํหนดประชากรคา้งคาว i  และรอบการคน้หาสูงสุด 

maxt  

ขั�นทีQ  2 ก ําหนดประชากรค้างคาวเริ� มต้น 
ix  พร้อมกับความเร็ว 

iv  

ความถี�พลัส์ 
if  อัตราการส่งออกพลัส์ 

ir  และความดังของเสียง 
iA  

ให้กบัคา้งคาวแต่ละตวัโดยวิธีการสุ่มเพื�อใชเ้ป็นค่าเริ�มตน้ 
ขั�นทีQ 3 สร้างผลเฉลยใหม่โดยการปรับค่าความถี�พลัส์ 

if  และปรับปรุง

ค่าความเร็ว 
iv  และตาํแหน่ง 

ix  ของคา้งคาวแต่ละตวั โดยใช้ (7) ถึง (9) 

และคาํนวณหาค่าฟังก์ชันวตัถุประสงค์ (objective function หรือ F ) 
ของคา้งคาวทุกตวั 
ขั�นทีQ 4 กาํหนดตวัเลขการสุ่ม ถา้ 

irand r<  ให้เลือกผลเฉลยที�ดีที�สุด

ตามฟังก์ชันวตัถุประสงค ์และกาํหนดให้สร้างผลเฉลยวงแคบเฉพาะที� 
(local solution) รอบๆ ผลเฉลยที�ดีที�สุดที�เลือกโดยใช ้(10) 
ขั�นทีQ 5 สร้างผลเฉลยใหม่ โดยการสุ่มคา้งคาวใหม่ 
ขั�นทีQ 6 กาํหนดตวัเลขการสุ่ม ถา้ 

irand A<  และ 
*( ) ( )if x f x<  ให้

ยอมรับผลเฉลยใหม่และเพิ�มอตัราการส่งออกพลัส์ของคา้งคาวแต่ละตวั 

ir  และลดความดงัเสียงของคา้งคาวแต่ละตวั 
iA  โดยใช ้(11) และ (12) 

ขั�นทีQ 7 จดัเรียงลาํดบัคา้งคาวตามฟังกช์นัวตัถุประสงคแ์ละคน้หาผลเฉลย
วงกวา้งที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั 
ขั�นทีQ 8 ทาํซํ�าขั�นที� 3 ถึงขั�นที� 7 จนครบรอบการทาํซํ�า 

จากขั�นตอนวิธีของ BA แสดงไดด้ว้ยแผนภูมิของ BA ไดด้งัรูปที� 3 
เมื�อจาํนวนรอบการทาํงานสูงสุด (maximum generation หรือ Max_Gen) 
กาํหนดให้เกณฑสิ์�นสุดการคน้หา (termination criteria หรือ TC) 

1
( ), ( , , )T

d
f x x x x= K

if

( _ )

TC ?

t Max Gen<

=

( 1, 2, , )ix i n= = K iv

ix

ir iA

( )
i

rand r>

*( & ( ) ( ))i irand A f x f x< <

ir iA

*x

min max min( )if f f fβ= + −
1 1

*( )
t t t

i i i iv v f x x
− −= + −

1t t t

i i i
x x v−= +

 
รูปที� 3 แผนภูมิของ BA [11] 

4. การออกแบบระบบควบคุมพไีอดสีองระดบัความเสรี 

การออกแบบระบบควบคุม 2DOF-PID ดว้ย BA แสดงไดด้งัรูปที� 4 
เพื�อประเมินสมรรถนะของตวัควบคุม PID กาํหนดให้ผลรวมของค่า
ความคลาดเคลื�อนระหว่างอินพุต ( )R s  และเอาตพ์ุต ( )C s  ของระบบ
เป็นฟังกช์นัวตัถุประสงค ์ F  แสดงไดด้งัสมการที� (13) โดยที�ค่าของ F  
จะถูกป้อนให้กบั BA ให้มีค่าน้อยที�สุด ในการคน้หาค่าพารามิเตอร์ของ
ตวัควบคุม PID โดยที� 

pM  คือ ค่าพุ่งเกินสูงสุด (maximum overshoot) 

และ 
sse  คือ ค่าคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั (steady-state error) 

( )C s
( )U s

( )pG s( )cG s
( )E s

( )D s

Controller Plant

( )ffG s( )R s

Prefilter

BA ( )R s
F

 
รูปที� 4 การออกแบบระบบควบคุม 2DOF-PID ดว้ย BA 

[ ]2
1

    ( ) ( )

      10%, 0.1%,

                     0 0.1,0 0.1,

                     0 10,0 100,0 1

N

i

p ss

a b

p i d

r i c i

subject to M e

K K

K K K

=

= −

≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤

≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤

∑Minimize F

 (13) 

5. ผลการทดสอบและการอภปิรายผล 
การหาค่าพารามิเตอร์ของ BA ในเบื�องตน้กาํหนดให้ค่า n  = 20, 

minf  = 0.0, 
maxf  = 2.0, 

0A  = 0.5, 
0r  = 0.5, α  = γ  = 0.9 จาํนวนรอบ

การทาํงานสูงสุด (Max_Gen) = 1000 ให้เป็น TC การกาํหนดขอบเขต
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID จะตอ้งสอดคล้องตามสมการที� (13) 
(กาํหนดจากกรอบการทาํงานจริง) หลงัจากสิ�นสุดการคน้หาโดยใช้ BA 
ค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 
แสดงไดด้งัตารางที� 1 และการลู่เขา้สู่ผลเฉลยของ BA แสดงไดด้งัรูปที� 5 

ตารางที� 1 ค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 

PID Controller

2DOF-PID

1DOF-PID 15.4720

iK dK

87.2757 0.2942

0.1182

Prefilter

aK bK pK

− − 2.7171

8.62730.09880.0033

Control

Structures
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Search Direction of 1DOF-PID Designed by BA

Search Direction of 2DOF-PID Designed by BA

 
รูปที� 5 การลู่เขา้สู่ผลเฉลยของ 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 
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สมรรถนะของระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 
แสดงไดด้งัตารางที� 2 การตอบสนองของระบบควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 6 
สัญญาณควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 7 โดยที� 

rt  คือ ช่วงเวลาขึ�น (rise time) 

st  คือ ช่วงเวลาเขา้ที� (settling time) และ 
regt  คือ ช่วงเวลาคุมค่าโหลด 

(disturbance regulating) ตามลาํดบั 

ตารางที� 2 สมรรถนะของระบบควบคุมที�มี 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 

Speed Responses

2DOF-PID

1DOF-PID 0.0000

sse (sec.)regt

0.0000 0.1895

0.4951

(sec.)rt (sec.)st (%)pM

0.1260 0.2893 9.3953

2.35620.22520.1863

Control

Structures
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รูปที� 6 การตอบสนองของระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 
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Control Signal with 1DOF-PID Controller
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รูปที� 7 สัญญาณควบคุมของระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID ดว้ย BA 

จากตารางที� 1 และตารางที� 2 พบว่า BA สามารถหาค่าเหมาะที�สุด
ให้กับระบบควบคุม 1DOF-PID และ 2DOF-PID สําหรับควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ DC สอดคล้องกบัปริภูมิการคน้หาตามสมการที� (13) 
ซึ� งกาํหนดแบบไม่เจาะจงจากกรอบการทาํงานจริง ดงันั�น การตอบสนอง
ของระบบควบคุม 2DOF-PID ที�แสดงในรูปที� 6 พบว่า ให้ผลตอบสนอง
มีค่าพุ่งเกินสูงสุด 

pM  มีช่วงเวลาเขา้ที� 
st  และมีช่วงเวลาคุมค่าโหลด 

regt  น้อยกว่าตวัควบคุม 1DOF-PID ถึงแมว้่า มีช่วงเวลาขึ�น 
rt  มากกว่า

ระบบควบคุม 1DOF-PID โดยไม่มีค่าคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั 
sse  

นอกจากนี�  ในรูปที� 7 ยงัพบวา่ สญัญาณควบคุม ( )U s  ของระบบควบคุม 
1DOF-PID ในช่วงสภาวะเริ�มตน้จะมีค่าสูงกว่าระบบควบคุม 2DOF-PID 
ซึ� งเป็นปัญหาที�สาํคญัอยา่งยิ�ง เมื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นทางปฏิบติังานจริง 

6. สรุป 
การออกแบบตวัควบคุม 2DOF-PID อย่างเหมาะสมด้วย BA 

สาํหรับระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC ที�ไดน้าํเสนอในบทความนี�  
วิธี BA ถูกนาํมาประยกุตใ์ช้หาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม 2DOF-PID 
อยา่งเหมาะสม ส่งผลทาํให้สมรรถนะของระบบควบคุมมีความโดดเด่น
ทั�งทางดา้นการเฝ้าติดตามอินพุตและการคุมค่าโหลด ตวัพรีฟิลเตอร์ของ 
2DOF-PID ช่วยลดความไวของระบบจากการเปลี�ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ 
ซึ� งทาํให้ระบบมีความคงทนมากยิ�งขึ�น และลดค่าพุ่งเกินที�ไม่พึงประสงค ์
เป็นการปรับปรุงเสถียรภาพของระบบให้ดีขึ�น จากผลที�ไดรั้บพบว่า BA 
สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม 2DOF-PID ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การตอบสนองของระบบควบคุม 2DOF-PID มีประสิทธิภาพกว่าระบบ
ควบคุม 1DOF-PID ในการเฝ้าติดตามอินพตุและการคุมค่าโหลด 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการบิน
ปฏิบัติภารกิจของอากาศยานไร้คนขับให้ได้ไกลขึ้น และเพ่ิมขีดความ 
สามารถของการส่ือสารในการควบคุมอากาศยาน และการ Monitor 
อากาศยานไร้คนขับให้สามารถติดต่อส่ือสารกันได้ตลอดเวลาท่ีบิน
ปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีน ามาใชใ้นโครงการน้ีเป็นแบบ
เครือข่ายไร้สาย   4G LTE  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันขอผู ้ให้บริการ
ภายในประเทศ ซ่ึงการพฒันาจะใชส้ัญญาณเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของ
ผูใ้ห้บริการ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีอากาศยานไร้คนขบับินไปปฏิบติัหน้าท่ี 
ระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการติดตามเฝ้าดูอากาศยาน
ไร้คนขบั ท่ีก าลงับินปฏิบัติงานรวมถึงการสร้างเน็ตเวิร์คสถานีควบคุม
ภาคพ้ืนดินของระบบควบคุมอากาศยานไร้คนขบัให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
ให้สามารถใชง้านทุกท่ีท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากเดิมท่ีใช้
การควบคุมด้วยระบบส่ือสารทางคลื่นวิทยุท่ีมีการติดต่อกันโดยตรง
ระหว่างอากาศยานไร้คนขบักบัสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 

ค าส าคัญ: UAV, Unmanned Aerial Vehicle, 4G LTE wireless network 

Abstract 
This paper presents The Development of Multi-UAV Control and 

Monitoring Systems via 4G LTE Wireless Communication, that 
increase the capability of UAV’s communication for control and 
monitoring systems while it’s flying in the air. The communication 
technology used in this project is  4G LTE wireless network, which is 
the current technology for mobile phone network which the signal that 
covers the flying areas. The developed system will increase the 
capability to monitor UAV in flight and can  be able to use anywhere 
that has an internet signal, instead of the RF communication direct 
between the UAV and Ground Control Station. 

Keywords: UAV, Unmanned Aerial Vehicle, 4G LTE wireless network 

1.  บทน า 
ระบบส่ือสารการบินท่ีไดพ้ฒันาขึ้นมาน้ี     จะท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงกบั 

ระบบควบคุมการบินอตัโนมติัของอากาศยานไร้คนขบั เพื่อส่งขอ้มูลการ
บินมายงัสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน  ผ่านระบบการส่ือสารไร้สาย  4G 

LTE  ซ่ึงระบบส่ือสารท่ีออกแบบน้ีจะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีได้จาก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือท่ีลงทะเบียน Sim Card กับผู ้ให้บริการ และ
ติดตั้ง Sim Card ดังกล่าวลงบนอุปกรณ์ Pocket Wi-Fi  เพ่ือเป็นพาหะใน
การรับ-ส่งขอ้มูลระหว่างอากาศยานไร้คนขบักบัสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน 
โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยงั Server ท่ีเป็นศูนย์กลางเน็ตเวิร์คของ
ระบบทั้งหมดท่ีเป็นตวัก าหนด  User ท่ีตอ้งการเขา้มาดูขอ้มูลการบินของ
อากาศยานไร้คนขบัท่ีก าลงับินปฏิบติัภารกิจอยู่  และจะตอ้งเป็น User  ท่ี
ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวดว้ย  

2. การออกแบบระบบควบคุมและมอนิเตอร์ผ่านระบบส่ือสารไร้สาย  
4G LTE 

ภาพรวมของการเช่ือมโยงเครือข่ายของระบบเครือข่ายไร้สาย 4G 
LTE ในรูปท่ี 1  และการออกแบบระบบฮาร์ดแวร์การเช่ือมโยงระบบรับ-
ส่งขอ้มูลการบิน และระบบเครือข่ายไร้สาย 4G LTE  ดงัรูปท่ี 2 
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        รูปท่ี 1 ไดอะแกรมระบบเช่ือมโยงเครือข่ายไร้สาย 4G LTE  
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รูปท่ี 2 ระบบฮาร์ดแวร์การเช่ือมโยงระบบรับ-ส่งขอ้มูลการบิน  และ
ระบบเครือข่ายไร้สาย 4G LTE 
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งานวิจยัน้ีจะแบ่งส่วนงานออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. ส่วนงานทางดา้น
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 2. ส่วนงานทางดา้นซอฟตแ์วร์ของระบบรับ-ส่งขอ้มูล 
และ 3. ส่วนงานซอฟตแ์วร์การจดัการขอ้มูลของ Server ซ่ึงจะอธิบายแต่
ละส่วนงานดงัน้ี 

2.1 ส่วนงานทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
         ส่วนงานน้ีจะท าการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีจะประกอบดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ซ่ึงทางทีมวิจยั
เลือกใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Arduino Mega Pro 2560  และ
บอร์ดการเช่ือมต่อ อิน เทอร์ เน็ ตด้วยสัญญาณ  Wi-Fi จะใช้บอร์ด 
NodeMcu ESP8266 เป็นบอร์ดส่ือสารดว้ยสัญญาณWi-Fi มาจาก Pocket 
Wi-Fi แบบใส่ซิมการ์ดของโทรศพัท์มือถือท่ีปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต
บนอากาศยานไร้คนขบัท่ีก าลงับินปฏิบัติภารกิจ  ซ่ึงบอร์ดควบคุมน้ีจะ
เช่ือมต่อกับ อุปกรณ์  Flight Controller ของ   MiniPix  ซ่ึ งเป็นบอร์ด
ควบคุมการบินในตระกูลของ PixHawk ผา่นพอร์ตการส่ือสารขอ้มูลแบบ 
Serial  ท่ี พอร์ต Telemetry 2  ซ่ึงบอร์ดควบคุมท่ีออกแบบมาน้ีทีมวิจยัท า
การเขียนโปรแกรมเพ่ือส่ือสารข้อมูลกับบอร์ด MiniPix  ซ่ึงเราจะได้
ขอ้มูลการบินท่ีจ าเป็น และส่งขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบส่ือสารไร้สาย 4G 
LTE เพ่ื อ เก็ บ ไว้บน  Server ท่ี ถู ก  Setup ไว้  ซ่ึ งข้อมู ล ดั งก ล่ าวจะ
ประกอบดว้ย Package ของ Data ดงัในตารางขอ้มูลในตารางท่ี 1 และการ
ออกแบบวงจรฮาร์ดแวร์ของบอร์ดควบคุมแสดงไดด้งัรูปท่ี 3 
 

ตารางท่ี 1  Package Data of UAV System ท่ีส่งไป Server 

 
 

                               

 
 

                               รูปท่ี 3 วงจรของบอร์ดควบคุม 
 

2.2 ส่วนงานด้านซอฟต์แวร์ของระบบรับ-ส่งข้อมูล 
ซอฟต์แวร์ของระบบควบคุมน้ีจะมีการพฒันาโปรแกรม 2 ส่วนคือ

โปรแกรมส่วนของบอร์ด Mega Pro 2560 และโปรแกรมส่วนของบอร์ด 
NodeMcu ESP8266 ซ่ึงในส่วนของโปรแกรมของบอร์ด Mega Pro 2560 
จะเป็นโปรแกรมท่ีจะท างานอินเตอร์เฟสกับบอร์ด   MiniPix  และน า
ข้อมูล ท่ี ได้ม านั้ น อิน เตอร์ เฟสกับบอร์ด  NodeMcu ESP8266 และ
โปรแกรมในส่วนของบอร์ด NodeMcu ESP8266  จะท าการรับ-ส่งขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านระบบ Wi-Fi อินเตอร์เน็ตไปยงั Server  เพ่ือให้ User เขา้มา
ดึงขอ้มูลดังกล่าวไปใช้งาน ซ่ึงซอฟต์แวร์การรับ-ส่งขอ้มูลในงานวิจยัน้ี
จะไม่เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัการควบคุมการบินท่ีถูกสั่งการดว้ยบอร์ดควบคุม
การบิน MiniPix  แต่จะท าการ Monitor การบินและขอ้มูลการบินเท่านั้น 
และซอฟตแ์วร์จะท าการบนัทึกขอ้มูลจาก UAV ท่ีเป็นเคร่ือง Client ซ่ึงจะ
ท าการ Request เพื่อส่งขอ้มูลจากอุปกรณ์ ดว้ยวิธี GET ไปยงั Web Server 
ผ่าน  HTTP โปรโตคอลไปยัง  Cloud Web Server เมื่ อ  HTTP Server 
ไดรั้บขอ้มูลจะส่งต่อไปยงั CGI โปรแกรมท่ีพฒันาโดยภาษา PHP เพื่อท า
การประมวลผลและบนัทึกขอ้มูลเก็บลงในฐานขอ้มูล แลว้จะท าการส่ง
สถานะและผลลพัธ์การท างานกลบัไปยงัเคร่ือง Client  และสถานีควบคุม
ภาคพ้ืนดินก็สามารถควบคุมโดยสั่งการไปยงั UAV ไดใ้นท านองเดียวกนั
โดยการติดต่อกบั UAV ผา่นทาง Server และแสดงไดอะแกรมดงัรูปท่ี 4 

 

 
 

     รูปท่ี 4 ไดอะแกรมการบนัทึกขอ้มูลจาก Client และการควบคุมจาก   
      Ground Control Station 

 
 การแสดงผลขอ้มูลผูใ้ชง้านจะสามารถดูขอ้มูล UAV ผา่นทาง Web 
Browser โดยเคร่ือง Client จะท าการส่ง Request ขอ้มูล UAV ท่ีตอ้งการ 
ไปยงั Web Server และเมื่อ Server ไดรั้บขอ้มูลจะท าการประมวลผลและ
ส่งขอ้มูล UAV กลบัไปยงั Web Browser ในรูปแบบ JSON ซ่ึงเมื่อ Web 
Browser ได้รับขอ้มูลจะน าขอ้มูลท่ีได้ส่งต่อไปยงั Google Map API เพ่ือ
เลือกพิกดัแผนท่ีและต าแหน่งการแสดงผลของ UAV ท่ีจะแสดงผลทาง
หน้า Web Browser ไปยงัผู ้ใช้งาน และไดอะแกรมการเช่ือมโยงของ
ขอ้มูล แสดงดงัรูปท่ี 5 
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    รูปท่ี 5 ไดอะแกรมการเช่ือมโยงของขอ้มูลเพื่อแสดงผล 
 

2.3 ส่วนงานด้านซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูลของ Server 
ขอ้มูลการบินของอากาศยานไร้คนขบัท่ีถูกส่งมาเก็บบน Server  จะ

ถูกเก็บขอ้มูลเป็นประวติัการบินของอากาศยานไร้คนขบั ท่ีไดบิ้นปฏิบติั
ภารกิจมาแลว้ทุกเท่ียวบิน ซ่ึงสามารถเขา้มา Monitor ได้เป็นแบบ Real 
Time ขณะท่ีก าลงับินปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ หรืออาจจะเขา้มาดูยอ้นหลงัก็ได ้
และขอ้มูลดงักล่าวสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel  เพื่อน ามา
วิเคราะห์ภายหลงัก็ได ้หลงัจากท่ีไดท้ าการวิจยัทางดา้นฮาร์ดแวร์แลว้ จึง
ได้ท าการสร้างแผ่นวงจรรวมตน้แบบเพ่ือน ามาทดสอบการใช้งาน และ
ทดสอบซอฟต์แวร์ท่ีได้พัฒนาขึ้ น ซ่ึงแผ่นวงจรรวมดังกล่าวท่ีติดตั้ ง
อุปกรณ์แลว้แสดงไดด้งัรูปท่ี 6  

 

      
 
                      รูปท่ี 6 แผน่วงจรรวมท่ีติดตั้งอุปกรณ์แลว้  

3.  การทดสอบระบบ 
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ Interface Hardware เขา้ด้วยกันระหว่าง

บอร์ดควบคุมการบิน MiniPix กับบอร์ดควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลท่ีทาง
ทีมวิจยัไดพ้ฒันาขึ้นมา ซ่ึงการเช่ือมต่ออุปกรณ์จะแสดงไดด้งัรูปท่ี 7  และ
เมื่ อท าการเช่ื อมต่อแล้วจึงท าการทดสอบการรับ -ส่ งข้อมูลผ่ าน
ระบบส่ือสารไร้สาย 4G LTE ซ่ึงการทดสอบก็สามารถรับ-ส่งขอ้มูลขึ้น

ไปเก็บบน Server ได้และขอ้มูลมีความถูกตอ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ และการ
ทดสอบการรับ-ส่งขอ้มูลแสดงดงัรูปท่ี 8  

 

          
 

รูปท่ี 7  การเช่ือมต่อบอร์ดควบคุมการบิน MiniPix กบับอร์ดควบคุมการ
รับ-ส่งขอ้มูล 
 

   
 

                          รูปท่ี 8  การทดสอบการรับ-ส่งขอ้มูล      
 

หลังจากท่ีท าการทดสอบการรับ -ส่งข้อมูลได้แล้วจะเป็นการ
ทดสอบภาคสนาม โดยจะน าบอร์ดควบคุมการบิน MiniPix และชุดบอร์ด
ควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูล ติดตั้งลงบนอากาศยานชนิดโดรน 4 ใบพดั  แลว้
จะน าขึ้นไปบินเก็บขอ้มูลบนอากาศ เพ่ือทดสอบระบบ Monitor การบิน
ของชุดควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลแบบ Real Time และการเก็บขอ้มูลการ
บินลงบน Server  แสดงดงัรูปท่ี 9 

 

           
 

รูปท่ี 9 ชุดควบคุมการบิน MiniPix และชุดควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลการ                
บินท่ีถูกห้ิวขึ้นไปกบัโดรน 
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  การทดสอบจะท าการบินโดรนท่ีความสูงต่าง ๆ เพ่ือดูขอ้มูลการ
บินท่ีส่งขึ้น Server นั้นสมบูรณ์หรือไม่ ซ่ึงความสูงของชุด Pocket Wi-Fi 
ท่ีอยู่บนอากาศยานนั้นท่ีความสูงมาก ๆ เป็น 100 เมตรขึ้นไปจะไม่มี
สัญญาณโทรศพัท์มือถือ    ดังนั้นการทดสอบจึงจะอยู่ท่ีความสูงไม่เกิน 
90 เมตร ส าหรับการบินโดรนท่ีติดกล้อง และก็จะสอดคล้องกับข้อมูล
ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะมีสัญญาณท่ีเสถียรประมาณ 70 เมตร 
ทั้ งน้ีก็ขึ้ นอยู่กับบริเวณติดตั้ งเสาส่งสัญญาณของผู้ให้บริการแต่ละ
เครือข่าย ทางทีมวิจัยจึงได้ท าการทดสอบการบินท่ีความสูงต่าง ๆแล้ว
สรุปผลออกมาเป็นกราฟดงัแสดงในรูปท่ี 10 ถึงรูปท่ี 12 

 

  
 

                       รูปท่ี 10  ระดบัความสูงของการบิน 

             
 

                      รูปท่ี 11 ขอ้มูลการ Monitor แบบ Real time                         

    
 

                         รูปท่ี 12 ขอ้มูลบน Server แบบ log Data  

 นอกจากน้ีได้ท าการทดสอบการจ าลองการบิน และการควบคุม
อากาศยานไร้คนขับ 3 ล าพร้อมกัน โดยมีการแสดงผลบน Notebook 
Computer ดงัแสดงในรูปท่ี 13 
 

 

    
 

    รูปท่ี 13 การจ าลองการบิน และการควบคุมอากาศยานไร้คนขบั 3 ล า  
    พร้อมกนั 
 

4.  สรุป 
จากขอ้มูลการบินท่ี Monitor แบบ Real Time นั้น สามารถ Monitor 

ได้พร้อมกันหลายเคร่ือง และจากท่ีทดสอบดูพบปัญหาของความล่าช้า
ของขอ้มูลท่ีได้รับอยู่บา้ง  ซ่ึงการ Monitor แบบ Real Time อาจมีปัญหา
ของการแออดัของสัญญาณ Wi-Fi ของ User ในบางพ้ืนท่ีท่ีไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตอ่อน ก็จะท าให้การ Monitor แบบ 
Real Time เห็นเป็นภาพกระตุกบนจอแสดงผลได้ และการดาวน์โหลด
ขอ้มูลจาก Server มาดูนั้นพบว่า   ขอ้มูลท่ีชุดควบคุมการรับ-ส่งขอ้มูลจาก
โดรนท่ีส่งขึ้นไปนั้นมีขอ้มูลครบถว้น แต่ตอ้งบินท่ีความสูงโดยประมาณ
ไม่เกิน 70 เมตร  ดงันั้นการรับ-ส่งขอ้มูลน้ีจึงมีขีดจ ากดัเร่ืองความสูงของ
อากาศยานท่ีบินตอ้งไม่บินสูงมาก  และความแออดัของสัญญาณในแต่ละ
พ้ืนท่ีท่ีอากาศยานก าลงับินอยู่  ก็จะเป็นปัจจยัหลกัของความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลการบินดว้ย 
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บทคดัย่อ 

บทความนี�นาํเสนอวิธีการในการระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของ
ชุดทดลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในห้องปฏิบติัการจริงด้วยขั�นตอน
วิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม ้ซึ� งเป็นหนึ�งในเทคนิคการหาค่าเหมาะที�สุด
เชิงอภิศึกษาสํานึกแบบอิงประชากรที�มีประสิทธิภาพมาก วิธีการระบุ
เอกลักษณ์นี�  เป็นการหาแบบจาํลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในรูป
ฟังกช์นัถ่ายโอนอนัดบัสาม นอกจากนี�  ยงัคาํนวณหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไดด้ว้ย ในการทดสอบระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงถูกกระตุน้จากอินพุตแบบขั�นบนัไดทาํให้เกิดระดบัความเร็ว
รอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�ถูกพิจารณาเป็นเอาต์พุตของระบบ 
จากผลการดาํเนินการพบว่า สามารถระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในรูปฟังก์ชันถ่ายโอนและแบบจาํลองของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที�ไดจ้ากขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม้
แสดงให้เห็นถึงผลที�ดีมากต่อระบบพลวตัที�เกิดขึ�นในห้องปฏิบติัการจริง 
คําสําคัญ: การระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
อภิศึกษาสาํนึกแบบอิงประชากร ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม ้

Abstract 
This paper proposes the parameters identification of experiment 

set of the DC motor control system in real laboratory by the flower 
pollination algorithm (FPA), one of most and efficient population-based 
metaheuristic optimization techniques. This identification is the 
mathematical model of third order transfer function. Furthermore, this 
method can calculate all parameter of motor from mathematical model. 
In testing, the DC motor system was excited by the levels step input to 
generate the specific level of the motor speed considered as the output 
of the system. As the results can identify transfer function of DC motor 
and the DC models obtained by the FPA show a very good agreement to 
actual system dynamics in real laboratory. 

Keywords: Parameters Identification, DC Motor, Population-based 
Metaheuristic, Flower Pollination Algorithm 

1. บทนํา 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor) คืออุปกรณ์ที�เปลี�ยนพลงังาน
ไฟฟ้าเป็นพลงังานกล [1] ซึ� งมีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม 
อาทิเช่น เครื�องจกัรรีดเหล็ก เครื�องมือทางกล หุ่นยนต ์ยานพาหนะไฟฟ้า 
และอื�นๆ เป็นตน้ การสร้างและออกแบบชุดทดลองการควบคุมความเร็ว
ของมอเตอร์ DC นี�  จาํเป็นตอ้งทราบแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของ
มอเตอร์ DC เสียก่อน การหาแบบจาํลองคือ ตอ้งทราบค่าพารามิเตอร์
ทั�งหมดของมอเตอร์ DC ตอ้งอาศยัวิธีการทดสอบที�ค่อนขา้งยุง่ยาก [2] 
และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี�  มีค่าความผิดพลาดอยู่แล้วในบางส่วน 
เมื�อนาํมาหาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ทาํให้เกิดความผิดพลาดสะสม
ของพารามิเตอร์แต่ละตวั ซึ� งทาํให้แบบจาํลองที�ไดมี้ค่าความผิดพลาดมาก 
เมื�อเทียบกบัในทางปฏิบติั จากปัญหาการหาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์
โดยอาศยัค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ DC จึงทาํให้การระบุเอกลักษณ์ 
(identification) ไม่อาศยัค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ DC เขา้มามีบทบาท
เป็นที�นิยมใช้กนัมากในปัจจุบนั [3] การระบุเอกลกัษณ์ทาํได้หลายวิธี 
เช่น การระบุเอกลกัษณ์ในลกัษณะของแบบจาํลองกล่องดาํ (black box) 
โดยไดรั้บการพฒันาเป็นโปรแกรมสาํเร็จรูปที�ใช้งานอยา่งแพร่หลายคือ 
system identification toolbox ที�ปฏิบติังานร่วมกบัโปรแกรม MATLAB 
ที�ประกอบไปดว้ย ARX, ARMAX, OE และ BJ [4] เป็นตน้ 

ในบทความนี�  จึงนาํเสนอวิธีการระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของ
ชุดทดลองมอเตอร์ DC ที�ไดป้ระกอบติดตั�งใช้งานในห้องปฏิบติัการจริง
ดว้ยขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม ้(flower pollination algorithm 
หรือ FPA) [5] ผสานกบัการบินแบบเลวี (Lévy flight) [6] ซึ� งเป็นเทคนิค
การหาค่าเหมาะที�สุดเชิงอภิศึกษาสํานึก (metaheuristic optimization 
techniques) ที�ใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั [7] เพราะสามารถ
หลีกเลี�ยงผลเฉลยเฉพาะที� (local solution) ไปยงัผลเฉลยวงกวา้ง (global 
solution) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในการทดสอบระบบของมอเตอร์ DC 
ไดถู้กกระตุน้จากอินพุตแบบขั�นบนัได 9 ระดบั ทาํให้เกิดระดบัความเร็ว
รอบของมอเตอร์ DC ที�ถูกพิจารณาเป็นเอาต์พุตของระบบ พบว่า
แบบจาํลองของมอเตอร์ DC ที�ไดรั้บสามารถแสดงพลวตัของมอเตอร์ DC 
ที�สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัพลวตัจริงที�ไดรั้บจากการทดสอบ 
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2. ขั'นตอนวธีิการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ 
กระบวนการถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บ่งออกเป็นการถ่ายละอองเรณู

ดอกไมด้ว้ยตวัเอง (self-pollination) และการถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบ
ไขว ้(cross-pollination) การถ่ายละอองเรณูดอกไมด้ว้ยตวัเอง คือ การถ่าย
ละอองภายในตน้เดียวกนัจากดอกเดียวกนั (autogamy) หรือจากดอกอื�น
แต่อยูใ่นตน้เดียวกนั [5] การถ่ายละอองเรณูดอกไมด้ว้ยตวัเองจะเกิดขึ�น
ในไมด้อกที�มีทั�งเรณูตวัผูแ้ละเรณูตวัเมีย ซึ� งจะเป็นกระบวนการที�เกิดขึ�น
ในระยะทางใกล้ๆ โดยไม่อาศยัพาหะ เรียกว่าเป็นการถ่ายละอองเรณู
เฉพาะที� (local pollination) ส่วนการถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบไขว ้คือ
การถ่ายละอองข้ามต้นที�พึ� งพาตัวพาหะ กระบวนการถ่ายละอองเรณู
ดอกไมแ้บบไขวที้�อาศยัพาหะที�มีชีวิต (allogamy) เช่น แมลงหรือผึ� ง
สามารถเกิดขึ�นในระยะทางไกลๆ เรียกว่าเป็นการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง 
(global pollination) ขั�นตอนวิธีของ FPA จะอาศยัหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

หลักเกณฑ์ทีV 1 การถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบไขวที้�ใช้สิ�งมีชีวิต
เป็นพาหะถือเป็นการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง จะใช้หลกัการสร้างผลเฉลย
โดยการบินแบบเลวี ดงัสมการที� (1) เมื�อ ( 1)t

ix
+  คือ ผลเฉลยในรอบถดัไป 

( )t

ix  คือ ผลเฉลยในรอบปัจจุบนั L  คือการสุ่มตามลกัษณะการบินแบบเลวี 

ดงัสมการที� (2) และ *g  คือ ผลเฉลยที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั 
หลักเกณฑ์ทีV 2 การถ่ายละอองเรณูดอกไมด้้วยตวัเองหรือการถ่าย

ละอองเรณูที�ใชสิ้�งไม่มีชีวิตเป็นพาหะถือเป็นการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที�
ซึ� งจะใชห้ลกัการในการสร้างผลเฉลยดว้ยวิธีการสุ่มแบบเอกรูป (uniform 
distribution) ดงัสมการที� (3) เมื�อ ε คือ การสุ่มแบบเอกรูป [0,1]  

หลักเกณฑ์ทีV 3 ตวัพาหะของการถ่ายละอองเรณูดอกไม้แบบไขว ้ 
จะมีความคงตวัสมมูลกนัในการพาเรณูจากดอกหนึ�งไปอีกดอกหนึ�งใดๆ 

หลักเกณฑ์ทีV 4 การถ่ายละอองเรณูเฉพาะที�และวงกวา้งถูกควบคุม
ดว้ยค่าความน่าจะเป็นในการสบัเปลี�ยน (switch probability), [0,1]p∈  
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รูปที� 1 แผนภูมิของ FPA [5] 

ค่าพารามิเตอร์ของ FPA ที�เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้งาน
โดยทั�วไป จะกาํหนดให้ 22n =  คือ จาํนวนเรณูดอกไม ้ 0.8p =  คือ
ค่าความน่าจะเป็นในการสับเปลี�ยนระหว่างการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง 
และ 1.5λ =  คือการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที� สามารถแสดงขั�นตอนวิธี
ของ FPA ดว้ยแผนภูมิ (flowchart) ของ FPA ไดด้งัรูปที� 1 เมื�อ TC คือ 
เกณฑย์ติุการคน้หา (termination criteria) 

3. แบบจําลองมอเตอร์ DC 

แบบจาํลองมอเตอร์ DC สามารถเขียนเป็นวงจรที�ประกอบไปดว้ย
โครงสร้างทางไฟฟ้าและโครงสร้างทางกลแสดงไดด้งัรูปที� 2 

J

B
Ra

ia(t)
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รูปที� 2 วงจรมอเตอร์ DC 

จากรูปที� 2 พบว่า วงจรมอเตอร์ DC สามารถแยกโครงสร้างต่างๆ 
ตามสัญลกัษณ์ได้ดงัต่อไปนี�  e

a
(t)

 
 คือ แรงดนัอาร์เมเจอร์ (armature 

voltage หรือ V), R
a
 คือ ความตา้นทานอาร์เมเจอร์ (armature resistance 

หรือ Ω), L
a
 คือ ความเหนี�ยวนาํอาร์เมเจอร์ (armature inductance หรือ H), 

i
a
(t) คือ กระแสไฟฟ้าอาร์เมเจอร์ (armature current หรือ A), ( )tω คือ 

ความเร็วเชิงมุม (angular velocity หรือ rad/s), J คือ โมเมนตค์วามเฉื�อย 
(moment of inertia หรือ kg.m2), e

b
(t) คือ แรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบั (back 

EMF voltage หรือ V), T(t) คือ แรงบิดมอเตอร์ (motor torque หรือ N.m), 
B คือ สัมประสิทธิ| แรงเสียดทาน (coefficient of viscous friction หรือ 
N.m.s/rad), K

t คือ ค่าคงที�ของมอเตอร์ (motor constant), K
b
 คือ ค่าคงที�

ของแรงดนัไฟฟ้าเหนี�ยวนาํยอ้นกลบั (back EMF constant) และ T
L
(t) คือ 

การรบกวนจากโหลดภายนอก (external load disturbance) ตามลาํดบั 
สมการทางไฟฟ้าและสมการทางกลของมอเตอร์ DC แสดงไดด้งั

สมการที� (4) ถึงสมการที� (7) 
( )

( ) ( ) ( )a

a a a a b

di t
e t R i t L e t

dt
= + +  (4) 

( ) ( )b be t K tω=  (5) 

( ) ( )t aT t K i t=  (6) 

( )
( ) ( ) ( )L

d t
J B t T t T t

dt

ω
ω+ + =  (7) 

โดยที� ผลการแปลงลาปลาส (Laplace Transform) จากสมการที� (4) 
ถึงสมการที� (7) สามารถแสดงไดด้งัสมการที� (8) ถึงสมการที� (11) 

( ) ( ) ( ) ( )a a a a a bE s R I s sL I s E s= + +  (8) 

( ) ( )b bE s K s= Ω  (9) 

( ) ( )t aT s K I s=  (10) 

( ) ( ) ( ) ( ), ( ) 0L LsJ s B s T s T s T sΩ + Ω + = =  (11) 
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ดงันั�น ฟังก์ชนัถ่ายโอนของมอเตอร์ DC ที�มีความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความเร็วเชิงมุมและแรงดนัไฟฟ้าอินพตุแสดงไดด้งัสมการที� (12) 

2

( )

( ) ( ) ( )

t

a a a a a b t

Ks

E s L Js R J L B s R B K K

Ω
=

+ + + +
 (12) 

และเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ DC แสดงไดด้งัรูปที� 3 

( )
b

E s

1

a aR L s+

1

Js B+

b
K

t
K

( )
a

E s ( )T s( )aI s

( )LT s

( )sΩ

 
รูปที� 3 บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ DC 

ในทางปฏิบติั ชุดทดลองควบคุมมอเตอร์ DC ในห้องปฏิบติัการจริง 
จะถูกขบัเคลื�อนดว้ยตวัขบั สามารถเขียนเป็นฟังก์ชนัถ่ายโอนอนัดบัหนึ� ง 
โดยที� K

A
 คือ ค่าอตัราขยายของตวัขบั (gain of drive) τ

A
 คือ ค่าคงตวัทาง

เวลาของตวัขบั (time constant of drive) และ C
A
 คือ ค่าคงที�ของตวัขบั 

(constant of drive) แสดงไดด้งัสมการที� (13) 

2

( )

( ) ( ) ( )

tA

i A A a a a a t b

KKs

E s s C JL s BL JR s BR K Kτ

  Ω
=   

+ + + + +  

 (13) 

โดยที� Ω(s) คือ ความเร็วเชิงมุม (angular velocity หรือ rad/s) และ 
E

i
(s) คือ แรงดนัอินพตุ (input voltage หรือ V) ของตวัขบักบัมอเตอร์ DC 

4. วธีิการทดสอบ 
ขั�นตอนในการหาแบบจาํลองดว้ยวิธีการระบุเอกลกัษณ์นั�นจะตอ้ง

อาศยัขอ้มูลที�ได้จากการทดสอบการทาํงานของชุดทดลองมอเตอร์ DC 
ในห้องปฏิบติังานจริง แสดงไดด้งัรูปที� 4 ในบทความนี� ใช้มอเตอร์ DC 
ขนาดพิกดั 150 วตัต ์ความเร็วรอบสูงสุด 3000 รอบต่อนาที วดัความเร็ว
ใช้ทาโคมิเตอร์แบบสะทอ้นแสง วดัความเร็วรอบขณะที�ความเร็วคงตวั 
ปรับค่าแรงดนัแลว้อ่านค่าความเร็วรอบ แบ่งการทดสอบเป็น 9 ระดบั คือ 
500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250 และ 2500 รอบต่อนาที 
ผลการทดสอบไดส้ญัญาณที�วดัไดจ้ากเอ็นโคด้เดอร์ (encoder) ถูกบนัทึก
ค่าดว้ยดิจิตอลออสซิลโลสโคป ยี�ห้อ OWON รุ่น SDS1102 แสดงขอ้มูล
ความเร็วรอบของมอเตอร์ DC ที�ไดจ้ากการทดสอบไดด้งัรูปที� 5 

 
รูปที� 4 การทดสอบการทาํงานของมอเตอร์ DC ในห้องปฏิบติัการจริง 
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รูปที� 5 ความเร็วรอบของมอเตอร์ DC ที�ไดจ้ากการทดสอบ 

5. การระบุเอกลกัษณ์ด้วยขั'นตอนวธีิการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ 

การประยกุตใ์ช้ FPA [5] เพื�อระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจาํลองมอเตอร์ DC เพื�อหาค่าสัมประสิทธิ| ต่างๆ ของสมการที� (13) 
แสดงไดด้งัรูปที� 6 

F

DC Mathematical Model

in Eq. (13)

+

−

Metaheuristics

(FPA)

( )tω

*( )tω

( )v t

         Searching Parameter:

, , , , , , anda a t b A A AJ B R L K K K Cτ

DC Motor

Motor speed
   from test

Motor speed
 from model

Voltage
  input

 
รูปที� � การระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมอเตอร์ DC ดว้ย FPA 

2
*

1

    ( ) ( )

      0.0 0.01,

                     0.0 0.05,

                     0.0 10.0,

                     0.0 0.5,

                     0.0 0.5,

           

N

i

a

a

t

i i

subject to J

B

R

L

K

ω ω
=

 = − 

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

∑Minimize F

DC Motor

          0.0 0.5

0.0 100,

                     0.0 10.0, Drive

0.0 100

b

A

A

A

K

K

C

τ










≤ ≤ 

≤ ≤ 


≤ ≤ 
≤ ≤ 

 (14) 

จากรูปที� 6 พบว่า ฟังก์ชนัวตัถุประสงค ์ F  จะอยูใ่นรูปผลรวมค่า
ความคลาดเคลื�อนกาํลงัสอง (sum squared error หรือ SSE) จากผลรวม
ของค่าผลต่างกาํลงัสองระหว่างขอ้มูลความเร็วจริง ( )tω  และขอ้มูล
ความเร็วการจาํลอง *( )tω  โดยที� ฟังก์ชันวตัถุประสงค์ F  จะถูก
ป้อนกลบัจาก FPA เพื�อให้มีค่าน้อยที�สุดในการคน้หาค่าพารามิเตอร์
เหมาะที�สุด ระหว่างผลการทดลองจริงกบัแบบจาํลองของมอเตอร์ DC 
ขนาดพิกดั 150 วตัต ์ในห้องปฏิบติัการจริง 
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รูปที� 7 ผลการระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมอเตอร์ DC ดว้ย FPA

6. ผลการทดสอบ 

วิธี FPA ถูกพฒันาเป็นโปรแกรม MATLAB/SIMULINK บนเครื�อง
คอมพิวเตอร์ที�มีหน่วยประมวลผลกลาง 2 แกน มีสัญญาณนาฬิกา 2 GHz 
และมีหน่วยความจาํหลกัชนิด DDR3 ขนาดความจุ 3 GB ที�คาบเวลาสุ่ม 
(sampling period) 1 msec. การคน้หาค่าพารามิเตอร์ของ FPA ในเบื�องตน้
สามารถทาํไดด้งันี�  วิธี FPA กาํหนดให้จาํนวนละอองเรณูดอกไม ้n=22 
ค่าความน่าจะเป็นในการสับเปลี�ยนระหว่างการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง 
p=0.8 และการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที� λ =1.5 วิธี FPA จะยติุการคน้หา 
เมื�อจาํนวนรอบการคน้หาสูงสุด (Max_Gen)=1000 รอบ โดยกาํหนดให้ 
F≤ 0.001 เป็น TC อยูภ่ายใตข้อบเขตสูงสุดและตํ�าสุดของค่าพารามิเตอร์
มอเตอร์ DC ที�ไดก้าํหนดขอบเขตไวแ้ลว้แสดงไดด้งัสมการที� (14) 

การจาํลองมอเตอร์ DC จะเลือกแสดงตวัอยา่งการระบุเอกลกัษณ์
ของแบบจาํลองที�ความเร็ว 500, 1500 และ 2500 รอบต่อนาที ส่วนระดบั
ความเร็วรอบอื�นๆ ก็จะดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั ค่าพารามิเตอร์ของ
มอเตอร์ DC โดยใช ้FPA แสดงไดด้งัตารางที� 1 และฟังก์ชนัถ่ายโอนของ
มอเตอร์ DC โดยใช้ FPA แสดงได้ดงัตารางที� 2 ผลการระบุเอกลกัษณ์
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมอเตอร์ DC ดว้ย FPA แสดงไดด้งัรูปที� 7 

ตารางที� 1 ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ DC โดยใช ้FPA 
Speed

(rpm)

Model Parameters

500

1500

2500

J B aR aL tK bK

0.0016 0.0272 5.6305 0.1207 0.1975 0.2047

0.0007 0.0286 3.0321 0.4251 0.1196 0.2450

0.0004 0.0151 5.0998 0.8022 0.1655 0.3346

AK

54.2985

67.2380

45.3597

Aτ

6.6626

5.9458

6.7059

AC

57.3249

69.8070

44.0191  
ตารางที� 2 ฟังกช์นัถ่ายโอนของมอเตอร์ DC โดยใช ้FPA 

Speed (rpm) Transfer Functions of DC Motor

3 2

10.72
( )

0.001287 0.09297 1.994 11.10
pG s

s s s
=

+ + +
500

1500

2500

3 2

8.042
( )

0.001769 0.10570 1.687 8.099
pG s

s s s
=

+ + +

3 2

7.507
( )

0.002152 0.10901 1.511 5.827
pG s

s s s
=

+ + +  

จากรูปที� 7 ตารางที� 1 และตารางที� 2 พบว่า การระบุเอกลกัษณ์ของ
ชุดทดลองมอเตอร์ DC ในห้องปฏิบติัการจริง สามารถระบุเอกลกัษณ์
ค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ DC ในรูปฟังก์ชนัถ่ายโอนและแบบจาํลอง
ของมอเตอร์ DC ที�ไดจ้าก FPA จะสามารถแสดงพลวตัของมอเตอร์ DC 
ที�สอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัพลวตัจริงที�ไดรั้บจากการทดสอบ 

7. สรุป 
วิธี FPA ที�ใช้ในการระบุเอกลกัษณ์ค่าพารามิเตอร์ของชุดทดลอง

การควบคุมมอเตอร์ DC ในห้องปฏิบติัการจริง ที�นาํเสนอในบทความนี�  
พบว่า สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ DC ที�ระดบัความเร็วต่างๆ 
ในห้องปฏิบติัการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้งแม่นยาํสูง 
และสะดวกต่อการใช้งาน แบบจาํลองในรูปของฟังก์ชนัถ่ายโอนที�ไดรั้บ
แสดงให้เห็นถึงผลที�ดีมากต่อระบบพลวตัที�เกิดขึ�นในห้องปฏิบติัการจริง 
เอกสารอ้างองิ 
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การประยุกต์ใช้ขั�นตอนวธีิการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ในการออกแบบตัวควบคุมพไีอดีอย่างเหมาะสม 

สําหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

Application of FPA to Optimal PID Controller Design for DC Motor Speed Control System 
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บทคดัย่อ 

ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไมเ้ป็นหนึ� งในเทคนิคการหาค่า
เหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติกที�ขึ�นอยูก่บัหลกัการถ่ายละอองเรณูดอกไม้
จากดอกหนึ�งไปสู่อีกดอกหนึ�งผสานกบัวิถีการบินแบบเลวี ในบทความนี�  
แสดงถึงขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไมเ้พื�อคน้หาค่าพารามิเตอร์
ของตวัควบคุมพีไอดีอย่างเหมาะสมสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
อย่างมีประสิทธิภาพ ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุมพีไอดีที�ได้รับจาก
ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไมจ้ะถูกเปรียบเทียบกบัค่าที�ไดรั้บจาก
วิธีการคน้หาแบบนกดุเหว่าเป็นหนึ� งในเทคนิคการคน้หาค่าเหมาะที�สุด
เชิงเมตา-ฮิวริสติกที�รู้จกักนัดีและใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย ผลที�ได้รับ
พบวา่ ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไมส้ามารถคน้หาค่าพารามิเตอร์
ของตวัควบคุมพีไอดีอยา่งเหมาะสมให้การตอบสนองมีประสิทธิภาพกว่า
วิธีการคน้หาแบบนกดุเหวา่ 

คําสําคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ตวัควบคุมพีไอดี เมตา-ฮิวริสติก 
ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม ้ 

Abstract 
The flower pollination algorithm (FPA), one of the meta-heuristic 

optimization search techniques is based on the principle of pollination 
from one flower to another with Lévy flight. This paper demonstrates 
how to conduct the FPA to efficiently search the optimal PID controller 
parameters of the DC motor speed control system. Parameters obtained 
by the FPA will be compared to those obtained by the cuckoo search 
(CuS) which is one of well-known and widely applied meta-heuristic 
optimization search techniques. It results that the FPA can provide 
optimal parameters of PID controller giving more satisfactory response 
than the CuS method. 

Keywords: DC Motor, PID Controller, Meta-heuristic, FPA 

1. บทนํา 
ด้วยคุณสมบัติการควบคุมความเร็วที�ยอดเยี�ยม มอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรง (DC motor) จึงถูกใช้กนัอยา่งแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม 
จากการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ DC ได้ดึงดูดงานวิจยัจาํนวนมาก
และมีการพฒันาวิธีการต่างๆ เพื�อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

ที�ผ่านมาตวัควบคุมพีไอดี (proportional, integral, derivative หรือ PID) 
ไดรั้บการนาํเสนอครั� งแรกเมื�อปี ค.ศ.1922 [1] และนาํมาใช้เป็นครั� งแรก
สาํหรับงานอุตสาหกรรมในปี ค.ศ. 1939 [2] เนื�องจากใช้ง่ายกบัทาํไดจ้ริง
ถูกนาํมาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ DC 

ในบริบทของระบบควบคุมอตัโนมติัอลักอริทึมของเมตา-ฮิวริสติก 
(meta-heuristic algorithm) [3] ไดรั้บการพฒันาการแกปั้ญหาการคน้หา
ค่าเหมาะที�สุดเชิงตวัเลขและเชิงการจดั (combinatorial) และประสบ
ผลสาํเร็จในการประยกุตก์บัการแกปั้ญหาการคน้หาค่าเหมาะที�สุด ที�เป็น
ปัญหาจริงทางด้านวิศวกรรม จากการสํารวจงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งเทคนิค
ของเมตา-ฮิวริสติกสามารถแบ่งออกเป็นแบบอิงประชากร (population-
based) และแบบอิงวิถี (trajectory-based) [4-5] โดยที� เมตา-ฮิวริสติกที�ดี
และมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีคุณสมบติัหลกัที�สาํคญัอยู ่2 ประการร่วมกนั 
คือ คุณสมบติัการสํารวจ (exploration) และคุณสมบติัการเสาะแสวง 
(exploitation) ในบรรดาเทคนิคการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติก
แบบอิงประชากร พบว่า ขั�นตอนวิธีการถ่ายละอองเรณูดอกไม ้ (flower 
pollination algorithm หรือ FPA) [6] ที�ไดรั้บการนาํเสนอเมื�อปี ค.ศ. 2012 
จะใชห้ลกัการถ่ายละอองเรณูดอกไมจ้ากดอกหนึ�งไปอีกดอกหนึ� ง ซึ� งเป็น
ขั�นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติกที�ผสานกบัวิถีการบิน
แบบเลวี (Lévy flight) รูปแบบการบินของนกหรือแมลงรูปแบบหนึ� ง [7] 
ในบทความนี�  FPA ถูกนาํไปประยกุตใ์ช้ในการออกแบบตวัควบคุม PID 
อยา่งเหมาะสมสาํหรับควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC [8] การนาํเสนอวิธี 
FPA อิงการออกแบบตวัควบคุม PID สามารถใช้แก้ปัญหาการหาค่า
เหมาะที�สุดที�เป็นปัญหาจริงในดา้นวิศวกรรมต่างๆ ผลที�ไดรั้บจาก FPA 
จะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัค่าที�ได้รับจากวิธีการคน้หาแบบนกดุเหว่า 
(cuckoo search หรือ CuS) [9] ซึ� งเป็นวิธีที�นิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 

2. แบบจําลองของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
วงจรสมมูลของมอเตอร์ DC สามารถเขียนไดด้งัรูปที� 1 

 
รูปที� 1 วงจรสมมูลของมอเตอร์ DC 
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เมื�อ   R
a
 คือ ความตา้นทานอาร์เมเจอร์ (armature resistance) 

L
a
  คือ ความเหนี�ยวนาํอาร์เมเจอร์ (armature inductance) 

e
a
(t) คือ แรงดนัอาร์เมเจอร์ (armature voltage) 

i
a
(t) คือ กระแสอาร์เมเจอร์ (armature current) 

e
b
(t) คือ แรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบั (back EMF voltage) 

T(t) คือ แรงบิดมอเตอร์ (motor torque) 
J คือ โมเมนตค์วามเฉื�อย (moment of inertia) 
B คือ แรงเสียดสีความฝืด (viscous friction) 
ω(t) คือ ความเร็วเชิงมุม (angular velocity) 

จากรูปที� 1 การควบคุมแรงดนัของอาร์เมเจอร์ กาํหนดให้ e
a
(t) คือ 

ตวัแปรอินพุต และ ω(t) คือ ตวัแปรเอาต์พุต เมื�อพิจารณาองค์ประกอบ
ทางไฟฟ้าดา้นอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ DC พบวา่ 

( )
( ) ( ) ( )a

a a a a b

di t
e t R i t L e t

dt
= + +  (1) 

( ) ( )b be t K tω=  (2) 

โดยที� K
b
 คือ ค่าคงที�ของแรงดนัไฟฟ้ายอ้นกลบั (back EMF constant) 

และพิจารณาองคป์ระกอบทางกลของมอเตอร์ DC พบวา่ 
( )

( ) ( ) ( )t a

d t
T t K i t J B t

dt

ω
ω= = +  (3) 

โดยที� K
t
 คือ ค่าคงที�ของมอเตอร์ (motor constant) ผลการแปลงลาปลาซ 

(Laplace Transform) จากสมการที� (1) ถึง (3) โดยกาํหนดเงื�อนไขเริ�มตน้
มีค่าเท่ากบัศูนยแ์สดงไดด้งัสมการที� (4) ถึง (6) ตามลาํดบั 

( ) ( ) ( ) ( )a a a a bE s L s R I s E s= + +  (4) 

( ) ( )b bE s K s= Ω  (5) 

( ) ( ) ( ) ( )t aT s K I s Js B s= = + Ω  (6) 

จากสมการที� (4) ถึง (6) จะเขียนให้อยูใ่นรูปของฟังก์ชันถ่ายโอน
แสดงไดด้งัสมการที� (7) 

2

( )

( ) ( ) ( )

t

a a a a a t b

Ks

E s JL s BL JR s BR K K

Ω
=

+ + + +
 (7) 

และเขียนบล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ DC ไดด้งัรูปที� 2 

( )
b

E s

1

a aR L s+
1

Js B+

b
K

tK
( )aE s ( )T s( )

a
I s

( )LT s

( )sΩ

 
รูปที� 2 บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ DC 

จากสมการที� (7) แบบจาํลองมอเตอร์ DC ถูกขบัดว้ยวงจรขบักาํลงั 
(power amplifier) ที�แทนดว้ยฟังก์ชนัถ่ายโอนอนัดบัหนึ� ง โดยที� K

A
 คือ 

อตัราขยายของวงจรขบักาํลงั (amplifier gain) และ τ
A
 คือ ค่าคงตวัทาง

เวลาของวงจรขบักาํลงั (amplifier time constant) แสดงไดด้งัสมการที� (8) 

2

( )
( )

( ) 1 ( ) ( )

tA
p

i A a a a a t b

KKs
G s

E s s JL s BL JR s BR K Kτ

  Ω
= =   + + + + +   

 (8) 

และเขียนบล็อกไดอะแกรมมอเตอร์ DC กบัวงจรขบักาํลงัไดด้งัรูปที� 3 

( )
b

E s

1

a a
R L s+

1

Js B+

b
K

t
K

( )
a

E s ( )T s( )
a

I s
( )

L
T s

( )sΩ
1

A

A

K

sτ +

( )
i

E s

Power

Amplifier DC Motor  
รูปที� 3 บล็อกไดอะแกรมของมอเตอร์ DC กบัวงจรขบักาํลงั 

จากสมการที� (8) ค่าพารามิเตอร์ของแบบจาํลองมอเตอร์ DC ผนวก
กบัวงจรขบักาํลงัสามารถหาได้จากการระบุเอกลักษณ์ค่าพารามิเตอร์ 
(parameter identification) โดยใช ้FPA [10] จะไดฟั้งกช์นัถ่ายโอนดงันี�  

3 2

7.507
( )

0.002152 0.10901 1.511 5.827
pG s

s s s
=

+ + +  
(9) 

จากสมการที� (9) จะถูกนาํไปออกแบบตวัควบคุม PID ดว้ยวิธี FPA 
และวิธี CuS สาํหรับใชค้วบคุมมอเตอร์ DC ที�ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที 

3. ขั�นตอนวธีิการถ่ายละอองเรณูดอกไม้ 
เมื�อปี ค.ศ. 2012 วิธี FPA ไดถู้กนาํเสนอ [6] เป็นขั�นตอนวิธีการหา

ค่าเหมาะที�สุดเชิงเมตา-ฮิวริสติกที�ผสานกบัวิถีการบินแบบเลวี รูปแบบ
การบินของนกหรือแมลงรูปแบบหนึ� ง [7] กระบวนการถ่ายละอองเรณู
ดอกไมแ้บ่งเป็นการถ่ายละอองเรณูดอกไมด้้วยตวัเอง (self-pollination) 
และการถ่ายละอองเรณูดอกไม้แบบไขว ้(cross-pollination) การถ่าย
ละอองเรณูดอกไมด้้วยตวัเองคือการถ่ายละอองในตน้เดียวกนัจากดอก
เดียวกนั (autogamy) หรือจากดอกอื�นแต่อยูใ่นตน้เดียวกนั (geitonogamy) 
[11-12] การถ่ายละอองเรณูดอกไมด้ว้ยตวัเองเกิดขึ�นในไมด้อกที�มีทั�งเรณู
ตวัผูแ้ละเรณูตวัเมีย เป็นกระบวนการที�เกิดขึ�นในระยะทางใกล้ๆ  โดยไม่
อาศยัพาหะ เรียกว่าเป็นการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที� (local pollination) 
ส่วนการถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบไขวคื้อการถ่ายละอองขา้มตน้ที�ตอ้ง
พึ�งพาตวัพาหะ กระบวนการถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบไขวที้�อาศยัพาหะ
ที�มีชีวิต (allogamy) เกิดขึ�นในระยะทางไกลๆ เรียกว่าเป็นการถ่ายละออง
เรณูวงกวา้ง (global pollination) วิธี FPA อาศยัหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�  

หลักเกณฑ์ทีR 1 การถ่ายละอองเรณูดอกไมแ้บบไขวที้�ใช้สิ�งมีชีวิต
เป็นพาหะถือเป็นการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง ซึ� งเป็นวิธีการสร้างผลเฉลย
โดยการบินแบบเลวี ดงัสมการที� (10) เมื�อ ( 1)t

ix
+  คือ ผลเฉลยในรอบ

ถดัไป ( )t

ix  คือ ผลเฉลยในรอบปัจจุบนั L  คือการสุ่มตามลกัษณะการบิน

แบบเลวี ดงัสมการที� (11) และ *g  คือ ผลเฉลยที�ดีที�สุดในรอบปัจจุบนั 
หลักเกณฑ์ทีR 2 การถ่ายละอองเรณูดอกไมด้้วยตวัเองหรือการถ่าย

ละอองเรณูที�ใชสิ้�งไม่มีชีวิตเป็นพาหะถือเป็นการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที�
ซึ� งจะใช้หลักการในการสร้างผลเฉลยด้วยวิธีการแจกแจงแบบเอกรูป 
(uniform distribution) การแจกแจงเอกรูป [0,1]ε ∈  ดงัสมการที� (12) 
เมื�อ ( )t

jx  และ ( )t

kx  คือ ละอองเรณูจากดอกไมต้่างๆ ของพืชชนิดเดียวกนั 

หลักเกณฑ์ทีR 3 ตวัพาหะของการถ่ายละอองเรณูดอกไม้แบบไขว ้ 
จะมีความคงตวัที�สมมูลกนั ในการพาเรณูจากดอกหนึ�งไปสู่อีกดอกหนึ�ง 

หลักเกณฑ์ทีR 4 การถ่ายละอองเรณูเฉพาะที�และการถ่ายละอองเรณู
วงกวา้งสามารถควบคุมดว้ยค่าความน่าจะเป็นในการสับเปลี�ยนที�กาํหนด 
(switch probability) [0,1]p∈  
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( 1) ( ) ( ) *( )t t t

i i ix x L x g+ = + −  (10) 

0(1 )

( )sin( / 2) 1
, ( 0)L s s

s λ

λ λ πλ
π +

Γ
≈ >> >  (11) 

( 1) ( ) ( ) ( )( )t t t t

i i j kx x x xε+ = + −  (12) 

วิธี FPA สามารถเขียนดว้ยรหัสลาํลองที�ใช้เป็นตวัแทนขั�นตอนวิธี 
(pseudo code) แสดงไดด้งัรูปที� 4 

1 2( ), ( , , , ).df x x x x x= K

*g
[0,1].p∈

( )t MaxGen<
1:i n=

,rand p<

( 1) ( ) ( ) *( ).t t t

i i ix x L x g+ = + −

ε

( 1) ( ) ( ) ( )( ).t t t t

i i j k
x x x xε+ = + −

*g

*g x=*
( ) ( )f x f g<

 
รูปที� 4 รหัสลาํลองที�ใชเ้ป็นตวัแทนขั�นตอนวธีิของ FPA [6] 

4. ระบบควบคุมพไีอดี 
โดยทั�วไป ระบบควบคุม PID จะมีโครงสร้างดงัรูปที� 5 ตวัควบคุม 

G
c
(s) ได้รับสัญญาณค่าความผิดพลาด E(s) และสร้างเป็นสัญญาณ

ควบคุม U(s) ส่งไปควบคุมทางเอาตพ์ุต C(s) ของพลานต์ (plant) G
p
(s) 

เมื�อป้อนสญัญาณอินพตุ R(s) และให้สญัญาณรบกวนเป็น D(s) 

( )C s( )R s ( )U s
( )pG s( )cG s

( )E s

( )D s

Controller Plant

 
รูปที� 5 โครงสร้างของระบบควบคุม PID โดยทั�วไป 

จากรูปที� 5 G
c
(s) คือ ตวัควบคุม PID แสดงไดด้งัสมการที� (13) 

2

( ) I D P I
c P D

K K s K s K
G s K K s

s s

+ +
= + + =  (13) 

เมื�อ K
P คือ อตัราขยายของการปรับสัดส่วน (gain of proportional) 

K
I
 คือ อตัราขยายของปริพนัธ์ (gain of integral) และ K

D
 คือ อตัราขยาย

ของอนุพนัธ์ (gain of derivative) และ G
p
(s) คือ พลานตที์�ถูกควบคุม

แสดงดงัสมการที� (9) การออกแบบระบบควบคุม PID โดยใช้ FPA และ 
CuS ของมอเตอร์ DC ที�ความเร็ว 1500 รอบต่อนาที แสดงในหวัขอ้ถดัไป 

5. การออกแบบระบบควบคุมพไีอดี 
โครงสร้างของระบบควบคุม PID โดยใช้ FPA แสดงไดด้งัรูปที� 6 

ค่าฟังกช์นัวตัถุประสงค ์(objective function หรือ F ) ไดจ้ากผลรวมของ
ความเบี�ยงเบนออกจากจุดอา้งอิงกาํลงัสอง (sum-squared error หรือ SSE) 
ระหวา่งอินพุตอา้งอิง ( )R s  และเอาตพ์ุต ( )C s  ของระบบให้น้อยที�สุด 
โดยที� F  จะถูกป้อนกลบัไปยงั FPA และ CuS เพื�อคน้หาค่าพารามิเตอร์
ของตวัควบคุม PID อยา่งเหมาะสมตามขอบเขตที�กาํหนดไว ้แสดงไดด้งั

สมการที� (14) โดยที� 
pM  คือ ค่าเกินพิกดัสูงสุด (maximum overshoot) 

และ 
sse  คือ ค่าความคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั (steady-state error) 

( )pG s

PID controller Plant

( )R s ( )C s( )E s ( )U s

( )D s

+ −
( )cG s

( )R s

+
−

F

−

+

, ,P I DK K K FPA or CuS

 
รูปที� 6 โครงสร้างของระบบควบคุม PID โดยใช ้FPA และ CuS 
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วิธี FPA ถูกพฒันาเป็นโปรแกรม MATLAB/SIMULINK บนเครื�อง
คอมพิวเตอร์ที�มีซีพีย ู(CPU) 2 แกน มีสัญญาณกาํหนดจงัหวะการทาํงาน 
2 GHz มีหน่วยความจาํหลกั DDR3 และมีความจุ 3 GB ที�คาบเวลาสุ่ม 
(sampling period) 1 msec. การคน้หาค่าพารามิเตอร์ของ FPA ในเบื�องตน้
สามารถทาํไดด้งันี� วิธี FPA กาํหนดให้จาํนวนละอองเรณูดอกไม ้ 22n =  
ค่าความน่าจะเป็นในการสับเปลี�ยนระหว่างการถ่ายละอองเรณูวงกวา้ง 

0.8p =  และการถ่ายละอองเรณูเฉพาะที� 1.5λ =  เมื�อจาํนวนรอบของ
การคน้หาสูงสุด (MaxGen)=1000 รอบ กาํหนดเป็นเกณฑย์ุติการคน้หา
เป็น TC (termination criteria) โดยให้ F≤ 0.0010 ภายใตข้อบเขตสูงสุด
และตํ�าสุดของค่าพารามิเตอร์มอเตอร์ DC ที�ไดก้าํหนดขอบเขตเอาไวแ้ลว้ 
แสดงไดด้งัสมการที� (14) (กาํหนดจากกรอบการทาํงานจริง) กบัการสุ่ม
ผลเฉลยของค่าเริ�มตน้ในแบบค่าต่างๆ เพื�อทาํให้ไดรั้บผลเฉลยที�ดีที�สุด 
ผลที�ได้รับจากวิธี FPA จะถูกเปรียบเทียบกับวิธี CuS โดยกาํหนดให้
จาํนวนรัง 22n =  และค่าความน่าจะเป็นของการคน้พบไข่แปลกปลอม
ในรัง 0.25ap =  วิธี FPA และวิธี CuS จะอยู่ในขอบเขตการคน้หา

เดียวกนั หลงัจากยุติการคน้หาจะได้ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID 
โดยใช ้FPA และ CuS แสดงไดด้งัตารางที� 1 กบัการลู่เขา้หาผลเฉลยของ 
ตวัควบคุม PID โดยใช ้FPA และ CuS แสดงไดด้งัรูปที� 7 

ตารางที� 1 ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID โดยใช ้FPA และ CuS 

Methods

CuS

FPA

Obtained PID parameters

PK
IK

(Obj.)F

0.7744

2.6878

4.4208

11.5328 71.6839

185.0866

DK

0.0065

0.1430  
เมื�อยติุการคน้หาด้วย FPA และ CuS ค่าฟังก์ชันวตัถุประสงค์ F  

ทั�งหมด 40 ตวัอยา่ง มีเพียงตวัอยา่งเดียวที�ลู่เขา้หาผลเฉลยวงกวา้งไดเ้ร็ว 
และมีค่าฟังกช์นัวตัถุประสงค ์ F  นอ้ยที�สุด แสดงไดด้งัรูปที� 7 

382



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัที� .6-.8 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

C
o
n
v
e
rg

e
n
t 

R
a
te

 o
f 

O
b
je

c
ti
v
e
 F

u
n
c
ti
o
n
s

Iterations

 

 

Search Direction # CuS

Search Direction # FPA

 
รูปที� 7 การลู่เขา้หาผลเฉลยของตวัควบคุม PID โดยใช ้FPA และ CuS 

6. ผลการทดสอบและการอภปิรายผล 
ทดสอบระบบโดยอาศัยการจาํลองด้วย MATLAB/SIMULINK 

เปรียบเทียบระบบควบคุม PID สาํหรับมอเตอร์ DC ดว้ย FPA และ CuS 
ผลการทดสอบพบวา่ การตอบสนองของระบบควบคุมแสดงไดด้งัรูปที� 8 
และสมรรถนะของระบบควบคุม แสดงได้ดังตารางที� 2 โดยที� 

rt  คือ 

ช่วงเวลาขึ�น (rise time) 
st  คือ ช่วงเวลาเขา้ที� (settling time) และ 

dt  คือ 

ช่วงเวลากาํจดัสญัญาณรบกวน (disturbance rejection) ตามลาํดบั 
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รูปที� 8 การตอบสนองของระบบควบคุม PID โดยใช ้FPA และ CuS 

ตารางที� 2 สมรรถนะของระบบควบคุม PID ที�ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที 

System responses by PID

Entry

FPA

CuS 0.3776

(sec.)
r

t (%)pM (sec.)
s

t

Search

time

(sec.)(%)
ss

e

0.1585 2.37

5.06 0.00

0.00

0.6634

0.2223

67.9115

17.9121

(sec.)
d

t

0.7185

0.6920
 

จากรูปที� 8 และตารางที� 2 พบว่า ที�ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อนาที 
ตวัควบคุม PID ที�ถูกออกแบบด้วยวิธี FPA จะให้การตอบสนองของ
ระบบควบคุมมีช่วงเวลาขึ�น 

rt  ช่วงเวลาเขา้ที� 
st  และค่าเกินพิกดัสูงสุด 

pM  น้อยกว่าตวัควบคุม PID ที�ถูกออกแบบด้วยวิธี CuS โดยไม่มีค่า

ความคลาดเคลื�อนในสถานะคงตวั 
sse  นอกจากนี�  เมื�อมีสัญญาณรบกวน

เขา้มาในระบบควบคุมที�เวลา 1.5 วินาที ตวัควบคุม PID ที�ออกแบบดว้ย 
FPA และ CuS สามารถกาํจดัสญัญาณรบกวน 

dt  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. สรุป 

การประยกุตใ์ช ้FPA ในการออกแบบตวัควบคุม PID อยา่งเหมาะสม
สาํหรับควบคุมมอเตอร์ DC ที�นาํเสนอในบทความนี�  ผลที�ไดรั้บจาก FPA 
จะถูกนาํไปเปรียบเทียบกบัผลที�ไดรั้บจาก CuS โดยค่าฟังกช์นัวตัถุประสงค์
จะอยูใ่นรูปผลรวมของความเบี�ยงเบนออกจากจุดอา้งอิงกาํลงัสองระหว่าง
อินพตุอา้งอิงและเอาตพ์ตุของระบบให้มีค่าน้อยที�สุด จากผลที�ไดรั้บพบว่า 
วิธี FPA สามารถหาค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
น่าพอใจกวา่วิธี CuS สรุปไดว้า่การออกแบบตวัควบคุม PID ที�ไดน้าํเสนอนี�  
สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การวเิคราะห์คุณลกัษณะทางไฟฟ้าจากการใช้วงจร H-Bridge Switching  
ในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงของหุ่นยนต์รถตดัหญ้าควบคุมด้วยสัญญานวทิยุ 

Electrical Characteristics Analysis of Using H-Bridge Switching Circuit to  
Control DC Motor of Radio-Controlled Robot Lawn Mower 

นัฐพงษ์ เนินชัด 1 สหรัฐ ทองค า เมธา แก้ววเิชียรศรี และ อญัชิษฐา ปราสาททรัพย์ 2 

1หลกัสูตรเทคโนโลยไีฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 
2วทิยาลยัพลงังานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยันเรศวร unchitthap@nu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการออกแบบระบบควบคุมหุ่นยนตร์ถ
ตดัหญา้ควบคุมดว้ยสัญญานวิทยุ การพฒันาวงจรไฟฟ้าท่ีส าคญัคือ วงจร
ประจุแบตเตอร่ีดว้ยอลัเทอร์เนเตอร์ วงจรวดัค่ากระแสและแรงดนัโหลด
มอเตอร์ไฟฟ้าของหุ่นยนต์รถตัดหญ้าโดยใช้  PZEM-017 และวงจร
ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า H-bridge switching ท าหนา้ท่ีควบคุมการหมุนของ
มอเตอร์กระแสตรงสองทิศทาง ส าหรับการทดลองวดัค่าคุณลกัษณะทาง
ไฟฟ้าใน 3 กรณี ท่ีแตกต่างกันคือ กรณี ท่ี  1 อัลเทอร์เนเตอร์ประจุ
แบตเตอร่ี กรณีท่ี 2 ควบคุมหุ่นยนต์รถตดัหญา้เคล่ือนท่ีบนพื้นราบเรียบ 
และกรณีท่ี 3 กรณีควบคุมหุ่นยนตร์ถตดัหญา้ใหท้ าการตดัหญา้บนพื้นผิว
ดินขรุขระ ผลการทดลองพบว่าการใช้วงจร H-bridge switching ท าให้
เกิดสภาวะการดึงกระแสสูงสุดของโหลดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
มากกวา่ 2 เท่าของการดึงกระแสปกติของมอเตอร์ 
ค าส าคญั: หุ่นยนตร์ถตดัหญา้ , วงจร H-Bridge Switching 

Abstract 
This paper aims to design a radio-controlled robot control system 

for a lawn mower. The development of critical electrical circuits is a 
battery charge circuit with alternator, the circuit measure current and 
voltage   of robot lawnmower by using PZEM-017, and the H-bridge 
switching electric motor control circuit regulates the DC motor's ability 
to rotate in both directions. The electrical characteristics were measured 
in three different scenarios: In the first case, the battery was charged by 
the alternator. In the second case, the robot mower was moving on a flat 
surface. In the third case, a robot lawn mower was controlled to mow 
the grass on rough ground. The results showed that the using of the H-
bridge switching circuit caused the maximum current condition of the 
DC electric motor load more than 2 times the normal current of the 
motor. 
Keywords:  Robot Lawnmower, H-Bridge Switching 

 
รูปท่ี 1 (a) หุ่นยนตร์ถตดัหญา้ควบคุมดว้ยวทิย ุ 

(b) การติดตั้งอุปกรณ์ในการทดลอง 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัการขาดแคลนแรงงานมนุษยใ์นการท างานจึงตอ้งพึ่งพา

การใช้เคร่ืองจกัร หุ่นยนต์ หรือระบบอตัโนมติั [1] แมแ้ต่การตดัหญา้ก็
เป็นกลุ่มงานท่ีตอ้งใชหุ่้นยนตม์าช่วยในการท างาน มีหุ่นยนตต์ดัหญา้บาง
รุ่นท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยใชรี้โมทคอนโทรล แต่อุปสรรคของหุ่นยนต์
กลุ่มน้ีคือการควบคุมการตดัหญา้บนพื้นผวิขรุขระ 

งานวิจยัส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกบัหุ่นยนตร์ถตดัหญา้คือการออกแบบและ
หาประสิทธิภาพวงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรท่ีส าคญัและใชง้านกนัอยา่ง
แพร่หลายคือวงจร H-bridge switching [2] ในงานวิจยั [3] ได้ออกแบบ
และการใช้งานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะโดยการใช้ L293D เป็นไดร
เวอร์มอเตอร์ท่ีช่วยให้มอเตอร์กระแสตรงสามารถขับเคล่ือนได้ทั้ ง
สองทิศทางพร้อมกนั งานวิจยั [4] การออกแบบเคร่ืองตดัหญา้อตัโนมติัท่ี
ท างานดว้ยพลงังานแสงอาทิตยก์อ็าศยัหลกัการท างานของวงจร H-bridge  

ดังนั้นบทควมน้ีได้พฒันาหุ่นยนต์รถตดัหญ้าพร้อมทั้ งออกแบบ
ระบบควบคุมรวมถึงการออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ ผลการทดลอง
งานวิจยัน้ีน าเสนอคุณลกัษณะทางไฟฟ้า โดยวดัค่าคุณลกัษณะแรงดนั-
เวลา และกระแส-เวลาของโหลดมอเตอร์ในหุ่นยนต์ จากสองกรณีท่ี
ส าคญัคือ ขณะควบคุมหุ่นยนตร์ถตดัหญา้เคล่ือนท่ีบนพื้นราบเรียบ และ  
ขณะควบคุมหุ่นยนตร์ถตดัหญา้ใหต้ดัหญา้บนพื้นผวิขรุขระ 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1 วงจรประจุแบตเตอร่ีด้วยอลัเทอร์เนเตอร์ 

บทความน้ีได้ใช้อัลเทอร์เนเตอร์ของรถยนต์น ามาประยุกต์ เป็น
อุปกรณ์แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัหุ่นยนต์รถตดัหญ้า อลัเทอร์เน
เตอร์ดังกล่าวมีขนาด 70A มีวงจรเรียงกระแสภายในตัว (Internal 
Rectifier Circuit) ท าให้ได้สัญญาณไฟฟ้ากระตรงออกมาใช้งาน ขัว่ใช้
งานมีส่ีชุดไดแ้ก่ขัว่ L ขัว่ S ขัว่ B และขัว่ G วงจรใชง้านแสดงดงัภาพท่ี 2 
นั่นคือขัว่ B และ S จะเช่ือมต่อกบัขัว่บวกของแบตเตอร่ี ส่วนขัว่ G จะ
เช่ือมต่อกบัขัว่ลบของแบตเตอร่ี ขณะเดียวกนัขัว่ L ของอลัเทอร์เนเตอร์
จะเช่ือมต่อกบัหลอดไฟ 12 V ส าหรับแสดงสถานะการประจุแบตเตอร่ี 
หลอดไฟดงักล่าวจะสวา่งเม่ือใชอ้ลัเทอร์เนเตอร์ยงัไม่ท างานและจะดบัลง
เม่ืออลัเทอร์เนเตอร์เร่ิมท าการประจุแบตเตอร่ี 

 
รูปท่ี 2 วงจรแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าใหก้บัหุ่นยนตร์ถตดัหญา้ 

2.2 วงจรวดัค่ากระแสและแรงดนัโหลดมอเตอร์ไฟฟ้าของ
หุ่นยนต์รถตดัหญ้าโดยใช้เซนเซอร์ PZEM-017 

เซนเซอร์ PZEM-017 ถูกใชง้านวดัค่าทางไฟฟ้า เซนเซอร์ดงักล่าว
เป็นท่ีนิยมในการวดัค่าทางไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ของระบบท่ีมีกระแส
และแรงดนัท่ีมีค่าสูง ซ่ึงสามารถวดัค่าไฟฟ้ากระแสตรงได ้100 A และ
แรงดนัไฟฟ้า 300 V  

 
รูปท่ี 3 วงจรวดัค่ากระแสและแรงดนัของเซนเซอร์ PZEM-017 

ส าหรับการวดัค่ากระแสไฟฟ้าของเซนเซอร์ PZEM-017 ดงัรูปท่ี 3 
สามารถวัดผ่านตัวต้านทานชันต์  (Shunt Resistor) ซ่ึ งท าหน้าท่ีให้
กระแสไฟฟ้าค่าสูงไหลผ่านได้ ค่าความละเอียดของข้อมูลเซนเซอร์  
PZEM-017 มีค่า 0.01 A และ 0.01 V ส่วนค่าความแม่นย  าของเซนเซอร์
ทั้งค่ากระแสและแรงดนัมีค่า 1 เปอร์เซ็นต ์

2.3 วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ H-Bridge 
Switching 

วงจร H-bridge switching เป็นวงจรควบคุมการหมุนของมอเตอร์
กระแสตรงเพื่อให้มอเตอร์สามารถหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็ม
นาฬิกา ในบทความน้ีเลือกใช้สวิตช์ช่ิงรีเลย ์(Switching Relay) ท่ีใช้ใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาด 12 V 60A (กระแสตรง) นั่นคือ R1 และ R2 
ส่วน R’1 และ R’2 เป็นสวิตช์ช่ิงรีเลยข์นาด 5 V 10 A (กระแสตรง) ซ่ึงท า
หนา้ท่ีควบคุมการท างานของ R1 และ R2 แสดงดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 วงจร H-Bridge Switching 

ในสภาวะปกติหน้าสัมผสัขั่ว 87a กับขั่ว 30 ของ R1 และ R2 มี
สภาวะปกติปิด (NC) ท าใหท้ั้งขัว่ลบและขัว่บวกของมอเตอร์ M มีแรงดนั 
12 V เท่ากนัจึงไม่ท าให้มอเตอร์หมุน เม่ือตอ้งการให้มอเตอร์หมุนตาม
เข็มนาฬิกาจะต้องสั่งงานให้ R2 ท างาน (R1 ไม่ท างาน) ท าให้ขั่ว 30 
กับขัว่ 87 สัมผสักันและเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขั่วบวกไป
ยงัขัว่ลบของมอเตอร์ ขณะเดียวกนัเม่ือตอ้งการให้มอเตอร์หมุนทวนเข็ม
นาฬิกาจะตอ้งสัง่งานให ้R1 ท างาน (R2 ไม่ท างาน) ท าใหข้ัว่ 30 กบัขัว่ 87 
สัมผสักนัและเกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าจากขัว่ลบไปยงัขัว่บวกของ
มอเตอร์ ส าหรับขอ้ดีของวงจร H-bridge switching ท่ีสร้างข้ึนจากสวิตช์
ช่ิงรีเลยน์ั่นคือใช้งานง่ายและหน้าสัมผสัของสวิตช์ช่ิงรีเลยส์ามารถทน
กระแสสูงได ้

3. วธีิวจิัย 
3.1 หุ่นยนต์รถตดัหญ้าควบคุมด้วยสัญญาณวทิยุ 

หุ่นยนตร์ถตดัหญา้ดงัรูปท่ี 1 a) มีโครงสร้างท าจากเหลก็เพื่อรองรับ
เคร่ืองยนต์ขนาด 6.5 แรงม้าท่ีติดตั้งต าแหน่งตรงกลางรถและสามารถ
ปรับระดบัความสูงจากพื้นได ้8 ระดบั (ความสูงของเคร่ืองยนตส่์งผลต่อ
การตดัหญา้) เคร่ืองยนต์ดงักล่าวท าหน้าท่ีสองอย่างคือตดัหญา้และเป็น
ตน้ก าลงัใหก้บัอลัเทอร์เนเตอร์ หุ่นยนตร์ถตดัหญา้มีจ านวน 3 ลอ้โดยลอ้คู่
หน้า (M1 และ M2) ถูกขบัเคล่ือนโดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีอิสระ
ต่อกนัส่วนลอ้หลงัเป็นลอ้อิสระไม่มีการควบคุม หุ่นยนต์รถตดัหญ้ามี
ขนาดความกวา้ง 70 เซนติเมตรความยาว 100 เซนติเมตร น ้ าหนักเฉล่ีย
ของรถคือ 78 กิโลกรัม 
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รูปท่ี 5 วงจรไฟฟ้าควบคุมหุ่นยนตร์ถตดัหญา้ 

 

3.2 ออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์รถตัดหญ้า 
การควบคุมหุ่นยนต์รถตดัหญา้ท่ีพฒันาข้ึนน้ี เป็นการควบคุมผ่าน

ชุดควบคุมแบบวิทยุไร้สายดังรูปท่ี  5 ซ่ึ งจะมีอุปกรณ์ ส่งสัญญาณ 
(Transmitter) 2.4 Ghz ท่ีมีปุ่มค าสั่งในการควบคุมใหร้ถเดินหนา้ถอยหลงั
เล้ียวซา้ยหรือขวา สัญญาณค าสั่งดงักล่าวถูกส่งไปยงัอุปกรณ์รับสัญญาณ 
(Receiver) ท่ีมีสัญญาณขาออกเป็นการมอดูเลตความกวา้งพลัส์ (Pulse 
Width Modulation: PWM) ซ่ึงเช่ือมต่ออยู่กับไมโครคอนโทรลเลอร์
ขนาด 16 บิต จากนั้ นไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณควบคุม
ออกไปเพื่อสั่งการให้มอเตอร์ขบัเคล่ือนลอ้รถ ส าหรับระบบบนัทึกขอ้
มูลค่าคุณลกัษณะกระแสและแรงดนัของมอเตอร์ท่ีวดัได้จากเซนเซอร์ 
PZEM-017 เน่ื อ งจ าก ระบบ ส่ื อส ารขอ ง เซน เซ อ ร์ดั งก ล่ าว เป็ น
ระบบส่ือสารแบบ RS485 จึงต้องแปลงสัญาณเป็น TTL (Transistor-
Transistor Logic) ก่อนเช่ือมต่อกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตเพื่อ
ท าหน้าท่ีแปลผลขอ้มูลก่อนส่งขอ้มูลไปยงับอร์ด Raspberry pi 3B เพื่อ
บนัทึกขอ้มูล 

4. ผลการทดลอง 
การติดตั้งการทดลองของบทความน้ีแสดงดงัรูปท่ี 1 b) ระบบบนัทึก

ขอ้มูลถูกติดตั้งบนหุ่นยนต์รถตดัหญา้ เพื่อบนัทึกคุณลกัษณะทางไฟฟ้า
ของมอเตอร์ท่ี ถูกควบคุมด้วยวงจร H-bridge switching การทดลอง
แบ่งเป็น 3 กรณีตามเหตุการณ์การการท างานของหุ่นยนตร์ถตดัหญา้ดงัน้ี 

4.1 คุณลักษณะทางไฟฟ้ากรณี อัล เทอร์เน เตอร์ประจุ
แบตเตอร่ี 

ขณะอลัเทอร์เนเตอร์ประจุแบตเตอร่ีสามารถวดัค่าคุณลกัษณะแรงดนั-
เวลาของแบตเตอร่ีดงัแสดงในรูปท่ี 6 ดว้ยเส้นทึบสีแดง และกระแส-เวลา
ดว้ยเส้นประสีน ้าเงิน เร่ิมตน้ค่าแรงดนัแบตเตอร่ีก่อนประจุดว้ยอลัเทอร์เน
เตอร์มีค่าแรงดนัเฉล่ีย 12.91 V และมีค่ากระแสไฟฟ้าอยูท่ี่ 0 A จากนั้นท่ี
เวลา 1.28 นาทีท าการเดินเคร่ืองยนต์ของหุ่นยนต์รถตดัหญา้ซ่ึงเป็นตน้

ก าลงัการหมุนให้อลัเทอร์เนเตอร์ จะเห็นไดว้่าค่ากระแสประจุแบตเตอร่ี
จะสูงข้ึนเป็น 19.74 A และเม่ือเวลาผ่านไปกระแสประจุแบตเตอร่ีจะ
ลดลงเร่ือยๆ จนท่ีเวลาหลงัจาก 4.8 นาที กระแสจะมีค่าเฉล่ียคงท่ี 8.3 A 
ขณะเดียวกนัแรงดนัประจุไฟฟ้าให้แบตเตอร่ีอยูท่ี่ 14.11 V ภายหลงัจาก
นาทีท่ี 13.5 นาทีไดท้  าการหยดุประจุแบตเตอร่ีท าให้ค่ากระแสประจุเป็น 
0 A และแรงดนัแบตเตอร่ีเพิ่มข่ึนเลก็นอ้ย 13.03 V  

 
รูปท่ี 6 คุณลกัษณะแรงดนั-เวลา และกระแส-เวลา  

กรณีอลัเทอร์เนเตอร์ประจุแบตเตอร่ี 

4.2 คุณลักษณะทางไฟฟ้ากรณีควบคุมหุ่นยนต์รถตัดหญ้า
เคล่ือนทีบ่นพืน้ราบเรียบ  

การทดลองควบคุมหุ่นยนต์รถตดัหญา้ให้เคล่ือนท่ีเพื่อตดัหญา้บนพื้น
ราบเรียบ สามารถวดัค่าคุณลกัษณะแรงดันและกระแสเทียบเวลาของ
โหลดดว้ยเส้นประสีน ้าเงินและเส้นทึบสีแดงดงัในรูปท่ี 7  
เม่ือเร่ิมควบคุมให้หุ่นยนต์รถตดัหญ้าเคล่ือนท่ี จะเกิดสภาวะการดึง

กระแสสูงสุดของโหลดมอเตอร์ไฟฟ้าสลบัข้ึนลงตามค าสั่งท่ีผูท้ดลองได้
ควบคุมให้หุ่นยนต์รถตัดหญ้าเดินหน้าถอยหลังหรือเล้ียว (ลักษณะ
อุปกรณ์ควบคุมรถแบบวิทยุเป็นสวิตช์แบบคนัโยกท่ีมีต าแหน่งก่ึงกลาง
เป็นต าแหน่งเร่ิมตน้หรือเป็นค าสั่งหยดุรถ หากตอ้งการให้รถเคล่ือนท่ีไป
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ข้างหน้าหรือท าได้โดยการโยกสวิตช์ไปด้านหน้าหรือด้านหลงั หาก
ตอ้งการให้รถเล้ียวก็สามารถโยกสวิตช์ไปในทิศทางตามท่ีตอ้งการ จะ
สงัเกตุวา่ทุกคร้ังท่ีเปล่ียนแปลงค าสัง่ จะตอ้งผา่นค าสัง่หยดุรถเสมอ) 

 
รูปท่ี 7 คุณลกัษณะแรงดนั-เวลา และกระแส-เวลา  

กรณีควบคุมรถเคล่ือนท่ีบนบนพื้นราบเรียบ 

ตั้งแต่เวลา 0 ถึง 20.43 นาทีเป็นการควบคุมหุ่นยนตร์ถตดัหญา้แบบไม่
เดินเคร่ืองยนต์ท าให้อลัเทอร์เนเตอร์ไม่ท างาน ดงันั้นแหล่งจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าคือแบตเตอร่ีเพียงอยา่งเดียวจากกราฟจะเห็นวา่โหลดมอเตอร์ไฟฟ้า
มีสภาวะการดึงกระแสปกติเฉล่ียอยูท่ี่ 19.54 A และสภาวะการดึงกระแส
สูงสุดท่ี 41.26 A ( 2.11 เท่าของการดึงกระแสปกติ)  แรงดนัใชง้านเฉล่ีย 
12.00 V ซ่ึงขนาดแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวท าให้หุ่นยนต์รถตัดหญ้าไม่
สามารถควบคุมใหเ้คล่ือนท่ีได ้ดงันั้นตั้งแต่เวลา 20.44 นาทีเป็นตน้ไปจึง
ต้องเดินเคร่ืองยนต์ท าให้อัลเทอร์เนเตอร์เร่ิมท างานและเป็นแล่งจ่าย
พลงังานไฟฟ้าให้กับระบบท าให้โหลดมอเตอร์ไฟฟ้ามีสภาวะการดึง
กระแสปกติเฉล่ียอยูท่ี่ 29.29 A และสภาวะการดึงกระแสสูงสุดท่ี 57.93 A 
( 1.98 เท่าของการดึงกระแสปกติ)  แรงดนัใชง้านเฉล่ีย 13.54 V 

4.3 คุณลักษณะทางไฟฟ้ากรณีควบคุมหุ่นยนต์รถตัดหญ้า
ให้ท าการตัดหญ้าบนพืน้ผวิดนิขรุขระ 

ขณะควบคุมหุ่นยนต์รถตดัหญา้ให้เคล่ือนท่ีเพื่อตดัหญา้บนพื้นดินท่ี
ขรุขระ (เดินเคร่ืองยนต์และอัลเทอร์เนเตอร์ท างาน) สามารถวดัค่า
คุณลกัษณะแรงดัน-เวลาของโหลดด้วยเส้นประสีน ้ าเงิน และกระแส-
เวลาด้วยเส้นทึบสีแดงดังรูปท่ี 8 จะสังเกตุเห็นว่าผูท้ดลองได้ท าการ
ควบคุมรถให้เคล่ือนท่ีทั้งหมด 5 คร้ังนั่นคือช่วงเวลาท่ี 1 เร่ิมจาก 9.33-
10.89 นาที มีสภาวะการดึงกระแสปกติเฉล่ียอยู่ท่ี 21.3 3A และสภาวะ
การดึงกระแสสูงสุดท่ี 42.55 A (1.99 เท่าของการดึงกระแสปกติ) แรงดนั
ใชง้านเฉล่ีย 14.14 V ช่วงเวลาท่ี 2 เร่ิมจาก 13.06-15.93 นาที มีสภาวะการ
ดึงกระแสปกติเฉล่ียอยู่ท่ี 16.95 A และสภาวะการดึงกระแสสูงสุดท่ี 
43.75 A (2.58 เท่าของการดึงกระแสปกติ)  แรงดนัใชง้านเฉล่ีย 14.16 V 
ช่วงเวลาท่ี 3 เร่ิมจาก 18.74-24.32 นาที มีสภาวะการดึงกระแสปกติเฉล่ีย
อยู่ท่ี 18.38 A และสภาวะการดึงกระแสสูงสุดท่ี 45.73 A ( 2.48 เท่าของ
การดึงกระแสปกติ)  แรงดนัใช้งานเฉล่ีย 14.13 V ช่วงเวลาท่ี 4 เร่ิมจาก 

25.27-26.41 นาที มีสภาวะการดึงกระแสปกติเฉล่ียอยู่ท่ี 14.99 A และ
สภาวะการดึงกระแสสูงสุดท่ี 43.1 A ( 2.87 เท่าของการดึงกระแสปกติ)  
แรงดนัใช้งานเฉล่ีย 14.10 V ช่วงเวลาท่ี 5 เร่ิมจาก 36.77-39.68 นาที มี
สภาวะการดึงกระแสปกติเฉล่ียอยู่ท่ี 21.02 A และสภาวะการดึงกระแส
สูงสุดท่ี 45.22 A ( 2.15เท่าของการดึงกระแสปกติ)  แรงดนัใชง้านเฉล่ีย 
14.11 V 

 
รูปท่ี 8 คุณลกัษณะแรงดนั-เวลา และกระแส-เวลา  
กรณีควบคุมรถเคล่ือนท่ีบนพื้นขรุขระ และตดัหญา้ 

5. สรุป 
ในงานวิจยัน้ีไดป้ระยกุต์ใช้วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบ H-bridge switching ซ่ึงท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนล้อหุ่นยนต์รถตดัหญ้า
ควบคุมดว้ยสัญญานวิทยุ วงจรควบคุมดงักล่าไดใ้ชส้วิตช์ช่ิงรีเลยข์นาด 
12V 60A เพื่อต่อใชง้าน จากนั้นไดท้ดลองหาคุณลกัษณะทางไฟฟ้าผ่าน
การควบคุมให้ หุ่นยนต์รถตัดหญ้าเคล่ือนท่ีทั้ งในภูมิประเทศท่ีพื้น
ราบเรียบและพื้นขรุขระพร้อมกบัตดัหญา้พบว่า คุณลกัษณะทางไฟฟ้า
เม่ือใช้วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ H-bridge switching 
ท าใหเ้กิดสภาวะการดึงกระแสสูงสุดของโหลดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 
ซ่ึงส่งผลต่อวงจรควบคุมมอเตอร์และอายกุารใชง้านของมอเตอร์นอ้ยลง  

เอกสารอ้างองิ 
[1] J.-C. Liao, S.-H. Chen, Z.-Y. Zhuang, B.-. Wu and Y.-J. Chen “ 

Designing and manufacturing of automatic robotic lawn mower” 
Processes, vol. 9, pp. 1–21, 2021. 

[2] พนสั นถัฤทธ์ิ. ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยกุตใ์ชใ้นงาน
ควบคุมหุ่นยนต.์ พษิณุโลก: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยันเรศวร, 2563. 

[3] A. Saji ,G.G Bastian , M. Jaseel KA and S. Sajeevan, “ Design and 
implementation of intelligent lawn mower robot” Int. j. innov. sci., 
vol. 3, no. 3, pp. 477–480, 2018. 

[4] A. Saji ,G.G Bastian , M. Jaseel KA and S. Sajeevan, “ A fully 
automated lawn cutter using solar panel” International Journal of 
Science and Research, vol. 9, no. 5, pp. 1203–1208, 2020. 

387



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การวางตาํแหน่งศูนย์ของตวัควบคุม PID จํานวน 10 ช่วง  ด้วยกล่องเคร่ืองมือ SISO TOOL 
10 zero-position intervals of PID Controller  by SISO TOOL Box 

ไชโย  ธรรมรัตน์ 1 และ สาโรจน์  หล่ังน้ําทิพย์ 2 

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์chaiyot@sau.ac.th 
2สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์sarotl@sau.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีนาํเสนอการวิเคราะห์การวางตาํแหน่งศูนย ์(zero) ของตวั
ควบ คุม  PID (proportional-integral-derivative  controller) จํานวน  10  
ช่วง  เพื่อใช้เป็นแนวทางกําหนดการปรับจูนมาตรฐานสําหรับหา
ค่าพารามิเตอร์ของตวัควบคุม PID ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใชก้ล่องเคร่ืองมือ 
SISO Tool ของโปรแกรม MATLAB ซ่ึงกล่องเคร่ืองมือ SISO Tool น้ี
เป็นเคร่ืองมืออาํนวยความสดวกหน่ึงท่ีสามารถปรับจูนตวัควบคุม PID 
ได้ง่ายในเวลาอันสั้ น  กล่องเคร่ืองมือ SISO Tool จะใช้ทําการโหลด
ฟังก์ชันถ่ายโอนจาก work space แลว้ทาํการวางตาํแหน่งของศูนย ์ วาง 
integrator ของ ตวัควบคุม PID และปรับตาํแหน่งศูนยข์อง ตัวควบคุม 
PID จนไดผ้ลตามตอ้งการออกมาทนัทีทนัใด จากผลการทดสอบพบว่า มี 
4 กรณีจาก 10 กรณีท่ีมีแนวโนม้จะไม่เสถียร ดงันั้นในการออกแบบตอ้ง
ระวงัการวางตาํแหน่งศูนยข์อง ตัวควบคุม PID ไม่ให้เกินค่าโพลของ
ระบบเพื่อไม่ให้โลคสัของรากไปทางขวามือของแกนเสมือน (RHP) ซ่ึง
จะทาํให้ระบบไม่เสถียร และพบว่าวิธีน้ีเป็นวิธีท่ีมีประโยชน์ในการปรับ
จูนตัวควบคุม  PID แบบเร่งด่วนด้วยการทดสอบกับระบบมอเตอร์
กระแสตรง 

คาํสําคญั: ศูนย ์(zero) ,  ตวัควบคุม PID,   กล่องเคร่ืองมือ SISO   

Abstract 
The paper is to analysis the 10 cases for placing the  zeros  of PID 

controller with the purpose of setting up the standard guide line for 
tuning  the PID parameters rapidly. It is to perform on 3rdorder system 
by SISO Tool Box on MATLAB platform. The SISO Tool Box is a 
utility tool for tuning PID controller easily in a short time. The SISO 
Tool operates as loading transfer function from work space, placing 
zeros, placing integrator and adjusting zero position of PID controller 
until getting the optimum response suddenly. The results were revealed 
that the 4 of 10 cases had tendency to be unstable, so we must be 
careful to locate the zero position of PID controller which is not to 
beyond the system pole so the root locus does not move to the right 
hand side of imaginary axis for the stability criteria. This presented 
method was very useful method for PID tuning in a short time, with  dc 
motor controller.  

Keywords:  zero, PID controller, 3rdorder system, SISO Tool box  

1. บทนํา 
ตัวควบคุม PID (proportional-integral-derivative  controller , PID 

controller) [1] เป็นตวัควบคุมท่ีไดรั้บการประยุกต์ใชอ้ย่างกวา้งขวางใน
ภาคอุตสาหกรรม  ซ่ึ งได้ รับการนําเสนอในค ร้ังแรกเม่ือ  ปี  ค .ศ .
1 922  โด ย  Minorsky [2]  และได้ รับ ก ารนํ าไป ป ระยุ ก ต์ ง าน ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นคร้ังแรกในปี  ค.ศ.1939 [3]  ตัวควบคุม  PID มี
บทบาทท่ีสําคญัในฐานะหัวใจหลกัของวงรอบการควบคุมป้อนกลบัเพื่อ
การทํางานท่ีเป็นอัตโนมัติ อีกทั้ งยงัมีโครงสร้างท่ีง่ายต่อการอนุวัต 
สําหรับระบบควบคุมเชิงเส้นอนัดบั (Order) 3 เป็นระบบควบคุมท่ีมีใช้
อย่างกวา้งขวางในภาคอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการระบบ 3 ถงั (3-
tank process) [4]    

กล่องเคร่ืองมือ  SISO (single-input single-output system) ของ
โป รแกรม  MATLAB [5] เป็ น กระบ วนการ ท่ี ใช้ ง่ ายและแสดง
ผลตอบสนองไดใ้นเวลาทนัที ดงันั้นเม่ือนาํกล่องเคร่ืองมือน้ีมาใชใ้นการ
วางตาํแหน่ง ศูนยข์องตวัควบคุม PID นบัวา่เป็นการท่ีเหมาะสมอยา่งมาก  

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ผลการสํารวจงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือ  SISO 

ระบบอนัดบั 3 และตวัควบคุม PID มีรายละเอียดโดยสังเขปดงัต่อไปน้ี 
ในปี  ค .ศ .2018 A. Nawikavatan และคณะได ้นําเสนอการ

ออกแบบตวัควบคุม PIDA กบักระบวนการระบบ 3 ถงั [4]    
ในปี พ.ศ.2563 สาโรจน์ หลัง่นํ้ าทิพย  ์และไชโย ธรรมรัตน์  

ได้นําเสนอการวางตาํแหน่งศูนย  ์ของตัวควบคุม PID เพื่อปรับจูนตัว
ควบคุม PID  จาํนวน 4 ช่วง [ 6]  

ในปี  พ .ศ .2562 ไชโย  ธรรมรัตน์   และชัชชัย  อุทัยวศินได้
นาํเสนอการวางตาํแหน่งศูนย ์ของตวัควบคุม PID เพื่อปรับจูนตวัควบคุม 
PID [7] 

ใ น ปี  ค .ศ . 2017 Ammar ALgamluoli แ ล ะ  Muatafa Falah 
Mahmood ไดใ้ชเ้คร่ืองมือ SISO ออกแบบตวัควบคุมทั้งใน s โดเมนและ
ใน z โดเมนให้กบัวงจรจ่ายไฟเล้ียงขบัมอเตอร์กระแสตรง หรือวงจรจ่าย
ไฟเล้ียงใหก้บัคอมพิวเตอร์ [8] 

จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่าเป็นการใชง้านกล่อง
เคร่ืองมือ SISO สําหรับวางตาํแหน่งศูนยข์องตวัควบคุม PID [6,7]  มา
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บ้างแล้วแต่ช่วงการวางตําแหน่งศูนย์น้ียงัไม่ครอบคลุมโอกาสการท่ี
ทางเดินโลคสัของรากจะเคล่ือนไปทางขวามือของแกนเสมือน (RHP) 
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดเ้พิ่มช่วงการวางตาํแหน่งศูนยข์องตวัควบคุม PID 
เป็น 10 ช่วงเพื่อพิจารณาเสถียรของระบบจากแนวโนม้ทางเดินโลคสัของ
รากไปทางขวามือของแกนเสมือน ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบไม่เสถียร  

 
3. ทฤษฎกีารใช้งาน 

3.1 ตัวตัวควบคุม PID  
              ระบบควบคุมดว้ยตวัควบคุม PID [1] ดงัแสดงในรูป 1 และมีรูป
สมการตวัควบคุม PID ดงัสมการท่ี (1) และ (2)  สาํหรับสมการท่ี (3) เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่งศูนยก์บัตวัควบคุม PID 
 

PID Controller
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รูปท่ี 1 ระบบควบคุมแบบป้อนกลบัดว้ยตวัควบคุม PID  
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3.2 กระบวนการระบบ 3 ถัง  

กระบวนการระบบ 3 ถงั แสดงดงัรูปท่ี  2 ซ่ึงมีสมการของระบบ
ดงัสมการท่ี (4) [4] 
 

 

 
 

รูปท่ี 2 กระบวนการระบบ 3 ถงั [4] 
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3.3 กล่องเคร่ืองมือ SISO  
         กล่อง เค ร่ืองมือ  SISO แสดงดัง รูป ท่ี   3 ซ่ึ งการใช้ งาน 

ประกอบดว้ย  การเรียกใช ้ (>> sisotool (G) เม่ือ G เป็นตวัระบบวงรอบ
เปิด)  การตั้ งรูปแบบตัวควบคุม (Preference>Options>Zero-pole gain)  
ก า ร ว า ง ศู น ย์   (Add Pole/Zero>Real zero)  ก า ร ว า ง ชุ ด  I (Add 
Pole/Zero>Integrator) และการปรับตําแหน่งศูนย์ (Edit compensator) 
[6,7] 
 

 
 

รูปท่ี 3 หนา้ตา่งหลกัของกล่องเคร่ืองมือ SISO [6, 7] 
 

4. การทดสอบและผลการทดสอบ 
ความตอ้งการของระบบตามสมการท่ี (5) 
 

       10%, 3.00 sec,p sM t                                (5) 
 

             เม่ือ Mp  เป็นค่าเปอร์เซ็นการพุง่เกินสูงสุด 
                         ts เป็นค่าเวลาเขา้ท่ี 
 

4.1 กําหนดรูปแบบการวางตําแหน่งศูนย์ของตัวควบคุม PID 
กาํหนดรูปแบบการวางตาํแหน่งศูนยจ์าํนวน 10 ช่วงดงัรูปท่ี 4 

และแบ่งดาํเนินการทดสอบเป็น 4 กลุม่ คือ กลุ่ม 1 ใช ้ Case 1, 2, 5 
กลุ่ม 2 ใช ้Case 3, 6   กลุ่ม 3 ใช ้Case  10  และ กลุ่ม 4 ใช ้Case 4, 
7, 8, 9 

 

Im(s)

Re(s)

RHPLHP Case 1Case 2Case 3Case 4

‐P1‐P2‐P3
Integrator

Case 5Case 6Case 7

Case 8

Case 10

  รูปท่ี 4 รูปแบบการวางตาํแหน่งศูนยจ์าํนวน 10 ช่วง 
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4.2 การทดสอบและผลการทดสอบ 
   ดาํเนินการเรียกใช ้กล่องเคร่ืองมือ SISO [6] ดงัรูปท่ี 3 แลว้ทาํการ

วางศูนย์   การวางชุด Integrator  และ การปรับตําแหน่งศูนย์ของตัว
ควบคุม PID [6,7] 
 
>>G=tf([0.6],[1 6 11 6])%load Transfer FN  
 
>>sisotool(G)  % Run SISO Tool 

             
 ทาํการวางตาํแหน่งศูนยจ์าํนวน 10 ช่วงในรูปท่ี 4 แลว้ทาํการบนัทึก
ค่าอตัราการขยาย  ตาํแหน่งศูนยจ์าํนวน ค่าพุ่งเกินสูงสุดและเวลาเขา้ท่ี
ของแต่ละกรณี ลงในตารางท่ี 1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการตอบสนองของกระบวนการระบบ 3 ถงั 
Case K s1 s2 Mp(% ) ts(s) Tendency 
1 61 -0.1 -0.9 9.56 23.40 Stable 
10 21 -0.2 -2,6 9.68 10.50 Stable 
5 38 -0.2 -1,6 9.76 10.10 Stable 

4 0.21 -3.2 -7 9.97 9.49 Unstable  
7 0.29 -2.5 -7 9.88 8.97 Unstable  
3 0.92 -2.4 -2.9 9.68 7.60 Stable 
8 0.94 -1.2 -7 9.42 5.99 Unstable  
6 3 -1.3 -2.8 9.49 4.88 Stable 

9 3.2 -0.5 -7 9.28 4.82 Unstable  

2 12 -1.2 -1.6 9.69 2.29 Stable  

 

กรณี กลุ่ม 1 Case 1, 2, 5  แสดงดงัรูปท่ี 5,  กรณีกลุ่ม 2 Case 3, 6  

แสดงดงัรูปท่ี 6 และ กรณี กลุ่ม 3 Case 10 แสดงดงัรูปท่ี 7 พบวา่เส้นทาง
โลคสัของรากมีแนวโนม้จะเคล่ือนอยูท่างซา้ยมือของแกนเสมือน (LHP) 
ไม่มีแนวโนม้ไปทาง RHP ดงันั้นระบบจะมีเสถียรภาพเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 5โลคสัของรากกรณี กลุ่ม 1 Case 1, 2, 5   

 
 

รูปท่ี 6 โลคสัของรากกรณี  กลุ่ม 2 Case 3, 6   
 

 
 

รูปท่ี  7 โลคสัของรากกรณี กลุ่ม 3 Case 10   
 

กลุ่ม 4 กรณี Case 4, 7, 8, 9 พบวา่เส้นทางโลคสัของรากมี
แนวโนม้จะเคล่ือนท่ีไปทาง RHP จะทาํใหร้ะบบไม่เสถียร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8 โลคสัของรากกรณี กลุ่ม 4  Case  4, 7, 8, 9 ระบบมีแนวโนม้ไม่เสถียร 
   

พิจารณาระบบมอเตอร์กระแสตรง [9] แสดงในสมการท่ี (6) ซ่ึงมีขั้ว
วงรอบเปิดท่ี s= -1, -3, -5 และมีผลตอบสนอง ดงัตารางท่ี 2  

 

3 2
1( )

(0.5 3 + 4.5 1)
pG s

s s s


 
                     (6) 

RHP

RHP

RHP

RHP
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ตารางท่ี 2 ผลการตอบสนองของมอเตอร์กระแสตรง [9] 

 

 
 

จากตารางท่ี  2 พบว่าตัวควบคุมมีค่ า   kp=115.364, ki=175.86, kd 
=9.45 มีตาํแหน่งศูนยอ์ยู่ท่ี  s= -1.79, -10.43 หลงัจากปรับตาํแหน่งศูนย์
ดว้ยกล่องเคร่ืองมือ SISO พบว่าผลตอบสนองอยู่ในกรณีท่ี 8 ดงัรูปท่ี 8 
ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะไม่เสถียรจึงทาํการปรับตาํแหน่งศูนยข์องตวัควบคุม 
PID  ดว้ย SISO Tool โดยปรับให้ K=1, s= -1.8, -6 ได ้kp=7.8, ki=1.08, kd 
=1 จะได้ผลโลคัสของราก ท่ี มี เสี ยรภ าพ ดี ข้ึน  ดัง รูป ท่ี  9 และ มี
ผลตอบสนองแสดงดงัรูปท่ี 10 พบว่าค่า Mp =5.83% , ts =6.62 s  ซ่ึงมีค่า
ดีกวา่ผลเดิมในตารางท่ี 2  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
รูปท่ี 9 โลคสัของรากระบบควบคุม PID ของมอเตอร์กระแสตรง 

 

 
 

รูปท่ี 10  ผลตอบสนองระบบควบคุม PID ของมอเตอร์กระแสตรง 
    

5. สรุป 
จากผลการวิจยัในตารางท่ี 1 พบว่า ผลตอบสนองกรณี รูปท่ี 5-7 

เส้นทางโลคสัของรากไม่มีแนวโนม้จะเคล่ือนท่ีไปทาง RHP ระบบจะมี
เสถียรภาพ ทุก ๆ ค่า ของ K  แต่ผลตอบสนองไดจ้ากโลคสัของรากในรูป
ท่ี  8  (กรณีกลุ่ ม  4 Case 4, 7, 8, 9)  พบว่าเส้นทางโลคัสของรากมี

แนวโนม้จะเคล่ือนท่ีไปทาง RHP ซ่ึงจะทาํให้ระบบไม่เสถียรได ้ ดงันั้น
จึงมีขอ้สรุปไดว้่าจะตอ้งไม่วางตาํแหน่งศูนยข์องตวัควบคุม PID ให้เกิน

ตาํแหน่งโพลไกลสุด เพื่อจะทาํให้เส้นทางโลคสัของรากไม่มีแนวโนม้จะ

เคล่ือนท่ีไปทาง RHP  ทาํให้ระบบมีเสถียรภาพ อีกทั้งยงัสามารถปรับจูน
ตัวควบคุม  PID  ระบบมอเตอร์กระแสตรง [9] ในตารางท่ี  2 ให้ได้
ผลตอบสนองท่ีดีข้ึนในเวลาอนัสั้น 
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Abstract 
Customer review in games platform help game 

developer to improve their product from customer 

feedback. But reading all of review could be a time 

consuming or reading only useful review could be biased. 

Existed studies are focused on movies and business 

review. This paper Proposed ULMFiT (Universal 

Language Model Fine-tuning) based on AWD-LSTM for 

sentiment analysis in gaming review from Steam platform. 

Using Language model performed by transfer learning 

method that already trained with Wikitext-103, pre-

training the review dataset with tokenization and 

numericalization. For accuracy testing. The experiment 

was divided in three case of training per validation ratio. 

80:20, 65:35 and 50:50. Accuracy of each case is 86.4%, 

85.03% and 83.98% respectively 

Keywords: Universal Language Model Fine-tuning, 

Machine Learning, Sentiment Analysis. 

1. Introduction  
The customer’s opinions are widely used in various e-

commerce platforms to help customer deciding to 
purchase a product. Most of entrepreneur were used 
customer review as customer feedback. In case of game 
developer, developer is used customer review for analyze 
success rating and improve their product. However, 
Reading and analyze all customer review could be a time 
consuming. Natural language processing (NLP) could 
solve this problem. 

Natural language processing is the language 
processing to make a computer to understand human task. 
Text classification is a category of NLP that widely used 
in spam and bot detection [1]-[2] News categorization, 
topic analysis and sentiment analysis[3]. Sentiment 
analysis is the computational analysis that focused on the 
people opinion, emotional and attitude to the specific thing 
such as product service, event, task, and topic[4]. 
Sentiment analyses are divided in three categories. 
Machine learning based are using learning algorithm to 
archive best result, but accuracy is depended on quality 
and quantity of training dataset. Lexicon based are using 
word list in dictionary as a pre-trained model. No training 
dataset training needed but lack of accuracy. And deep 
learning based on Neural Network algorithm. 

Deep learning was adapted to use in NLP by using 
Inductive transfer learning to training language model for 
text classification. Inductive transfer learning is the 
transfer learning technique using dataset that never 
encountered before to train a language model [5]. Fine-
tuning and pre-trained are the simple transfer learning 
technique to training language model. Previous fine-tuning 

technique are unsuccessful on NLP[6] and pre-trained or 
fine tuning from the scratch for NLP require a massive 
dataset to improve accuracy. However, the transfer 
learning methods were used on many tasks and compare 
performance [7]-[9] or citation content analysis [10], 
medical dialogue system [11] and feedback analyzing [12]. 

The Universal Language Model Fine-
tuning (ULMFiT) is an inductive transfer learning method 
that introduce new technique to training a language model 
by using combined technique compose of pre-trained and 
fine-tuning and classifier fine-tuning. Language model 
training use lean data. Accordingly, using sentiment 
dataset from IMDb with best result of 5% validation error 
[7]. And low data training situation were used to 
benchmark ULMFiT [13]. The ULMFiT can be 
overtraining that cause less effective on accuracy 
improvement [14]. The result shown that the validation 
error decreased effectively when number of training 
example reach 500 in total of 10000, above of 500 
examples have less effective on validation error 
decreasing.  

Considering these facts, in this study, the machine 
learning model for sentiment analysis using ULMFiT is 
presented. To demonstrate the practical workability of this 
work, results based on ULMFiT implement to the NLP 
using dataset of 10000 customer review from Steam 
platform and to pre-trained with tokenization and 
numericalization technique. And using slanted triangular 
learning rate and gradual unfreezing in fine-tuning state 
have been provided. 

 

2. Deep learning Using Neural network 
As shown in Fig. 1, Deep learning is a machine 

learning technique with neural network architecture that 
teaches computers to learn by example. In deep learning, a 
computer model learns to perform classification tasks 
directly from images, text, or sound. Deep learning models 
can achieve state- of- the- art accuracy, sometimes 
exceeding human- level performance.  Models are trained 
by using a large set of labeled data and neural network 
architectures that contain many layers.   

From Fig.1, Neural networks are comprised of layers 
of nodes, much like the human brain is made up of 
neurons.  Nodes within individual layers are connected to 
adjacent layers. The network is said to be deeper based on 
the number of layers it has.  A single neuron in the human 
brain receives thousands of signals from other neurons. In 
an artificial neural network, signals travel between nodes 
and assign corresponding weights.  A heavier weighted 
node will exert more effect on the next layer of nodes. The 
final layer compiles the weighted inputs to produce an 
output. 
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Fig.1.  Neural network diagram . 

 
 

Deep learning systems require large amounts of data 
to return accurate results; accordingly, information is fed 
as huge data sets.  When processing the data, artificial 
neural networks are able to classify data with the answers 
received from a series of binary true or false questions 
involving highly complex mathematical calculations. 

 

3. Description of Universal Language Model  
 

3.1 Fine-tuning (ULMFiT)  
The ULMFiT is a transfer learning technique which 

can help in various NLP tasks.  The application of Deep 
learning requires a lot of datasets.  Especially when doing 
transfer learning, with a large dataset on which the base 
model is create the parameter transfer learning of the 
neural network to our domain specific datasets.  ULMFiT-
based models perform very well even on small and 
medium datasets compared to models trained from scratch 
on the corresponding dataset as it uses much more less data 
for training, the comparison of ULMFiT performance are 
show in Fig.2. 

Fig. 3 show the compose of ULMFiT main process 
Learning Model (LM)  are as following LM pre- training, 
LM fine- tuning and Classifier fine- tuning, respectively. 
The LM pre- training is pre- trained on a large general-
domain corpus and fine- tune it on the target task using 
novel techniques. In general, the dataset should be so huge 
that the LM learns all the properties of the language.  The 
LM fine- tuning is trained by the target task on domain 
specific corpus with the optimal learning rates. 
Accordingly, the classifier Fine-tuning being the most vital 
state of transfer learning needs to be done with maximum 
care.  Because an aggressively done fine- tuning could 
overfit the model. Gradual unfreezing is suggested to deal 
with this issue. Starting with unfreezing the last layer as it 
contains the most general knowledge. 

Long-Short Term Memory (LSTM) is a deep learning 
model based on RNN by modified neural node to have 
memory state that can ignore/ read/write weight value of 
the node to prevent that avoid vanishing gradient problem 
on back propagation algorithm [15]  and combined with 
regularization [16]-[17] to reduce overfitting by reducing 

hidden layer connection and choosing connection 
randomly during training stage.  

 

 
Fig.2.  ULMFiT performance comparison on IMDB Dataset [7]. 

Long-Short Term Memory (LSTM) is a deep learning 
model based on RNN by modified neural node to have 
memory state that can ignore/ read/write weight value of 
the node to prevent that avoid vanishing gradient problem 
on back propagation algorithm [15]  and combined with 
regularization [16]-[17] to reduce overfitting by reducing 
hidden layer connection and choosing connection 
randomly during training stage.  

However, the ULMFiT [7]  is discriminative fine 
tuning and slant triangular learning rate for fine-tuning the 
LM.  Discriminative fine- tuning is the fine- tuning 
technique that enable to tune each layer with different 
learning rate.  Stochastic gradient decent was used to 
update model parameter at each time step can be 
approximated as: [18] 

 

 ( )1 l

l l l

t t J


   −= −   (1) 
 

When 𝜂𝑙  is the learning rate from the last layer. 
𝛻𝜃𝑙𝐽(𝜃) is the gradient regarded to the model’ s objective 

function and 𝜃𝑡
𝑙 and  is the parameter of the model at l- th 

layer.  Parameter 𝜃  can expressed to {𝜃1, , 𝜃𝑙}  where 
contain the parameter of the model at l- th layer and 
{𝜃1, , 𝜃𝑙} is the learning rate of the l-th layer 
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Fig.3. Diagram of ULMFiT Methodology. [7] 

(a) LM pre-training   (b) LM fine-tuning   (c) Classifier fine-tuning 

 
 

Thus, the slant triangular learning rate is the learning 
rate function which learning rate should be quickly learn 
at the beginning of training iteration to the suitable region 
and linearly decay to the following update schedule [7] . 
STLR can described as function as  
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Where 𝑇 is the number of training iteration, 𝑐𝑢𝑡_𝑓𝑟𝑎𝑐 
is the fraction of iteration we increase the learning rate and 
𝑐𝑢𝑡 is the iteration number to switch from increasing to 
decreasing learning rate. 𝑝 is the fraction of the number of 
iterations. Example of learning rate of STLR are shown in 
Fig.4  

Gradual unfreezing method was used in classifier 
fine-tuning stage to prevent catastrophic forgetting. 
gradual unfreezing start from freeze all layer except last 
layer and training for one epoch. Then unfreeze next last 
layer and train again until all layer was trained. 

4. Simulation Results 
In this section, the propose machine learning model 

carried out demonstrate the performance by game review 
building, coded by Python 3.8.1 programming language on 
Jupyter Notebook web application using fastai library and 
ULMFiT method.  The Data were collected from Steam 
review community website by using Beautifulsoup library 
for web scraping as 12000 reviews were collected (6000 
positive and 6000 negative)  from 120 games available on 
Steam.  All collected data are top 100 ‘most helpful of all 
time’  reviews of each game (50 positive and 50 negative) 

to prevent collecting noisy data as much as possible. Then 
randomly separated into 7 different folders as follow.  

 

Fig.4. Slanted triangular learning rate training in ULMFiT.[7] 

 

LM pre- training process, as the model cannot 
understands and evaluate the collected text dataset.  Using 
TextDataBunch command for Tokenization and 
Numericalization to split words from data in ‘train80’ and 
‘valid20’ folders into tokens and specify number and build 
a databunch LM. Tokenization are based on word spacing, 
also with punctuation, contraction and other special 
language such as HTML, Markdown, special Tag.  There 
are also words which going to be specified in special 
tokens as shown in table 1 by using Numericalization to 
specify each token into number by create a grid of 
vocabularies and put all tokens into it.  

To control the vocabulary grid’s size and suits for our 
work and GPU hardware, for tokens which appear in 
corpus less than 2 times are eliminated and specified in 
UNK ( xxunk)  special token, tokens which appear in 
corpus more than 60000 times (default) are eliminated. 
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Table 1 Special token’s definition 

Names Definition 

UNK (xxunk) an unknown word  

PAD (xxpad) 

the token used for padding, if we 

need to regroup several texts of 

different lengths in a batch  

BOS (xxbos) 
represents the beginning of a text 

in your dataset  

FLD (xxfld) 

used if you set mark_fields = 

True in your tokenize processor 

to separate the different fields of 

texts  

TK_MAJ (xxmaj) 

used to indicate the next word 

begins with a capital in the 

original text 

TK_UP (xxup) 

used to indicate the next word is 

written in all caps in the original 

text  

TK_REP (xxrep) 

used to indicate the next 

character is repeated n times in 

the original text  

TK_WREP(xxwrep) 

used to indicate the next word is 

repeated n times in the original 

text  
 

In a part of LM fine- tuning, Can be divided into two 
parts.  Firstly the LM building, the learner was built with 
AWD_LSTM ( RNN, LSTM architecture model)  for 
transfer learning method by using fastai library. 
AWD_LSTM is a LM that was already trained by 
Wikitext-103 Wikipedia Corpus, consist of 103,227,021 
token and 267,735.  As a trained model, this LM already 
knows a lot of English words and sentence structures quite 
well. Secondly the LM training, a learner was trained with 
the previous data of LM to make it understands game 
review words and sentence structures as much as possible. 
The optimal learning rates for each training step were 
decided by using ‘ lr_find’  command.  Fig.5 as show the 
graph start to go up means the model starts to get overfit. 
To prevent that to happen, the optimal learning rate for 
each step were chosen by the learning rate at overfitting 
point divided by ten sections.  

 

 

Fig.5. Optimal learning rate selection. 

 

And finally, classifier fine- tuning was built for 
positive and negative label classifying and specify the 
model to use the same vocabulary as the one trained 
before.  A learner with AWD_LSTM were built by an 

encoder from the LM trained before and train this classifier 
by gradual unfreezing method with the optimal learning 
rate for each layer.  In this step, three different LM were 
built from three different training and validation data ratio. 

 

 

Fig.6 Trained LM’s performance testing. 

In order to demonstrate the proposed machine 
learning model for sentiment analysis using ULMFiT. The 
experiments and result of the three LMs trained by 
different training and validation data ratio’ s performance. 
LMs’  performance was tested by determining the polarity 
of PC game review texts in ‘ test’  folder ( 2000 unseen 
data) .  The data ratio between trained and tested are 
adjusted to the following values: 

• LM training with 80: 20 training and 
validation data ratio 

• LM Training with 65: 35 training and 
validation data ratio 

• LM Training with 50: 50 training and 
validation data ratio 

To further evaluate the performance of machine 
learning model for sentiment analysis using ULMFiT. 
Polarity of PC game review texts data in ‘ test’  folder 
predicted by the LM trained by 80: 20 training and 
validation data ratio able to determine the polarity of PC 
game review texts in ‘ test’  folder with accuracy is at 
86.4%, the LM Training with 65:35 are 85.03%   and 50:50 
accuracy is at 83.98%   

 

5. Conclusions  
This paper has been presented the application of 

machine learning model for sentiment analysis using 
ULMFIT.  The propose machine learning model can be 
analyzed the many opinion of the customers game’ s 
review, thus results in a suitable and valuable for owner 
and developer on network business. The Simulation results 
based on the difference of training and validation data ratio 
have been performed and the results well confirm the 
theoretical expectation. 
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บทคัดย่อ  
อุบติัภยัในโรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเกิดขึ้นไดห้ลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอคัคีภยั การระเบิดต่างๆ สารเคมีร่ัวไหล หรือ

อุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองจกัร ไฟฟ้าดูด เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือเป็นการ

ป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้ นได้ จึงมีการจัดท าการรักษาความ

ปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เช่นการออกกฎหมาย การจัดท า

มาตรฐาน หรือการจดัฝึกอบรม การออกมาตรฐานการปฏิบติังานถือ
เป็นวิธีการหน่ึงเพ่ือรักษาความปลอดภัยท่ีอาจเกิดขึ้นได้ สมาคม

วิชาชีพต่างๆ รวบรวมความรู้งานวิศวกรรมในสาขาต่าง ๆ หลากหลาย

สาขาน ามาเ ป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   โดยในโรงงาน

อุตสาหกรรมมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีมาตรฐานเพ่ือประกอบการอา้งอิง
ส าหรับการบริหารความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าของสถานประกอบการ วิศวกร ช่าง ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ท่ี

ปรึกษา เพ่ือใชใ้นการบริหารความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม 

บทความน้ีอธิบายการออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อรวบรวมมาตรฐานความ

ปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคุณสมบติัในการคน้หาขอ้มูล
จากการจดัการเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลตามมาตรฐานภายในโรงงาน

อุตสาหกรรม เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับโรงงาน

อุตสาหกรรมผา่นแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

ค าส าคัญ: การออกแบบฐานขอ้มูล มาตรฐานความปลอดภยัใน

โรงงานอุตสาหกรรม วิชวล สตูดิโอ โคด้ แอนดรอยด ์ สตูดิโอ ฟลตั

เตอร์ เฟรมเวิร์ค ภาษาเอสคิวแอล  

Abstract 
Accidents in factories may occurred in various ways such as 

fires, explosions, chemical contaminations, machinery accidents, 

electric shocks and etc. In order to prevent accidents in factories, the 
safety standard in factories has been developed by many agencies, for 

examples legislative methods, standard arrangements and training 

courses. Standard arrangements are one of the methods used 

nowadays to prevent accidents in the factories. Professional 

associations are willing to gather all the engineering knowledge to 

create working standards in operation practices. In industry, these 

working standards are very crucial for entrepreneurs, engineers, 

technicians, workers and consultants for safety management in 
factories. This article explains the design of a database for safety 

standards in Thai factories, including the searching features from the 

collected database for use in the factories. The designed database is 

for use in mobile phones via the android operation system.  

Keywords: Database design, safety standard in industrial factories, 

Visual Studio Codes, Android Studio, Flutter framework and SQL.  

1. บทน า 

ดังท่ีได้กล่าวไว้ด้านบน เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมมีความ
ต้องการในการป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้ นได้กับโรงงาน ท าให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆ รวบรวมขอ้มูลความปลอดภยัเพ่ือสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผ่านประชาพิจารณ์จาก
ผู ้ประกอบการ วิศวกร และผู ้เ ก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยมาตรฐานความ
ปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีน ามาใช้จริงจะมีความยุ่งยากใน
การหาขอ้มูล เน่ืองจากเป็นเล่มหนงัสือท่ีเขา้ถึงไดย้าก การหาขอ้มูลใน
เล่มมาตรฐานท่ีผ่านการตีพิมพ์แล้ว หากไม่มีการเก็บข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มูล จะท าให้ยากในการสืบคน้ หากมีการใชง้านจริง เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ตอ้งใชม้าตรฐานดว้ยความเร่งด่วน ก็จะท าให้การ
เรียกใชเ้กณฑ์ในเล่มมาตรฐานไดไ้ม่ทนัเวลา  บทความน้ีจะรวบรวม
มาตรฐานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อน ามาสร้าง และ
จดัเก็บลงในฐานขอ้มูล เพ่ือความง่ายต่อการเรียกใชใ้นอนาคต ซ่ึงใน
ปัจจุบนั ผูใ้ชง้านต่างมีโทรศพัท์เคลื่อนท่ีติดตวัตลอดเวลา ดงันั้นการ
เรียกใชม้าตรฐานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีความ
สะดวกมากย่ิงขึ้น หากสามารถจัดเก็บตัวเล่มมาตรฐานไวใ้นแอป
พลิเคชนับนโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ท่ีสามารถเรียกใชง้านไดต้ลอดเวลา ไม่
ว่าจะอยูท่ี่ใดก็ตาม  

ทยุต หริณะรักษ์ และหทยัรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ [1] ได้พฒันา
ระบบแนะน าความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด์ และเพ่ือหาความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อระบบแนะน า
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ความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมบนโมบายแอปพลิเคชนัได ้แต่
ยงัไม่สามารถสืบค้นข้อมูลในมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน

อุตสาหกรรมได้ อภิชญา จินตะกัน และคณะ [2] ได้ศึกษาปัญหาท่ี

ส่งผลให้การท างานไม่ปลอดภัย น าเสนอวิธีการปรับปรุงวิธีการ

ท างานให้มีความปลอดภัย  ศึกษาปัญหาการเข้าออกงานท่ีไม่มี

ประสิทธิภาพ และน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหาปรับปรุง ประสิทธิภาพ
การเขา้ออกงานดว้ยแอปพลิเคชนั นอกจากน้ี Sergey S. Kudryavtsev, 

Pavel V. Yemelin, Natalya K. Yemelina [3] ไดพ้ฒันาระบบท่ีช่วยให้

การประมวลผลขอ้มูลส าหรับการวิเคราะห์ การจดัการความเส่ียงใน

อุตสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม  
เพ่ือด าเนินการมาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุการบาดเจ็บลม้

ตาย จะเห็นไดว่้า จากการประเมินและคน้หา ยงัไม่มีระบบท่ีสามารถ

ค้นหาค าในมาตรฐานความปลอดภัยการท างานในโรงงาน

อุตสาหกรรมผ่านแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ซ่ึงดังท่ีได้

กล่าวไปแลว้ หากการคน้หาเกิดขึ้นไดบ้นโทรศพัท์เคลื่อนท่ี จะท าให้
การค้นหาค าในมาตรฐานความปลอดภัยการท างานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้ น เน่ืองจาก

ผูใ้ชง้านทุกคนมีโทรศพัท์เคลื่อนท่ีพกติดตวัตลอดเวลา โดยบทความ

น้ีจะใชม้าตรฐานการบริหารความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม  
ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) 

[4]  

2. โปรแกรมที่น ามาใช้ในการออกแบบระบบ 

บทความน้ีใชโ้ปรแกรมวิชวล สตูดิโอ โคด้ (Visual Studio 

Code) และ โปรแกรมแอนดรอยดส์ตูดิโอ (Android Studio) ซ่ึงเป็นฟรี

แวร์ (Freeware) ส าหรับใชใ้นสถานศึกษา โดยโปรแกรมวิชวล 

สตูดิโอ โคด้ เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการแกไ้ขและปรับแต่งโคด้จาก

บริษทัไมโครซอฟท ์ ซ่ึงโปรแกรมวิชวล สตูดิโอ โคด้นั้นเป็น
โปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับนกัพฒันาโปรแกรม ท่ีตอ้งการท างานขา้ม

แพลตฟอร์ม รองรับการใชง้านในระบบปฏิบติัการหลายระบบเช่น 

Windows, macOS และ Linux และรองรับภาษา JavaScript, 

TypeScript และ Node.js สามารถเช่ือมต่อกบักิต (Git) ได ้น ามาใชง้าน
ไดง่้ายไม่ซบัซอ้น มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชม้ากมาย ไม่

ว่าจะเป็นการเปิดการใชง้านในภาษาอ่ืน ๆ ทั้ง ภาษา C++ C# Java 

Python และ PHP เป็นตน้ 

ในส่วนท่ีน ามาปรับใช้กับแอปพลิเคชันท่ีจะท าการออกแบบ
นั้น บทความน้ีจะเป็นการเขียนโคด้แทนเคร่ืองมือพฒันาอย่างแอน
ดรอยด ์สตูดิโอ เพื่อให้สะดวกต่อการพฒันารวมถึงการสร้างโฟลเดอร์
และไฟล์ไดอ้ย่างง่ายดาย ส่วนท่ีสองในบทความน้ีจะเป็นแอนดรอยด์ 
สตูดิโอ (Android Studio) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพฒันาท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
การพฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชนับนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีพฒันา

แบบบูรณาการซ่ึงเขียนดว้ยภาษา JAVA Kotlin Groovy เป็นตน้ และ
เป็นซอฟทแ์วร์ส าหรับการท าแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ส าหรับการ
ท างานท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับแอปพลิเคชนับนแอนดรอยด์ ท า
ให้มีการท างานท่ีรวดเร็วกว่าแบบไฮบริด (Hybrid) การเขียนจะใช้
ภาษา Java หรือ Kotlin โดย Java จะเป็นภาษาหลัก ในการจ าลอง
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและท าการเลือกขนาดของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชง้าน
ในโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีท่ีมีระบบปฏิบติัการแบบแอนดรอยด ์เพื่อท าการ
ออกแบบให้ดูสมจริงและสามารถจ าลองภาพให้ขึ้ นมาทันทีใน
ระหว่างท าการเขียนโคด้ส าหรับการออกแบบและจดัวางหน้าตาของ
ตวัแอปพลิเคชนั  

ส่วนท่ีสามเป็นฟลัตเตอร์ เฟรมเวิร์ค (Flutter framework) ซ่ึง
เป็นเฟรมเวิร์คท่ีสามารถพฒันาเป็นแอปลิเคชนัท่ีใชรู้ปแบบการพฒันา
และชุดค าสั่งต่าง ๆ ตามท่ีผู ้พัฒนาอุปกรณ์ได้จัดท าขึ้ นแบบข้าม
แพลตฟอร์มคือ การท่ีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม 
ระบบปฏิบัติการ หรือ ซอฟต์แวร์ชนิดอ่ืน ๆ สามารถท างานได้ใน
หลายแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ได ้ซ่ึงการรวบรวมขอ้มูลแบบไม่ตอ้ง
ขา้มแพลตฟอร์มให้กบัตวัประมวลผล ARM (Advanced RISC (reduce 
instruction set computing) Machine) ช่วยพฒันาง่ายขึ้น ประมวลผลท่ี
ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกชุดเคร่ืองมือ widgets และ features ก็มีส่วน
ช่วยให้กระบวนการนั้นง่ายขึ้นเช่นกนั ฟลตัเตอร์ เฟรมเวิร์ค สามารถ
แก้ไขงานในเฟรมเวิร์ค  ท่ี GitHub ได้แบบ real-time และใช้ภาษา
โปรแกรมท่ีช่ือว่า ดาร์ท (Dart) ในการพฒันาแอปพลิเคชนั ส าหรับใน
บทความนน้ีจะน ามาใช้สร้างรูปร่างหน้าตาของตวัแอปพลิเคชันใน
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีและสัดส่วนท่ีท าการจดัวางโดยไม่แสดงบนหน้าจอ 
อีกทั้งสามารถออกแบบให้ค านวณให้ออกมาในรูปแบบประมวลผล
เป็นตวัเลขทางคณิตศาสตร์ โดยจะน ามาประยุกต์ใชท้างการค านวณ
ในส่วนประเมินความเส่ียง 

ส่วนสุดท้ายเป็นภาษาฐานข้อมูลเอสคิวแอล (SQL) ซ่ึงเป็น
ภาษามาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและมีการใช้งานกันอย่างกวา้งขวาง
และเป็นภาษาท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูลของฐานขอ้มูล รูปแบบของเอส
คิวแอลท่ีใช้ในระบบจดัการฐานขอ้มูลแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป 
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการแสดงความสามารถและจุดเด่นของระบบจัดการ
ฐานขอ้มูลของแต่ละโปรแกรม ส าหรับเอสคิวแอลไลท์ (SQLite) บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยดน์ั้น ไฟลฐ์านขอ้มูลท่ีสร้างขึ้นมาจะตอ้งมี
ตาราง android_metadata อยู่ดว้ยจึงจะใชง้านได ้โปรแกรมฐานขอ้มูล
เอสคิวแอลไลท์ (SQLite) เป็นฐานขอ้มูลขนาดเล็กท่ีสามารถท างาน
บนระบบต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์นั้นก็ใช้ฐานข้อมูลเอสคิวแอลไลท์ (SQLite) เป็นฐานขอ้มูล
ของแต่ละแอปพลิ เคชันเช่นกัน  โดยแอปพลิ เคชันหน่ึงก็จะมี
ฐานขอ้มูลของแต่ละแอปพลิเคชนั ซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านร่วมกนั  

เอสคิวแอลไลท์ (SQLite) เป็นโปรแกรมฐานขอ้มูลท่ีมีขนาด
เล็ก (ไม่ถึง 1 เมกะไบต์) เก็บฐานขอ้มูลเป็นไฟล์โดยไม่จ าเป็นต้องมี
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เซิร์ฟเวอร์ ท าให้มีการใชง้านในหลายๆ โปรแกรมหรือถูกติดตั้งลงไป
ในอุปกรณ์พกพาหลากหลายชนิด 
3. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลและการทดลอง 

ในการท างานของแอปพลิเคชันนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่าง

มาก รวมไปถึงในส่วนของโปรแกรมจะมีการเขียนโค้ดในหลาย

ขั้นตอน เพ่ือเช่ือมต่อขอ้มูลในส่วนต่างๆเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงการออกแบบ

แอปพลิเคชนัจะมีขั้นตอนและการเช่ือมต่อขอ้มูลดงัรูปท่ี 1  และรูปท่ี 
2 ตามล าดบั  

 
รูปท่ี 1 แผนผงัการท างานภายในแอปพลิเคชนั 

รูปท่ี 1  และรูปท่ี 2 เป็นขั้นตอนแสดงการค้นหาข้อมูลความ

ปลอดภยัภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงในบทความน้ีไดอ้อกแบบ

โดยใชค้วามเช่ือมโยงของทั้งส่ีโปรแกรมและเฟรมเวิร์คท่ีไดก้ล่าวไป
ในหวัขอ้ท่ี 2  

3.1 วิธีการสร้างแอปพลิเคชันด้วยฟลัตเตอร์ 

3.1.1 เร่ิมการสร้างโปรเจคดว้ยการรันค าสั่งบนโปรแกรมวิชวล 
สตูดิโอ โคด้ โดยใชค้ าสั่ง Ctrl + Shift + P  บน Command Palette  

3.1.2 ท าการตั้งช่ือโปรเจค เลือกท่ีอยู่ของโฟลเดอร์ เพ่ือสร้าง

โปรเจคในอีกหน้าต่างหน่ึง ซ่ึงมีการแสดงส่วนของไฟล์ต่างๆท่ีสร้าง

ขึ้นมาในโปรเจค โดยมส่ีวนท่ีเรียกว่า เอาตพุ์ต (OutputX) 

3.1.3 ท าการสร้างโปรแกรมจ าลองอุปกรณ์แอนดรอยด์ 
(Android Visual Device) โดยท าการทดสอบบน Emulator จะใชค้ าสั่ง 

 
รูปท่ี 2 แผนผงัการท างานภายในแอปพลิเคชนั (ต่อ) 

Flutter: Launch Emulator ขึ้ นเป็นรายการของ Emulator ของแต่ละ

ระบบท่ีพร้อมส าหรับให้เรียกใชง้าน โดยปกติทัว่ไปแลว้จะเป็น Pixel 

3 API 29 android  

3.1.4 ท า ก า ร  Create Android Emulator เ พ่ื อ จ า ล อ ง
โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในระบบแอนดรอยด ์ให้แสดงออกผา่นหนา้จอ 

3.1.5 กดปุ่ ม F5 เพ่ือบอกให้โปรแกรมวิชวล สตูดิโอ โคด้ ท า

การสร้างและติดตั้งในตวั Emulator พร้อมเปิดขึ้นมาใชง้าน จะสังเกตุ

เห็นว่าตอนท่ีประมวลผลทดสอบในแบบจ าลองโทรศัพท์เคลื่อนท่ี
แอนดรอยด ์สามารถควบคุมการท างานคลา้ยกบัระบบแอนดรอยด์บน

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ีจริง 

3.1.6 วิธีการก าหนดช่ือและไอคอนของแอปพลิเคชนั  ในแอน

ดรอยด์ฟลตัเตอร์  ให้คลิกช่อง Explorer (CTRL+Shift+E) ท าการเปิด

โฟลเดอร์ android จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ขา้งในท่ีเรียกว่า app ต่อมาเปิด
โฟลเดอร์ src ในส่วนโฟลเดอร์สุดทา้ยท่ีช่ือว่า main  จะพบไฟล์ท่ีช่ือ

ว่า AndroidManifest.xml เพ่ือจดัการจัดการการท างานโดยรวมของ

แอปพลิเคชนั 

3.1.7 ไฟล์ส าหรับการแก้ไขและก าหนดค่าต่างๆ โดยจะใช้
ไฟล์ท่ีมีช่ือว่า AndroidManifest.xml ซ่ึงในไฟล์น้ีจะมีส่วนท่ีช่ือว่า 

android :label= thestandard_factory ในท่ีน้ี ช่ือท่ีตามหลงัเป็นช่ือแอป

พลิเคชนัเร่ิมตน้ตั้งแต่ใชค้  าสั่งสร้างโปรเจค Flutter :New Project  ดงั
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ในขั้นตอนท่ี 3.1.1 ถา้ตอ้งการเปลี่ยนการตั้งช่ือโปรเจคใหม่ สามารถ
พิมพช่ื์อโปรเจคใหม่ พร้อมกบัปุ่ มหยุดการท างานของแอปพลิเคชัน 

แลว้ท าการกด F5 เลือก Dart & Flutter  

3.1.8 ท าการติดตั้ งแพ็กเกจ ของกูเกิ้ล ฟลัตเตอร์ (Google 

Flutter) เพ่ือน ามาใชใ้นการสร้างรูปไอคอนของแอปพลิเคชนัในโปร

เจค  โดยการ เข้า เว็บไซต์  pub.dev ท าการค้นหาโดยใช้ค า ว่ า 
flutter_launcher_icons  ท าการติดตั้งโดยการเลือกเมนู installing แลว้

ไปท่ีไฟล์ pubspec.yaml  เ พ่ือท าการเ พ่ิมช่ือของแพ็คเกจรวมทั้ ง

เวอร์ชนัลงไปใน dependencies แลว้ท าการกดบนัทึกไฟล ์ 

3.1.9 รันค าสั่งในช่อง TERMINAL เพ่ือเปิดการท างานด้วย
ค าสั่ง flutter pun run flutter_launcher_icons:main  เ พ่ือให้ตัวระบบ

อ่านรูปภาพใหม่แล้วท าการแปลงไฟล์เอาไปใส่ในโฟลเดอร์ของ

แพลตฟอร์ม 

3.1.10 เมื่อเ ช่ือมต่อระบบแล้วจะได้การแสดงผลออกทาง

หนา้จอของโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีบนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ดังรูปท่ี 
3  

 
รูปท่ี 3 แสดงผลออกทางหนา้จอของโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 

บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 
3.2 การใช้งานฐานข้อมูลในการจัดเก็บตัวแปรเป็นแบบลิสต์ โดย

ภาษาดาร์ทของฟลัตเตอร์ 

3.2.1 การคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยการใส่กลุ่มค า (Keyword) 

เป็นลักษณะประโยคของแต่ละบทความเน้ือหา โดยจัดเป็นตาราง 

SQLite 
3.2.2 ในส่วนของโฟลเดอร์  Search provider  ท าหน้าท่ี รับ

ข้อมูลมาจาก  Widget ของแอปพลิ เคชัน  โดยผ่านการค้นหา 

(searching)  provider จะเก็บขอ้มูลผ่านไวใ้นลิสต์ แล้วน ามาแจ้งตวั

แสดงผล โดยเอาข้อมูลท่ีมีไปสร้าง Widget อีกหน้า ซ่ึงก็คือแสดง
รายการคน้หา 

3.2.3 รูปแบบการเก็บและการเรียกใช้ฐานขอ้มูลภายในแอป

พลิเคชัน ท่ีน ามาใช้จะเป็นรูปแบบ Relational Database คือ ระบบ

ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตาราง (table) 
โดยเป็นการท างานของไฟล์ฐานขอ้มูลเอสคิวแอลไลท์ (SQLite) ใน

ภาษาเอสคิวแอล (SQL) ส่วนในการเก็บขอ้มูลจะใช้แพ็กเกจเอสคิว

แอลไลท ์(Package SQLite)  

 เมื่อท าการเช่ือมระบบทั้งสองเขา้ดว้ยกันแลว้จะได้ฐานขอ้มูล

มาตรฐานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมแยกเป็นแต่ละบท
เก็บไวใ้นฐานขอ้มูลกลางของเอสคิวแอลดงัรูปท่ี 4  

 
รูปท่ี 4 ตารางจดัการฐานขอ้มูลความปลอดภยัใน 

โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละบทในรูปแบบเอสคิวแอล 

4. ผลการทดลอง 

ในบทความน้ีจะประสิทธิภาพของแอปพลิเคชนัท่ีไดส้ร้างและ

ออกแบบขึ้นมาเพ่ือช่วยหาขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกมากน้อยเพียงใดนั้น 
จะมีการแสดงผลบนโปรแกรมฟลตัเตอร์และบนอุปกรณ์จริง 

4.1 ผลการทดลองในโปรแกรม 

4.1.1 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 4.1.1.1 เป็นการแสดงผลหน้าแอปพลิเคชัน  พิมพ์ค้นหา

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ โดยป้อนท าการทดลองคน้หาคร้ังท่ี 1  เช่น ป้อนค าว่า 

“ความปลอดภยั” ดงัรูปท่ี 5  

 4.1.1.2 กดท าการคน้หา แลว้ท าการยืนยนัการคน้หาท่ีค าว่า 
confirm เพื่อท าการคน้หาต่อไป ดงัรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 5 ผลหนา้แอปพลิเคชนั เมื่อป้อนค าว่า “ความปลอดภยั” 

 4.1.1.3 แสดงผลขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากการคน้หา เมื่อท าการ

กดการคน้หา แลว้ท าการยืนยนัการคน้หาท่ีค าว่า confirm แลว้ ระบบ
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จะแสดงผลขอ้มูลท่ีต้องการ แสดงค่าผลลพัธ์ท่ีค้นหาได้ในหน้าจอ
ของโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี ดงัแสดงในรูปท่ี 7 

 
รูปท่ี 6 ผลการยืนยนัคน้หาขอ้มูล    

 
รูปท่ี 7 ผลขอ้มูลท่ีคน้หาแสดงในหนา้จอโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี  

4.1.2 การแสดงผลเน้ือหาในแต่ละบทภายในแอปพลิเคชัน 
      การแสดงผลเน้ือหาในบทท่ี 4.4 ดงัแสดงในรูปท่ี 8 

 
รูปท่ี 8 เน้ือหาในบทท่ี 4.4 

4.1.3 การแสดงผลการค้นหาภายในแอปพลิเคชัน 

 4.1.3.1 แสดงการคน้หาค าว่า “ความ” จะสังเกตเห็นได้ว่า 
ค าท่ีต้องการทราบสามารถครอบคลุมได้ทุกบท และแทรกตาม
ประโยคโดยไม่ไดค้  านึงถึงว่าตอ้งเป็นค าแรกของประโยคเท่านั้นถึง
สามารถแสดงค าคน้หาได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 9  

 
รูปท่ี 9 ค าคน้หาเน้ือหาบทในหนงัสือ 
ท่ีท าการเพิ่มคียเ์วิร์ดไว ้ค าว่า “ความ” 

 4.1.3.2 แสดงค าว่า “ch” จะท าการแสดงค าค้นหาตาม
เน้ือหาบทในหนังสือท่ีท าการเพ่ิมคีย์เวิร์ดไว  ้ถึงแม้ว่าค าท่ีตอ้งการ
คน้หาจะเป็นตวัอกัษรองักฤษแบบตวัพิมพใ์หญ่ตวัแรก ดงัแสดงในรูป
ท่ี 10 

 
รูปท่ี 10 ค าคน้หาเน้ือหาบทในหนงัสือ 
ท่ีท าการเพิ่มคียเ์วิร์ดไว ้ค าว่า “ch” 

 4.1.3.3 แสดงการคน้หาค าว่า “apt” จะสังเกตเห็นไดว่้า ค า
ท่ีตอ้งการทราบสามารถครอบคลุมไดทุ้กบท และแทรกตามประโยค
โดยไม่ไดค้  านึงถึงว่า ตอ้งเป็นค าแรกของประโยคเท่านั้นถึงสามารถ
แสดงค าคน้หาได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 11 

 
รูปท่ี 11 ค าคน้หาเน้ือหาบทในหนงัสือ 
ท่ีท าการเพิ่มคียเ์วิร์ดไว ้ค าว่า “apt” 

4.2 ผลการทดลองบนอุปกรณ์จริงโดยภาพถ่ายจากหน้าจอของ

โทรศัพท์เคล่ือนที่  

 4.2.1 การแสดงผลหน้าหลักของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริง
แบบการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษ  
 เมื่อแสดงค าว่า “cha” โปรแกรมจะท าการแสดงค าค้นหา 
ถึงแมว่้าค าท่ีตอ้งการคน้หาจะเป็นตวัอกัษรองักฤษแบบตวัพิมพ์ใหญ่
ตวัแรก ดงัแสดงในรูปท่ี 12  
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รูปท่ี 12 ผลหนา้หลกัของแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์จริง 

แบบการคน้หาเป็นภาษาองักฤษ 

 4.2.2 การแสดงผลหน้าหลักของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์จริง
แบบการค้นหาเป็นภาษาไทย  
 แสดงการค้นหาค าว่า “ความป” จะสังเกตุเห็นได้ว่า ค าท่ี
ตอ้งการทราบสามารถครอบคลุมได้ทุกบท และแทรกตามประโยค
โดยไม่ได้ค านึงถึงว่าตอ้งเป็นค าแรกของประโยคเท่านั้นถึงสามารถ
แสดงค าคน้หาได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 13  

 
รูปท่ี 13 ผลหนา้หลกัของแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์จริง 

แบบการคน้หาเป็นภาษาไทย  
 4.2.3 คุณสมบัติการค้นหาข้อมูลล่าสุด โดยขอ้มูลล่าสุดท่ีถูก
คน้หา จะถูกเก็บไวท่ี้ recent search ดงัแสดงในรูปท่ี 14 

 
รูปท่ี 14 ผลในการคน้หาขอ้มูลล่าสุด 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการทดลอง 
จากผลการทดลอง เมื่อมีการค้นหาค า ท่ี เ ก่ียวข้องกับ

มาตรฐานความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าแอป
พลิเคชนัท่ีสร้างขึ้นมานั้น สามารถรองรับมาตรฐานการบริหารความ
ปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด และยงัสะดวกในการคน้หา
ขอ้มูลภายในแอปพลิเคชนั การใชง้านฐานขอ้มูลภายในแอปพลิเคชนั
นั้น เมื่อมีการเรียกใช้งานตอ้งมีการเก็บฐานข้อมูล หากไม่ได้มีการ
ส ารองเพ่ือเก็บขอ้มูลไว ้เมื่อกลบัมาใชง้านอีกคร้ังขอ้มูลจะเกิดการสูญ
หาย จึงมีการสร้างฐานขอ้มูลขึ้นมา โดยการเก็บขอ้มูลผ่านจากการ
คน้หาล่าสุด และเน้ือหาแต่ละบทอย่างครบถว้น เมื่อท าการปิดใชง้าน
แอปพลิเคชัน ข้อมูลท่ีได้ท าการจัดเก็บไวใ้นฐานข้อมูลก็จะถูกส่ง
จดัเก็บไวใ้นตารางของฐานขอ้มูล 

ระบบฐานข้อมูลนั้น มีการท างานระหว่างตัวแอปพลิเคชัน 
ระบบจดัการฐานขอ้มูล และไฟล์ฐานขอ้มูลท่ีอยู่ภายในแอปพลิเคชนั  
เมื่อท าการเลือกใช้ฐานข้อมูลโดยเลือกแบบระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (table) โดยฐานขอ้มูลจะ
เรียกใชง้านการจดัเก็บหรือเรียกใชง้านไดน้ั้น ก็ต่อเมื่อก าหนดการเก็บ
และเรียกใช้งานข้อมูลได้จากส่วนใด เมื่อไม่ได้ต้องการใช้งาน
ฐานขอ้มูล ตวัฐานขอ้มูลจะท าการปิดการเช่ือมต่อไปยงัแหล่งขอ้มูล 
ในส่วนฐานขอ้มูลนั้นเราสามารถใชง้านโดยการเพ่ิม ลด แกไ้ข หรือ
ไปเอาขอ้มูลท่ีตอ้งการจากไฟลฐ์านขอ้มูล เมื่อไม่ไดใ้ชง้านฐานข้อมูล
ก็จะเร่ิมปิดการเช่ือมต่อไปท่ีไฟล์ฐานขอ้มูล โดยการจดัเก็บขอ้มูลใน
รูปแบบเอสคิวแอลไลท์ (SQLite) ท่ีมีการเช่ือมโยงระดับข้อมูลเขา้
ดว้ยกนัในการเรียกใชข้อ้มูล ในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูล เมื่อมีการ
ส่งเรียกใช้ขอ้มูล ระบบแอปพลิเคชันก็สามารถท างานในส่วนหน้า
หลกัและท าการเรียกใชง้านผ่านฐานขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลในส่วน
ของตาราง รวมไปถึงในส่วนขอ้มูลท่ีจดัวางไว ้เรียกว่า Row โดยตอ้ง
มีการก าหนดไวก้่อนว่าแต่ละส่วนของช่องในตาราง ท่ีเรียกว่า Column  
ซ่ึงจะท าการเรียกใชง้านจะตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารการท างานของ
ระบบข้อมูลคือ ภาษาเอสคิวแอล (SQL) จะเห็นได้ว่ารูปแบบของ
ขอ้มูลในแอปพลิเคชนัยงัคงอาศยัระบบจดัการฐานขอ้มูลกบัขอ้มูลท่ี
อยู่ในตัวไฟล์ฐานข้อมูล  บทความน้ีสร้างและออกแบบฐานขอ้มูล
ส าห รับมาตรฐานความปลอดภัยในการท า งานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงผลท่ีได้นั้น สามารถเช่ือมต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การคน้หาค าท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
เอกสารอ้างอิง 
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ตัวตรวจจับความช้ืนของดินชนิดอิเล็กโทรดถูกใช้ส าหรับตรวจวัด
ป ริมาณความ ช้ืนของดิน  โดยท าการศึกษาคุณลักษณะของการ
เปล่ียนแปลงทางไฟฟ้าเพ่ือสร้างแบบจ าลองส าหรับประเมินความช้ืน 
ของดิน  ในการศึกษาจุดวิกฤตความช้ืนของการป ลูกมัน เทศนั้ น  
แปลงปลูกมนัเทศท่ีควบคุมความช้ืนท่ีแตกต่างกนัจ านวน 4 แปลงถูกใช้
ในการศึกษาจุดวิกฤตความช้ืน ผลการด าเนินงานพบว่าแบบจ าลอง
ส าหรับประเมินความช้ืนท่ีเสนอมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพัทธ์ (r2) 
เท่ากบั .978 มีค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียในการทดลองเท่ากบั 3.18% และ
พบว่าระดับความช้ืนของดินท่ีเหมาะสมในการปลูกมนัเทศอยู่ท่ีระดับ
ความช้ืน 60%  

ค าส าคญั: ตรวจจบัความช้ืนของดิน มนัเทศ ดว้งงวงมนัเทศ 

Abstract 

The objectives of this study were to developed a notifications 
system of critical points of soil humidity of sweet potato plots and to 
reduce the destruction from sweet potato weevils. An electrode soil 
humidity detector is used to detect a quantity of soil’s humidity with the 
study of an electrical transformation to develop a soil’s humidity 
detection model. This study used different 4 humidity control potato 
plots. The result showed that a soil’s humidity detection model has  
a relative coefficient of .978, an average error of 3.18% and  
an appropriate level of soil humidity for plant sweet potato is 60%. 
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1. บทน า 

มัน เทศมี ช่ือสามัญว่า sweetpotato หรือ sweet potato และมี ช่ือ
วิ ท ย าศ าส ต ร์ ว่ า  Ipomoea batatas (L.) Lam. จัด อ ยู่ ใ น ว งศ์ ผ ัก บุ ้ ง 
(Convolvulaceae family) เป็นพืชใบเล้ียงคู่ไม่มีเน้ือไม ้(herbaceous dicot) [1] 
มันเทศเป็นพืชหัวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรท 
เบตา้เคโรทีน วิตามินเอ บีคอมเพลกซ์ ซีอี ตลอดจนแร่ธาตุต่างๆ จึงเป็น
พืชอาหารท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของโลก ส าหรับประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูก 
มนัเทศทั้งหมดประมาณ 45,261 ไร่ ผลผลิตรวม 108,977 ตนั [2] ปัจจุบนั
ความตอ้งการบริโภคมนัเทศคุณภาพสูงของไทยมีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
มัน เทศท่ีมี คุณภาพสูงเห ล่าน้ีจะราคาสูงมากระหว่าง 80-900 บาท 
ต่อกิโลกรัม ข้ึนอยู่กับคุณภาพและแหล่งผลิต นอกจากการบริโภค 
เป็นอาหารแลว้ มนัเทศยงัสามารถแปรรูปผลิตภณัฑต่์างๆ ไดห้ลากหลาย 
เช่น แป้ง สุรา เอทานอล กรดเลคติก ฯลฯ ท าให้ เกิดอุตสาหกรรม 
การแปรรูปมนัเทศและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ มากมาย [3] 

นอกจากน้ีปัญหาการระบาดของแมลงศตัรูพืชในการผลิตมนัเทศ 
ท่ี ส าคัญ และท าความ เสี ยห ายมาก ท่ี สุ ด ได้แ ก่  ด้ ว งงวงมัน เทศ  
(C. formicarius) ซ่ึงปัจจุบนัมีการระบาดอย่างกวา้งขวางในหลายทวีป 
ทัว่โลก [4] ส าหรับในประเทศไทยพบระบาดรุนแรงในแหล่งปลูกมนัเทศ
เป็นการคา้ [5] ด้วงงวงมนัเทศสามารถท าลายทุกระยะการเจริญเติบโต 
ส่ งผลท าให้มัน เทศเสี ยคุณภาพ เพราะมีก ล่ิน เหม็นและมีรสขม  
ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ส่งผลท าให้ผลผลิตไม่สามารถขายได ้
ส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรผู ้เพาะปลูกมันเทศ แนวทางการป้องกัน
เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมีจ าพวก คาร์โบซัลเฟน หรือ  
คลอร์ไพรีนฟอส ในการแช่ก่ิงพนัธุ์และฉีดซ ้ าหลงัจากปลูกทุกๆ 10-15 วนั 
ซ่ึงเส่ียงต่อการสะสมของสารเคมีและยงัท าให้ต้นทุนในการผลิตนั้ น
สูงข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั 

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงพฒันาระบบแจง้เตือนจุดวิกฤตความช้ืนในแปลง
ปลูกมัน เทศ ท่ีส่งผลต่อการเข้าท าลายของด้วงงวงมัน เทศเพ่ือน า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์มาประยุกต์ใช้ในงานทางดา้นการเกษตรมาช่วย
ในการประมวลผลเพ่ือแจง้เตือนจุดวิกฤตความช้ืนภายในดินแปลงปลูก
มนัเทศ เพื่อลดปัญหาการเขา้ท าลายของดว้งงวงมนัเทศแก่เกษตรกร  
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2. วธีิด าเนินงานวจิยั 
2.1 การออกแบบและสร้างเคร่ืองมือ 
 ในการด าเนินงานวิจยันั้นผูวิ้จยัแบ่งส่วนงานวิจยัออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆ เร่ิมจากการศึกษาและออกแบบเคร่ืองมือประเมินความช้ืนดิน 
ตลอดจนการศึกษาจุดวิกฤติความช้ืนของดินเพ่ือวิเคราะห์หาระดับ
ความช้ืนของดินท่ีมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกมนัเทศ ท่ีสามารถลด
อตัราการเขา้ท าลายผลผลิตจากดว้งงวงมนัเทศ และคุณภาพของผลผลิต 
โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานดังรูปท่ี 1 และน าเสนอรายละเอียด 
การด าเนินงานของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

 
รูปท่ี 1  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 

2.1.1 การศึกษาและพฒันาวธิีการประเมินความช้ืนดนิ 
 เป็นขั้นตอนในการศึกษาคุณลักษณะของตัวตรวจรู้ความช้ืนดิน 
(Soil Moisture) โดยหัววดัความช้ืนดินท าจากแท่งทองแดงความยาว 20 
เซนติเมตร ผูวิ้จยัท าการศึกษาผลตอบสนองทางไฟฟ้าท่ีได้จากตวัตรวจรู้
ในสภาวะการตรวจวดัท่ีมีระดบัความช้ืนของดินท่ีต่างกนัจ านวน 10 ชุดดิน 
ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น [6] เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างผลตอบสนองของตัวตรวจรู้และค่าระดับความช้ืนของดิน  
โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
 1) เตรียมชุดดินและเกบ็ข้อมูล ผูวิ้จยัท าการเตรียมชุดดินท่ีมีน ้าหนกั
แห้งท่ี 300 กรัม จ านวน 10 ชุด โดยการก าจดัความช้ืนของดินดว้ยวิธีการ
อบดินในเตาอบดว้ยระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นน าตวัอยา่งดินมาท าการ
ก าหนดระดับความช้ืนท่ีแตกต่างกันจ านวน 10 ระดับ ด้วยวิธีการให้
ความช้ืนด้วยการตวงน ้ าใส่ในอตัราส่วนท่ีต่างกันครอบคลุมความช้ืน
ระดับ 0% - 100%  โดยใช้การก าหนดสัดส่วนความช้ืนดังสมการท่ี 1  
และแสดงตวัอยา่งชุดดินดงัรูปท่ี 2 

                         
100x

DrySoil

DrySoilWetSoil
moisture




                         
(1) 

เม่ือ moisture   คือ เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในดิน 
  Wet Soil   คือ น ้าหนกัดินเปียก 
  Dry Soil   คือ น ้าหนกัดินแหง้ 

 
รูปท่ี 2  แสดงตวัอยา่งชุดดิน 

 2) วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจ าลอง ผูวิ้จยัท  าการเก็บขอ้มูลท่ีได ้    
จากการตัวตรวจรู้ความ ช้ืน  โดยตรวจวัดการเป ล่ี ยนแปลงของ
แรงดนัไฟฟ้าด้านออกท่ีผนัแปรไปตามระดบัของความช้ืนท่ีแตกต่างกนั
และใช้ตวัแปลงสญัญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอล (A/D) เพ่ือเปล่ียน
แรงดนัไฟฟ้าให้เป็นขอ้มูลส าหรับหน่วยประมวลผล ขอ้มูลการทดลอง
ถูกน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์และสร้างแบบจ าลองส าหรับ
ประเมินความช้ืนในดินดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น โดยพบว่า
ความช้ืนของดินและผลตอบสนอง (แรงดนัไฟฟ้า) ท่ีได้จากตวัตรวจรู้ 
มีความสัมพนัธ์กนั โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ท่ีระดบั (r2) .978 
โดยแสดงขอ้มูลดงัรูปท่ี 3 และแสดงแบบจ าลอง ดงัสมการท่ี 2 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงชุดขอ้มูลท่ีใชวิ้เคราะห์ 
 

 Y= -0 .09573(x)+98 .533765                  (2)  (3)  
 เม่ือ   y  คือความช้ืนท่ีประเมินได ้
  x  คือค่าท่ีไดจ้ากตวัตรวจรู้ 

 3) ทดสอบประสิทธิภ าพ  เป็ นขั้ น ตอนในทดสอบ เพ่ื อห า
ประสิทธิภาพของตวัตรวจรู้และแบบจ าลองความสัมพนัธ์  ซ่ึงหลงัจาก
ผูวิ้จยัไดแ้บบจ าลองส าหรับประเมินความช้ืนดินแลว้ ผูวิ้จยัน าแบบจ าลอง
ดังกล่าวมาใช้ในการเขียน ชุดค าสั่ งส าห รับประเมินความช้ืนดิน  
โดยแสดงผงังานของชุดค าสัง่ดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4  แสดงผงังานของชุดค าสั่ง 
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 ในการทดสอบนั้นผูวิ้จยัท าการออกแบบการทดลองดว้ยการน าชุด
ดินท่ีมีระดบัความช้ืนท่ีแตกต่างกนั จ  านวน 20 ชุด มาใช้ในการทดสอบ
การประเมินความช้ืนดิน เพ่ือวิเคราะห์หาประสิทธิภาพในรูปแบบ 
ค่าความผิดพลาดสมัพนัธ ์(Relative Error) ดงัสมการท่ี 3   

             

   เม่ือ realvalue คือค่าความช้ืนจริง 

 estimatevalue   คือค่าความช้ืนท่ีประเมินได ้

 error คือค่าความคลาดเคล่ือน 
 
2.1.2 การศึกษาและวิเคราะห์จุดวกิฤติความช้ืนดนิ 
 ในขั้นตอนน้ี ผูวิ้จัยท าการศึกษาระดับความช้ืนเพ่ือวิเคราะห์หา
ระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกมนัเทศ ท่ีช่วยลดอตัราการเขา้
ท าลายผลผลิตมนัเทศจากดว้งงวงมนัเทศ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1) การออกแบบแปลงปลูก ผูวิ้จยัท าการออกแบบแปลงปลูกมนัเทศ 
ส าหรับใช้ในการทดลองทั้งหมด 4 แปลง ท่ีมีความช้ืนของดินท่ีต่างกนั
ได้แก่ ความช้ืน 20% , 40% , 60% , 80% โดยทั้ ง 4 แปลงจะยกร่องสูง  
45-50 เซนติเมตร สนัร่องมีความกวา้ง 70-100 เซนติเมตร และมีความยาว
ของแปลง 150 เซนติเมตร ปลูกต้นมันเทศห่างกันระหว่างต้น 30 
เซนติเมตร แสดงการจดัสร้างแปลงปลูกดงัรูปท่ี 5  

 
 

รูปท่ี 5 แสดงการออกแบบแปลงทดลอง 
 

 2) การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิ้จยัท  าการเก็บข้อมูลจาก
แปลงปลูกทั้ง 4 แปลง โดยท าการติดตั้งอุปกรณ์ประเมินความช้ืนดิน 
ท่ีพฒันาข้ึนในแปลงปลูกและท าการควบคุมความช้ืนดินของแปลงปลูก
ให้คงท่ี เป็นระยะเวลา 100 วนั เพ่ือรอการเก็บผลผลิตในวนัท่ีผลผลิต 
มีอาย ุ110 วนั ซ่ึงแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ประเมินความช้ืนดินดงัรูปท่ี 6  
 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ประเมินความช้ืนดิน 

 3) การเก็บผลผลิต หลงัจากการปลูกมนัเทศในแปลงปลูกท่ีมีการ
ควบคุมความช้ืนของดินมีอายุครบก าหนดเก็บเก่ียว 110 วนั แล้วนั้ น 
ผูวิ้จยัท  าการสุ่มเก็บผลผลิตแปลงปลูกละ 5 หัว เพ่ือน าหัวมันเทศมา
ตรวจสอบการเขา้ท าลายของดว้งงวงมนัเทศ ซ่ึงจะพบรอยเจาะท าลายใน
แต่ละหั ว ท่ี แตก ต่ างกัน และมีน ้ าหนักของหั วมัน เทศ ท่ี ต่ างกัน  
โดยแสดงผลการเก็บขอ้มูลจากหัวมนัเทศทั้ง 4 แปลงปลูก ดงัตารางท่ี 1 
และตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลผลการเขา้ท าลายของดว้งงวงมนัเทศ 

แปลงท่ี รูปภาพ 
ผลผลิต 
หวัท่ี 1 

ผลผลิต 
หวัท่ี 2 

ผลผลิต 
หวัท่ี 3 

ผลผลิต 
หวัท่ี 4 

ผลผลิต 
หวัท่ี 5 

1 
ความช้ืน 
20% 

 

 
7 

 
5 

 
6 

 
4 

 
9 

2 
ความช้ืน 
40%  

 
3 

 
4 

 
2 

 
4 

 
2 

3 
ความช้ืน 
60% 

 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

4 
ความช้ืน 
80% 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

ตารางท่ี 2 แสดงขอ้มูลน ้าหนกัมนัเทศ (หน่วย : กรัม) 

แปลงท่ี รูปภาพ 
ผลผลิต 
หวัท่ี 1 

ผลผลิต 
หวัท่ี 2 

ผลผลิต 
หวัท่ี 3 

ผลผลิต 
หวัท่ี 4 

ผลผลิต 
หวัท่ี 5 

1 
ความช้ืน 
20% 

 

 
50 

 
130 

 
75 

 
80 

 
67 

2 
ความช้ืน 
40%  

 
170 

 
220 

 
300 

 
100 

 
125 

3 
ความช้ืน 
60% 

 

 
180 

 
240 

 
310 

 
220 

 
200 

4 
ความช้ืน 
80% 

 

 
160 

 
150 

 
175 

 
84 

 
112 

 

2.1.3 การประเมินผลและการวเิคราะห์ผล  
 ในขั้ นตอน น้ี เป็นการน าเสนอการประ เมินผลการทดลอง  
โดยจ าแนกการประเมินผลออกได ้2 ส่วน คือ 
 1) การประเมินผลประสิทธิภาพของการประเมินความช้ืนดิน  
เป็นขั้นตอนในการประเมินประสิทธิภาพการประเมินค่าระดบัความช้ืน
ของดิน เพ่ือหาความคลาดเคล่ือนสัมพันธ์ของการทดลอง  [7] ผู้วิจัย 
ท าการทดสอบกบัชุดดิน 20 ชุด พบว่าสามารถประเมินความช้ืนของดิน
ได้ แ ต่ มีค่ าความคลาดเค ล่ือนในการประเมิน  และพบว่ามีความ
คลาดเค ล่ือนเฉล่ียของการทดลองจ านวน 20 ค ร้ัง เท่ากับ 3.18%  
โดยแสดงตวัอยา่งผลการทดลองในตารางท่ี 3  
 

(3) 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลความคลาดเคล่ือนจากการทดลอง 
ชุดดิน ความช้ืนจริง% ความช้ืนท่ีประเมินได ้ ความคลาดเคล่ือน% 

1 2 1.9 5.00 
... ... ... ... 
19 90 88.5 1.67 
20 100 98.4 1.60 

                                  
 2) การวเิคราะห์ความช้ืนที่เหมาะสมและจุดวกิฤติความช้ืน จากการ
ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลผลิตในแปลงปลูกท่ีน าเสนอในตารางท่ี 1  
และตารางท่ี 2 ผูวิ้จยัพบว่าหัวมนัเทศท่ีอยู่ในแปลงปลูกท่ีมีการควบคุม
ระดับความช้ืนท่ี 80% จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเขา้ท าลาย
ผลผลิตสูงท่ีสุด แต่ในทางตรงข้ามกลับพบว่าเม่ือพิจารณาขนาดของ
ผลผลิตจะเห็นว่าท่ีระดบัความช้ืนท่ี 60% สามารถให้ผลผลิตท่ีมีน ้ าหนกั/หัว 
ท่ีสูงกวา่ระดบัความช้ืนอ่ืนๆ โดยจ าแนกตามระดบัความช้ืน ดงัรูปท่ี 7 

 
 

รูปท่ี 7 แสดงผลผลิตมนัเทศจ าแนกตามระดบัความช้ืน 
 
 

3) พฒันาระบบแจ้งเตือนจุดวิกฤตและควบคุมความช้ืนในแปลงปลูก 
ผูวิ้จยัด าเนินการออกแบบระบบเพ่ือแจง้เตือนจุดวิกฤติความช้ืนและ

ควบคุมระดบัความช้ืนให้เหมาะสมกบัแปลงปลูก โดยอาศยัการเช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรโตคอล MQTT ถูกใชป้ระสานการส่ือสาร
ระหว่างโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและชุดตรวจสอบควบคุมความช้ืนส าหรับ
แปลงปลูกให้สามารถส่งผ่านข้อมูลและควบคุมสั่งการผ่านซอฟต์แวร์ 
ท่ีติดตั้งในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยแสดงองคป์ระกอบของระบบดงัภาพท่ี 8 
และ ตวัอยา่งซอฟตแ์วร์ ดงัภาพท่ี 9 และระบบมีคุณสมบติัการท างานดงัน้ี 

1) สามารถแสดงรายงานความช้ืนของแปลงปลูกตามเวลาจริง 
2) สามารถสัง่งานเปิด-ปิด ป้ัมน ้าดว้ยตนเอง 
3) สามารถสัง่งานเปิด-ปิด ป้ัมน ้าแบบอตัโนมติั 
4) สามารถก าหนดช่วงระดบัความช้ืนส าหรับควบคุมอตัโนมติั 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงองคป์ระกอบของระบบ 
 

 
 

รูปท่ี 9 แสดงระบบแจง้เตือนจุดวิกฤตความช้ืนผา่นโทรศพัทมื์อถือ 
 

3.   สรุปและอภิปรายผล 
 จากการด าเนินงานวิจยัพบว่า การประเมินความช้ืนดินดว้ยตวัตรวจรู้
ชนิดอิเล็กโทรดสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินความช้ืนของดินได ้
โดยพบว่าการตอบสนองของตวัตรวจรู้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความช้ืน
ของดินอย่างมีนัยส าคญั มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ท่ีระดับ  r2 .978 
หรือ 97.8% เม่ือน าแบบจ าลองไปใช้ประเมินความช้ืนดิน พบว่ามีความ
คลาดเคล่ือนเฉล่ียต ่าท่ีระดบั 3.18% ซ่ึงถือว่ามีประสิทธิภาพในระดบัสูง
และสามารถน าไปใชง้านจริงไดเ้ป็นอยา่งดี 
 นอกจากนั้ นแล้วยงัพบว่าในการปลูกมันเทศ ระดับความช้ืน 
ท่ีมีความแตกต่างกนัของดินในแปลงปลูกส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต  
โดยเม่ือดินมีระดับความช้ืนท่ีต ่าจะส่งผลให้เกิดการเข้าท าลายผลผลิต 
จากด้วงงวงมนัเทศ และเม่ือระดับความช้ืนสูงเช่น 80% จะลดโอกาส 
การเข้าท าลายแต่จะส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตลดลง และพบว่าการ
รักษาระดบัความช้ืนท่ี 60% จะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตและการเขา้
ท าลายของด้วงงวงมันเทศลดลงเช่นเดียวกัน ซ่ึงผลการวิจยัดังกล่าว 
ถูกน าไปใช้ในการพฒันาระบบควบคุมความช้ืนของดินส าหรับแปลง
ปลูกมนัเทศ เพ่ือรักษาคุณภาพและลดความเสียหายของผลผลิตไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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Abstract 
Graphical user interfaces (GUI) testing has always 

been a challenging and labor-intensive part of software 
development. Previous methods of GUI testing have 
involved manual test execution or test script development 
and maintenance. The problem with test scripts for web 
pages is that the attributes of DOM elements are always 
changing, therefore test scripts have to be frequently 
fixed. A simpler solution for GUI testing of web 
applications is to use random testing approaches. In this 
paper, two random testing approaches are compared. The 
baseline model is the monkey testing approach and the 
proposed approach is through a genetic algorithm. After 
experimentation, on average the genetic algorithm had a 
12% higher statement coverage than monkey testing.   

Keywords: GUI testing, test generation, web 
applications, genetic algorithms   

1. Introduction 
GUIs are the way users interact with the software. 

Thus, it is important to thoroughly test it. Such testing can 
also elicit faults in the business logic of the software as 
well. A typical Graphical User Interface (GUI) gives an 
enormous amount of freedom of interaction to the user, so 
a test designer needs to develop test cases that examine 
the interaction space. Due to the large space, test designers 
usually generate test cases to traverse a subspace that 
maximizes fault detection. This is a very challenging issue 
because even a very small program can have a large 
number of unique sequences, i.e., a 5 event GUI can have 
125 unique three length sequences. 

Another issue with GUI testing of web applications is 
that the application is constantly changing. Therefore, it is 
hard to maintain test cases. GUI testing depends on 
locating an element and performing an action on the 
element. Element locators are not reliable since any small 
change can cause the whole test to fail. Locators are not 
robust enough to deal with slight changes in  software. As 
a software is being developed, locators need to be repaired 
so that it points to the new elements. This is a major cost 
in web application testing. Instead of wasting time writing 
and fixing test cases, the proposed approach is to use the 
genetic algorithm to generate test cases for GUIs of web 
applications. 

The remainder of this paper is organized as follows: 
in Section 2, a review on published works in relation with 
web GUI and software testing, Section 3 introduces our 
proposed method to generate web GUI test scripts, 
Section 4 presents experimental results, and Section 5 
concludes this paper and presents future works. 

2. Background and related work 
2.1 Monkey Testing 

One way to avoid writing automated test scripts for 
web GUIs is to use a process called Monkey Testing to 
generate test scripts. The term “monkey testing” was 
presented by Nyman [1]. Nyman described a practical 
application of automating exploration of GUI applications 
with random tests. Monkey testing is simple and easy to 
use, but one of its issues is that it is a random interaction. 
Therefore, sometimes it executes tests that a typical 
human user is unlikely to perform. However, due to its 
randomness it also has a high chance of discovering new 
defects [2].  

Wetzlmaier et al [3] implemented a framework for 
random “monkey” GUI testing. The framework randomly 
interacts with the GUI, while also monitoring the system 
under test’s responses and behaviors to detect failures. To 
randomly interact with the GUI, the framework first 
extracts GUI elements, i.e., buttons and text fields from 
the window, and then randomly chooses an action on an 
element from a set of preprogrammed interactions. 
Wetzlmaier et al [4] combined this framework with 
prewritten GUI test cases to create a hybrid approach. 
Their approach was evaluated on open-source application 
KeePass 2, a Windows password manager. They found 
that on average the added random interactions increased 
the number of visited application windows per test by 
23.6% and code coverage by 12.9%. 

2.2 Genetic Algorithms 
In previous research papers, genetic algorithms have 

been used to find optimized test cases that maximize code 
coverage and repair element locators. Genetic algorithm 
(GA) is a population-based search or optimization 
algorithm inspired by biological evolution. GA aims to 
create genes that maximize or minimize the fitness 
function given some constraints. First, genes are 
randomly generated. Then genes that have good fitness 
are selected and reproduced for the next phase. This is 
done until a termination point is reached [5]. M. Leotta et 
al [6] proposed a genetic algorithm to solve the problem 
of automatically generating robust XPath locators for 
DOM elements. Each chromosome is a random XPath 
expression. The mutation of a chromosome can occur by 
adding or removing a tag name, a predicate and adding or 
removing a level. A crossover of a chromosome can only 
be applied, if there are two or more levels in the XPath 
expression. One point or two-point crossover occurs at the 
level separators producing two child chromosomes. The 
fitness function is the number of web page elements 
selected by the XPath expression in the chromosome. The 
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aim is to minimize the fitness function, so the 
chromosome selects only one element [7]. H. M. Eladawy 
et al [8] also proposed a genetic algorithm to repair 
locators, which are used to select elements from web 
pages. The biggest difference here is the fitness function 
is a comparison between the gene of the current element 
and the old element. This is measured by calculating the 
Levenshtein distance between the genes of the old element 
and the corresponding genes of that individual. 

2.3 Statement Coverage 
One way to show that there has been enough testing 

is statement coverage. This is a measure of how much of 
the system has been exercised during testing. However, 
high statement coverage is hard to attain. This is true 
especially if there are nested conditions and exception 
handling. To cover all these cases many test scripts must 
be written. In their experiment, the tool that is used to 
measure statement coverage is Coverage.py. This tool is 
written for measuring statement coverage of Python 
programs [9]. By default, it measures line (statement) 
coverage, but it can also measure branch coverage. To get 
the results, the tool first keeps track of the parts of code 
that were executed, then analyzes the parts of code that 
could have been executed but was not. 

3. Proposed Approach 
The aim of our model is to generate a test case that 

maximizes test coverage. The reason behind 
maximization is to expand the subspace to search for 
bugs/faults as much as possible. To accomplish this, we 
employ a genetic algorithm. 
3.1 Chromosome/Population 

The chromosome for this model is a sequence of user 
actions. To be more specific, it is a sequence of actions on 
web elements [10]. A chromosome is meant to represent 
one test case. A chromosome is a set of genes, and a set 
of chromosomes is a population.  
3.2 Gene 

Each gene in our model is a web element. Possible 
elements that will be interacted include links, buttons, 
input texts, and text areas. Each element has a specific 
action that is related to it. Links and buttons only have the 
action click associated with it, while the text area and 
input text have the action send keys associated with it. A 
gene’s element is located using the Xpath expression or 
Tag. This may lead to a return of more than one web 
element. If this happens, then one element is randomly 
chosen from the set of returned elements. If the locator 
does not find any elements, then the gene will point to 
nothing. 
3.3 Selection 

The strategy used in the model for selection is the 
Tournament selection strategy. In this, the fittest 
candidate is chosen from a random set of k-individuals. 
This will lead to the fittest candidates being passed on to 
the next generation. Tournament selection is used for 
exploration of test cases to happen.  

 

3.4 Mutation 
A mutation in this model means that the web element 

associated with the gene will change. In this paper, the 
gene will either change to a link, a button, an input text or 
a text area. All elements are equally possible to be chosen. 
The mutation is meant to slow down the convergence of 
the algorithm.  
3.5 Crossover 

In our model a one-point crossover is applied. A 
crossover creates offspring chromosomes by combining a 
pair of parent chromosomes. In our model the crossover 
points will be at the subdivision between web pages. A 
constraint to the crossover is that both genes after the 
crossover point must be located at the same web page. 
This is because the action of the gene before the crossover 
point might change the current webpage to a new 
webpage. This means that the gene after the crossover 
point must also be located on the webpage or the action 
will fail, decreasing the overall fitness. Decreasing overall 
fitness does lead to a convergence, thus the constraint is 
added.  
3.6 Fitness Function 

The fitness function will be based on two criteria: (1) 
the number of successful actions and (2) the amount of 
different web pages converged. The fitness of each 
chromosome is calculated by executing the test case on 
the system that is being tested and keeping count of the 
two criteria. By trying to maximize these two criteria, it 
will indirectly lead to an increase in total coverage. Given 
a chromosome (test case) “s”, the fitness function is 
defined as 

      𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑓𝑓) =  ∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖 +   𝑏𝑏𝑏𝑏   

 (1) 
 The parameters 𝑏𝑏 and weights 𝑊𝑊𝑖𝑖  associated with 𝑋𝑋𝑖𝑖 

are non-negative numbers. Parameter 𝑏𝑏 can be adjusted to 
how important it is to check new webpages. 𝑋𝑋𝑖𝑖 represents 
the total number of successful actions on an element of 
type 𝑓𝑓 − 1, i.e., 𝑋𝑋0 represents the number of times that 
clicks on an element of type link are successful. Each 𝑋𝑋𝑖𝑖 
has an associated weight and its default is one, but it can 
also be adjusted to a non-negative number to promote 
certain element actions. The number of element types is 
represented by the variable 𝑓𝑓. In this experiment, the 𝑓𝑓 is 
set to 4, as there are 4 element types (link, button, input 
text and text area). Each element type has a weight of 1 
and 𝑏𝑏 is set to 10.  
3.7 Initial Population 

The chromosome is generated by starting at the web 
application’s homepage. The starting gene will be a web 
element that is randomized and acted upon. The next gene 
will be assigned and acted upon after the first gene. This 
will happen iteratively until the length of the chromosome 
is reached. When a new chromosome is created, the web 
application resets at the homepage again and the same 
process begins.  

3.8 Termination Point 
The termination point for the algorithm is when the 

number of generations has exceeded the set maximum. 
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The algorithm starts at generation zero and runs until the 
set maximum number of generations.   

4. Development /Implementation 
4.1 Selenium 

To develop code that interacts with the web 
application’s GUI, Selenium WebDriver is used. In this 
study, Google Chrome was used as the browser. To find 
the elements to interact with, WebDriver's element locator 
was used. The locator can take different attributes such as 
class, tag, id, name or Xpath and return elements that fit 
the given value. In this study, Xpath was used to locate 
the elements. For each gene, an element would be located 
randomly, and the corresponding action would be used.  

4.2 A. Monkey Testing Implementation 
In this experiment, the monkey testing is 

implemented by extracting certain elements from the web 
page. The elements extracted are links, buttons, input text, 
text area, images, paragraph, and headings. These are 
extracted using Xpaths and Tags. After the elements are 
extracted, then one is randomly chosen from the set and 
the appropriate user action is tried on the element. For 
input text and text area it is send keys or all the other 
elements it is the click action. The amount of user actions 
it does is controlled by the variable N.  

4.3 Genetic Algorithm Implementation 
The genetic algorithm itself is designed and 

developed using object-oriented programming. There are 
five main classes used to implement the genetic 
algorithm: GA, ParameterSet, Breeder, Population, and 
Evaluator. The GA class is responsible for running the 
genetic algorithm and plotting the results. This is where 
the loop happens, and the termination point is checked. 
The GA class contains the parameter set class, the 
population class, the evaluator class, and the breeder 
class. The parameter set class contains the parameters that 
are needed to run the genetic algorithm. The parameters 
contained are maximum generations, chromosome length, 
population size, tournament size, crossover probability 
and mutation rate. The GA contains two populations. The 
parent population and the offspring population. Each 
chromosome’s fitness in the population can be calculated 
using the class Evaluator. Finally, the Breeder class takes 
care of the reproduction process where individuals are 
selected to either be crossed or mutated. After the 
termination point, the fittest individual can be returned by 
the GA class. 

4.4 Genetic Algorithm Evaluator Algorithm  
The evaluator keeps track of the number of successful 

actions for each element type and the number of web 
pages traversed. The evaluator loops through the entire 
length of the chromosome. For each element in the 
chromosome, the evaluator tries to find all elements of a 
web element type. Then the evaluator randomly acts on 
the web element. If it is successful, then it increments the 
number of successful actions for that element type by one. 
If the same action also changes the webpage, then the 

number of web pages traversed is also incremented by 
one. If the evaluator does not find any element of the 
selected element type on the page, it skips the current 
iteration of the loop. At the end of the loop, the fitness is 
calculated using the fitness function.  

5. Experimental Results 
5.1 Environment 

To evaluate our proposed work, we employed two 
web applications, which are a portfolio and a blogging 
web application from the website realpython.com. The 
web application was run locally. The testing code is 
directly connected to the localhost through selenium. The 
experiments were performed on the following criteria, HP 
Envy Notebook (i7-8550u, 8GB, Windows 10 64-Bit OS), 
PyCharm IDE and Python V 3.8.1.  

5.2 Parameters 
The selected parameters described in Table 1, 

represent the parameters that best maximize the coverage 
for the genetic algorithm. The population size, tournament 
selection size, chromosome length and number of 
generations are set to optimal amounts, so the algorithm 
can still run properly in the programming environment 
without freezing. With these constraints, the experiment 
was initially conducted with values of 0.95 for crossover 
probability and 0.05 for mutation probability. The initial 
value for crossover probability converged to one test case 
too quickly, so the test cases no longer changed much in 
the later generations. Therefore, the crossover probability 
was later decreased to 0.90 so that the algorithm could 
converge while generating sufficiently different test 
cases. The initial mutation probability made mutation a 
non-factor in the algorithm. This was due to the small 
population size and number of generations, causing 
mutations to happen too infrequently. Therefore, the 
mutation probability was increased to 0.1 so that 
mutations can occur more often so that exploration of the 
optimal test case is possible. 

Table 1 Genetic Algorithm Parameters 
Parameter Value 

Crossover Probability 0.9 

Mutation Probability 0.1 

Tournament Selection Size 2 

Chromosome Length 10 

Population Size 10 

No. of Generations 12 

5.3 Fitness of Chromosomes 
Fig. 1 shows that the chromosome’s fitness can vary 

greatly in the first few generations. However, after a 
while, the fitness values of the chromosome will start to 
converge because only the fittest chromosomes are 
chosen to reproduce. The difference in fitness value is still 
a good thing, because it allows for exploration as well so 
that the genetic algorithm doesn’t get stuck to a 
suboptimal solution.  
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As seen in Fig. 2, the fitness value increases as the 
generation increases. At first the fitness value increases 
quickly but it starts to plateau at higher generations. 
Because only the fittest chromosome of each generation 
is chosen, the next generation can never have a lower 
fitness level than the previous generation. The execution 
time of 12 generations was 18 mins 33 secs.  

 
Fig. 1 Fitness of Chromosomes in Population 

 
Fig. 2 Best Fitness of Each Generation 

5.4 Coverage Results 
As shown in Table 2 and 3, monkey testing on 

average elicited coverage of the Blog folder and Projects 
folder that was lower compared to the genetic algorithm. 
There was a 13.9% increase in Blog and a 10.9% increase 
in coverage for Projects by using the genetic algorithm. 
The average of these two increases is 12.4%. A lot of the 
time, monkey testing doesn’t explore all possible 
webpages. The monkey testing methodology often gets 
stuck on the starting web page, locating and interacting on 
web elements that do not result in a transition to a new 
page. On the other hand, the genetic algorithm produced 
a higher test coverage. In one instance, it covered 100% 
of the views.py of in one Project application. From these 
results, it can be said that even though the fitness function 
does not directly calculate statement coverage, it can be 
indirectly used to maximize coverage. This proves that the 
proposed fitness function is a viable option.   

Table 2 Full coverage of one complete run 
Method Coverage Results 

Monkey Testing Blog: 77% files, 40% lines covered 
Personal portfolio: 66% files, 16% lines 

Projects: 83% files, 66% lines 
Genetic 

Algorithm 
Blog: 77% files, 48% lines covered 

Personal portfolio: 66% files, 16% lines 
Projects: 83% files, 75% lines 

Table 3 Average coverage results (Number of runs = 10) 
Method Average Line Coverage Average 

Fittest 
Gene 

 
Blog Personal 

tf li  
Projects 

Monkey 
Testing 

40.3 16 66 None 

Genetic 
Algorithm 

45.9 16 73.2 73.3 

6. Conclusion 
It is critical for software products to be thoroughly 

tested before delivery. This is especially true for web 
applications that are rolled out to users. Rigorous GUI 
testing is needed to verify that the user can interact with 
the web application. However, there is a problem time 
needed to create test cases and fix test cases when web 
applications are slightly changed. The proposed genetic 
algorithm implementation solves this problem. It replaces 
the manual development of test cases with automatic 
generation of test cases. To maximize the coverage of the 
test case, the fitness function is evaluated using the 
number of successful element actions and number of 
webpages visited. This proposed Genetic Algorithm has a 
higher coverage when compared to Monkey Testing. 
However, there is a tradeoff of execution time since it 
takes a longer time to run the Genetic Algorithm.  In the 
future, we expect to study a method to automatically 
generate initial parameters 𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎 𝑋𝑋𝑖𝑖  which associate with 
our equation 1. 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ในรายวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก มีวตัถุประสงค์  
1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
2) เพ่ือศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ส าหรับจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้
ด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 3) เพ่ือศึกษาการจ าแนกศกัยภาพ 
การเรียนรู้ด้วยวิธีเพ่ือนบ้านใกล้สุด โดยได้ท  าการศึกษาข้อมูลส่วนตวั  
และขอ้มูลผลการเรียนของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
ปีการศึกษา 2562-2564 จ านวน 115 คน จาก 19 ตวัแปร และท าการจ าแนก
ศกัยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาตามระดับได้ 3 ระดับ คือ เก่ง (High) 
กลาง (Medium) และอ่อน (Low) โดยประยกุตใ์ชวิ้ธีการหาค่าสหสมัพนัธ์ 
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อศกัยภาพ
การเรียนรู้จาก 19 ตวัแปร ผลการทดลองพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลมี 7 ปัจจยั คือ 
เพศ, เกรดเฉล่ียสะสมเทอมท่ี 1, เกรดวิชา Science of Being Desirable 
Citizens, เกรด วิชา  Business System Analysis and Design, เกรด วิชา 
Modern Multimedia Presentation Techniques, เกรดวิชา English Clinic 
และสถานภาพบิดา-มารดา และผลการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณและวิธีเพื่อนบา้นใกลสุ้ด 
พบว่ า ก า ร จ า แนกด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว ามถดถอยพ หุ คูณ 
ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกท่ีระดบัความถูกตอ้งร้อยละ 69.23 จากการ
ทดสอบจ านวน 26 คร้ัง และพบว่าการจ าแนกด้วยวิธีเพ่ือนบา้นใกลสุ้ด 
ให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกท่ีระดับความถูกต้องร้อยละ 65.38  
จากการทดสอบด้วยชุดข้อมูลเ ดียวกัน ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่า 
การจ าแนกดว้ยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยมีประสิทธิภาพท่ีสูงกวา่ 

ค าส าคญั: การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อนบา้นใกลสุ้ด 

 

 

 

Abstract 
 This paper proposes an classification of learning potential  
of students in computer graphic application program course Objectives  
1) to study the factors affecting the classification of the learning potential 
of students 2)  to study the correlation model for classifying learning 
potential by using multiple regression analysis; 3)  to study the 
classification of learning potential by nearest neighbor method.  
by studying personal data and academic performance data of 115 students 
in the first year of information system in the academic year 2019-2021 
from 19 variables and classified the learning potential  
of students according to 3 levels, which are Proficient (High) , Medium 
(Medium)  and Weak.  (Low)  by applying the correlation method.  and 
multiple regression analysis To analyze the factors affecting learning 
potential from 19 variables.  The results revealed that 7 factors affecting 
factors are gender, Term 1 GPA, Science of Being Desirable Citizens 
grade, Business System Analysis and Design, Modern Multimedia 
Presentation Techniques grades, English Clinic grades, and parental 
status.  and the results of student learning potential classification  
by multiple regression analysis and nearest neighbor method.  Multiple 
regression analysis was found to be effective at 69.23 percent of 26 tests. 
Nearest neighbor classification was found to be effective at the level of 
accuracy.  65.38% of the tests with the same dataset Therefore, it can be 
concluded that classification by regression analysis has higher efficiency. 

Keywords:  Multiple Regression Analysis,  K-nearest neighbors 

 

 

 

 

412

mailto:sattarpoom.t@rmutsb.ac.th


การประชุมวชิาการทางวศิวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

1. บทน า 
โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic 

Application Program) เป็นวิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ตั้ งแต่ปี 
2548-ปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบการสอนจะเป็นลกัษณะอาจารยผ์ูส้อนอธิบาย
และสาธิต หลงัจากนั้นมีการมอบหมายใบงานให้นักศึกษาลงมือปฏิบติั
และท าการจดัส่งผลงาน โดยมีการให้ระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บั
ความยากง่ายของใบงานนั้น ๆ ซ่ึงการมอบหมายงานในแต่ละคร้ังเป็นงาน
ท่ีมีรูปแบบและค าสั่งท่ีเหมือนกนัทั้งกลุ่มเรียน แต่พบปัญหาในเร่ืองของ
ระดบัความสมบูรณ์และสวยงามของผลงานนักศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
กันมาก ท าให้อาจารย์ผู ้สอนประเมินคะแนนในแต่ละใบงานอย่าง
เหมาะสมค่อนข้างยาก แต่หากเราสามารถวดัศกัยภาพการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง (High) กลาง (Medium) อ่อน (Low) และ 
ท าการมอบหมายใบงานท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละระดับได้ 
นอกจากจะเป็นการกระตุน้นกัศึกษาท่ีเก่งอยูแ่ลว้ให้มีศกัยภาพการเรียนรู้
ท่ีดีข้ึน นักศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มอ่อนก็สามารถพฒันาศกัยภาพเพ่ิมข้ึนได้ 
เน่ืองจากความสามารถทางดา้นศิลปะของนกัศึกษาแต่ละรายไมเ่ท่ากนั 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) [1] เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปร 2 ตวั โดยจะมีค่าอยูร่ะหว่าง -1.00 ถึง 1.00 โดยมีเง่ือนไขว่า ถา้มี
ค่าติดลบ หมายความว่า ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ข้าม หากมีค่าเป็นบวก หมายความว่า ตวัแปร 2 ตวัมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน  และถ้ามีค่าเป็น 0 หมายความว่าตัวแปร 2 ตัวไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกใช้ Pearson Correlation กบัตวัแปรท่ี
มีมาตรการวดัระดับ Interval หรือ Ratio Scale และใช้ Spearman Rank 
Correlation กบัตวัแปรท่ีมีมาตรการวดัระดบั Ordinal Scale [2] ซ่ึงวิธีการท่ี
นิยมใช้ในการค านวณจากค่าเบ่ียงเบนของตวัแปร x และ y มีสูตรการ
ค านวณ ดงัสมการท่ี 1 [3] 

   
 

การ วิ เคราะห์ค่ าความถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression)  
เ ป็นวิธีทางสถิ ติ ท่ีใช้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
( Independent Variable)  [4] จ  านวนมากกว่า  1 ตัว กับตัวแปรตาม 
(Dependent Variable) 1 ตวั ดงันั้นอาจมีโอกาสท่ีตวัแปรอิสระท่ีมีอยูอ่าจ
มีความสัมพนัธ์กนัเองได ้(Multicollinearity) [1] หากเก็บตวัแปรอิสระ
เหล่านั้น จะท าให้เกิดการซ ้ าซ้อนและตวัแบบจะใหญ่เกินความจ าเป็น 
ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้วิธีการหาค่าสหสัมพนัธ์ก่อน เพ่ือสกดัตวัแปรอิสระท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัเอง แลว้จึงท าการวิเคราะห์ค่าความถดถอยพหุคูณ [5] [6] 

วิธี เ พ่ือนบ้านใกล้สุดน ามาใช้ในการจ าแนก (Classification) 
เน่ืองจากเป็นวิธีการจ าแนกแบบไม่มีผูส้อนจึงท าให้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
จดัเตรียมขอ้มูลไวล่้วงหนา้เพ่ือใชใ้นการเรียนรู้ [7] ดงันั้นเม่ือมีขอ้มูลใหม่
ท่ีตอ้งการจ าแนกประเภทเพียงแค่น ามาเปรียบเทียบกบัข้อมูลเดิม [8]  
และดูความคลา้ยคลึงกนักบัขอ้มูลเดิม ก็สามารถจ าแนกประเภทของขอ้มูล

ใหม่ได้ ซ่ึงมีหลกัการท างานโดยการแบ่งกลุ่มข้อมูล เพ่ือวดัระยะห่าง
ระหว่างขอ้มูลท่ีตอ้งการท านายกบัขอ้มูลท่ีอยูใ่กลเ้คียงเป็นจ านวน k ตวั 
และค าตอบท่ีได ้คือ คลาสท่ีพบมากท่ีสุดของขอ้มูลท่ีเป็นเพ่ือนบา้นทั้ง k ตวั 
ซ่ึงเทคนิคน้ีใช้วิธีการวดัระยะห่าง ซ่ึงเกิดจากรากท่ีสองของผลต่าง
ระหวา่งแอททริบิวตต่์าง ๆ ยกก าลงัสอง ดงัสมการท่ี 2 [9] [10] 

 

 

2. วธิีด าเนินงานวจิัย 
 การด าเนินการวิจัยน้ีข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลผลการเรียนของ
นักศึกษาชั้ นปีท่ี 1 สาขาวิชาระบบสารสนเทศท่ีเข้าศึกษาระหว่างปี
การศึกษา 2562-2564 จ านวน 115 คน ประกอบด้วย 19 ตัวแปร 
ถูกน ามาใช้ในการศึกษาการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  
โดยแบ่ ง เ ป็นข้อมู ลแบบ Nominal Scale จ านวน  5 ตัวแปร  และ 
Interval/Ratio Scale จ านวน 14 ตวัแปร ดงัตารางท่ี 1, 2 

ตารางท่ี 1 แสดงช่ือตวัแปรอิสระท่ีมีมาตรการวดัระดบั Nominal Scale 
จ านวน 5 ตวัแปร 

ช่ือตัวแปร ค าอธิบาย ช่ือตัวแปร ค าอธิบาย 
Blood_Group กรุ๊ปเลือด Sex เพศ 

Graduating_Branch สาขาวิชาท่ีจบ Status_parent สถานภาพครอบครัว 
Occupation อาชีพครอบครัว   

ตารางท่ี 2 แสดงช่ือตวัแปรอิสระท่ีมีมาตรการวดัระดับ Interval/Ratio 
Scale จ านวน 14 ตวัแปร 

ช่ือตัวแปร ค าอธิบาย ช่ือตัวแปร ค าอธิบาย 

GPA_Rus1 
เกรดเฉลีย่สะสมเทอม

1 
Grade_SA 

เกรดวชิา Business System 
Analysis and Design 

GPA_OldSchool 
เกรดเฉลีย่สะสม รร.

เดิม 
Grade_ComSkill 

เกรดวชิา Computer 
Software Usage Skill 

Grade_Comprogram 
เกรดวชิา Computer 

Programming 
Grade_DataCom 

เกรดวชิา Data 
Communication and 

Networks 

Grade_ Oob 
เกรดวชิา Object-
oriented System 

Analysis and Design 
Grade_Modern 

เกรดวชิา Modern 
Multimedia Presentation 

Techniques 

Grade_Science 
เกรดวชิา Science of 

Being Desirable 
Citizens 

Grade_Thai 
เกรดวชิา Thai for 
Communication 

Grade_ PrinMarket 
เกรดวชิา Principles of 

Marketing 
Grade_EveryEng 

เกรดวชิา Everyday 
English 

Grade_ BasicCom 

เกรดวชิา Basic 
Computer 

Programming 
Techniques 

Grade_EngClinic เกรดวชิา English Clinic 

 
ผูวิ้จยัออกแบบขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน คือ  

2.1 ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา  
2.2 การศึกษาแบบจ าลองความสมัพนัธ์ส าหรับจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้   

ดว้ยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
2.3 ศึกษาการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยวิธีเพื่อนบา้นใกลสุ้ด 

(1) 

(2) 
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รูปท่ี 1  แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัเพ่ือจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ 
2.1  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้  
ผูวิ้จยัใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation) เพ่ือป้องกัน 
ตัวแปร อิสระ มีความสัมพันธ์ กัน เอง  (Multicollinearity)  โดยค่ า
สหสมัพนัธ์ไม่ควรเกิน 0.7 [11] ผูวิ้จยัเลือกใช ้Spearman Rank Correlation 
กบัตวัแปรท่ีมีมาตรการวดัระดับ Ordinal Scale จ  านวน 5 ตวัแปร และใช้ 
Pearson Correlation กบัตวัแปรท่ีมีมาตรการวดัระดบั Interval หรือ Ratio 
Scale จ านวน 14 ตวัแปร พบว่าจ  านวนตวัแปรอิสระทั้ง 19 ตวัแปรไม่มี
ความสัมพนัธ์กันเองระหว่างตวัแปรอิสระ (Multicollinearity) และตวั
แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระมีจ านวน 7 ตวัแปร หลงัจาก
นั้นผูวิ้จยัได้ค  านวณขนาดตวัอย่างก่อนน าไปจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้
ด้วยด้วยวิธีของ Taro Yamane (1967) ได้เสนอสูตรการค านวณขนาด
ตวัอย่างสัดส่วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่าสัดส่วนเท่ากับ 0.5 และท่ีระดับ
ความเช่ือมัน่ 95% ดงัสมการท่ี 3 [12]                                                               

 

         โดย        n = ขนาดตวัอยา่งท่ีค  านวณให้ 
     N = จ านวนประชากรท่ีทราบค่า 
     e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมรับได ้(allowable error) 

ถา้ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 5% จะใช้ค่า 0.05 แทนค่า
ในสูตรสมการท่ี 3 ดว้ยการแบ่งกลุ่มขอ้มูลส าหรับเรียนรู้ จ  านวน 89 แถว 
และทดสอบ 26 แถว 
2.2  การศึกษาแบบจ าลองความสัมพันธ์ส าหรับจ าแนกศักยภาพการ
เรียนรู้ด้วยวธีิวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
 ในขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงค์เ พ่ือศึกษาความสัมพนัธ์และสร้าง
แบบจ าลองส าหรับจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตวัแปร
อิสระ จ านวน 7 ตวัแปรถูกใช้ส าหรับวิเคราะห์ค่าความถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) แบบ Stepwise ส าหรับศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือสร้างแบบจ าลองส าหรับจ าแนก
ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา ผลการศึกษาพบว่าเม่ือท าการวิเคราะห์
ด้วยวิธีการดังกล่าวจะมีตัวแปรอิสระจ านวน 3 ตัวแปรได้แก่ Sex 
GPA_RUS1 แ ล ะGrade_Science โ ด ย พบ ว่ า ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ ทั้ ง  3  

มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบั adjusted R2  เท่ากบั 60.6% และ
เม่ือท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ดว้ยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Enter จากตวัแปรอิสระจ านวน 7 ตวัแปร 
พบว่าตวัแปรอิสระทั้ง 7 มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามท่ีระดบั adjusted R2  
เท่ากับ 62.5% ผู ้วิจัยจึงเลือกการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ Enter  
ในการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยแสดงผลการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบ Enter ดงัตารางท่ี 3  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบ Enter ไดจ้  านวน 7 ตวัแปร 

Predictor Coef SE Coef T P 
Constant - 0.7447 0.2739 - 2.72 0.008 

Sex - 0.18274 0.07311 - 2.50 0.014 
GPA_RUS1 0.59634 0.08255 7.22 0.000 

Grade_Science 0.16256 0.07295 2.23 0.028 
Grade_SA - 0.07507 0.03563 - 2.11 0.037 

Grade_Modern 0.14596 0.06426 2.27 0.025 
Grade_EnglishClinic - 0.08217 0.02830 - 2.90 0.004 

Status_parent 0.10125 0.04873 2.08 0.040 

   S = 0.366049  R-Sq = 64.8% R-Sq (adj) = 62.5% 

จากตารางท่ี 3 แสดงความสมัพนัธ์ ระหวา่งตวัแปรอิสระทั้ง 7 ท่ีมีผล
ต่อตวัแปรตาม  Class_student โดยจะเห็นว่า ค่า P < 0.05 มีนัยส าคญัท่ี
ระดับความเ ช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และผลการวิเคราะห์ท าให้ได้
แบบจ าลองความสัมพนัธ์ส าหรับจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ดงัสมการท่ี 4 
 Class_student= -  0.745 -  0.183 Sex +  0.596 GPA_RUS +  0.163  
   Grade_Science -  0.0751 Grade_SA +  0.146 Grade_Modern -   
   0.0822 Grade_EnglishClinic + 0.101 Status_parent               (4) 
2.3  การศึกษาการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ด้วยวธีิเพ่ือนบ้านใกล้สุด 

เป็นขั้นตอนการศึกษาการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ การจ าแนก 
ด้วย วิ ธี เ พ่ือนบ้านใกล้ สุด ถูก เ ลือกน ามาใช้ ในกา รศึกษาค ร้ั ง น้ี   
ขอ้มูลนกัศึกษา 89 รายถูกใช้ในการจ าแนกกลุ่มของผูเ้รียน โดยผูวิ้จยัได้
ท  าการทดสอบค่า k ระหว่าง 2 ถึง 5 พบว่า ค่า k เท่ากับ 3 ให้ค่าความ
ถูกตอ้ง ในการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้แม่นย  าท่ีสุด
ผูวิ้จยัพิจารณาชุดข้อมูลท่ีมีระยะห่างท่ีน้อยท่ีสุดจ านวน 3 ล  าดบัขอ้มูล 
และใช้ Eucadiean Distance ส าหรับวดัระยะห่างของขอ้มูล โดยแสดงผล
การจ าแนกดว้ยวิธีเพ่ือนบา้นใกลสุ้ดในส่วนของการประเมินผลในล าดบัต่อไป  
3.  การประเมินผลการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ 
        จากการทดลองการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยและวิธีการเพ่ือนบา้นใกล้สุดแล้วนั้น  
ผูวิ้จยัท  าการทดสอบเพ่ือประเมินผลของวิธีการจ าแนกทั้งสอง ดงัน้ี 
3.1  ประเมินการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย 
 ผูวิ้จยัน าชุดข้อมูลนักศึกษาจ านวน 26 ราย มาใช้ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกของแบบจ าลองความสัมพันธ์ ท่ีแสดง  
ในสมการท่ี 4 ผลการทดสอบพบว่าแบบจ าลองท่ีน าเสนอสามารถจ าแนก

(3) 
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ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาได ้จากการทดสอบจ านวน 26 คร้ังพบว่า
แบบจ าลองท่ีน าเสนอมีค่าความถูกต้องในการจ าแนกร้อยละ 69.23  
โดยแสดงผลการทดสอบดงัตารางท่ี 4  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ยการวิเคราะห์ถดถอย 

Class 
Student 

Low Medium High All 

TRUE 5 71.43 8 80 5 55.56 18 69.23 

FALSE 2 28.57 2 20 4 44.44 8 30.77 

All 7 100 10 100 9 100 26 100 

3.2  ประเมินการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ด้วยวธีิเพ่ือนบ้านใกล้สุด 
 ผูวิ้จยัน าชุดข้อมูลนักศึกษาจ านวน 26 ราย มาใช้ในการทดสอบ
ประสิทธิภาพการจ าแนกของวิธีเพ่ือนบา้นใกลสุ้ด (K-Nearest Neighbor) 
พบว่าวิธีการดงักล่าวสามารถจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษาได้
ถูกตอ้งร้อยละ 65.38  ดงัตารางท่ี 5 
 ตารางท่ี 5 แสดงผลการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ด้วยเพ่ือนบ้านใกล้สุด 
 

Class 
Student 

Low Medium High All 

TRUE 5 71.43 8 80 4 44.44 17 65.38 

FALSE 2 28.57 2 20 5 55.56 9 34.62 

All 7 100 10 100 9 100 26 100 

3.3  เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนกศักยภาพการเรียนรู้ 
 ในส่วนน้ีผูวิ้จยัน าเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจ าแนก
ศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา ระหว่างการจ าแนกดว้ยวิธีการวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ และวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้สุด โดยใช้ Confusion 
Matrix และวิเคราะห์ค่าความถูกต้อง ค่าความครบถ้วน และค่าความ
แม่นย  า ดงัตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 6 แสดงเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างความถดถอยพหุคูณ 
และเพื่อนบา้นใกลสุ้ดแยกตามระดบัศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

Methodology Class_Student Accuracy recall precision 

Regression 

Low 92.31% 100% 71.43% 

Medium 69.23% 57.14% 80% 

High 79.92% 71.43% 55.56% 

K-nearest neighbor 

Low 92.31% 100% 71.43% 

Medium 65.38% 53.33% 80% 

High 73.08% 66.67% 44.44% 
 

4.   สรุปและอภปิรายผล 
ในงานวิจยัน้ี พบวา่วิธีการจ าแนกศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณและวิธีเพ่ือนบ้านใกล้สุด 
สามารถจ าแนกไดโ้ดยพบว่าการจ าแนกดว้ยวิธีการวิเคราะห์ความถดถอย
พหุคูณให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกท่ีระดบัความถูกตอ้งร้อยละ 69.23 

จากการทดสอบจ านวน 26 คร้ัง และพบว่าการจ าแนกดว้ยวิธีเพ่ือนบ้าน
ใกลสุ้ดให้ประสิทธิภาพในการจ าแนกท่ีระดบัความถูกตอ้งร้อยละ 65.38 
จากการทดสอบด้วยชุดข้อมูลเดียวกัน ดังนั้ นสามารถสรุปได้ว่าการ
จ าแนกดว้ยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยมีประสิทธิภาพท่ีสูงกว่า ผูวิ้จยัน าผล
ท่ีได้มาเป็นตน้แบบในการจ าแนกและมอบหมายงานให้นักศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป ตลอดจนอาจารย์ผู ้สอนจะทราบข้อมูล เ บ้ืองต้น  
เพ่ือใช้พฒันานักศึกษาในแต่ละระดบัได้อย่างเหมาะสม ข้อเสนอแนะ 
ในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ ควรมีการรวบรวมขอ้มูลมากข้ึน และหาปัจจยั 
ท่ีส่งผลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลการการจ าแนกในแต่ละระดบัมีความถูกตอ้ง 
มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของคําสั่ง
สืบคน้ขอ้มูล ระบบพฒันาขึ้นในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั พฒันาโดยใช้
ภาษา PHP และมีการจดัเก็บบนฐานขอ้มูล MySQL การทาํงานของระบบ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ การจัดการข้อมูลระบบ การจดัการข้อมูล
แบบทดสอบ การเขา้สอบและทาํแบบทดสอบ และการตรวจคาํตอบ จาก
ผลการทดลองใชง้านของระบบพบว่าระบบมีความถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้
และระบบตรวจคาํตอบโดยเฉลี่ยคาํสั่งละ 4.726  วินาที สามารถนาํระบบ
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล เพ่ือช่วยลด
เวลาในการตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล  

คําสําคัญ: ระบบฐานข้อมูล คาํสั่งสืบค้นข้อมูล การตรวจคําตอบ เว็บ    

แอปพลิเคชนั 

Abstract 

The objective of this research is intended to check the accuracy of 

the SQL command. The system is developed in a web application, 

format developed using PHP, and are stored on the MySQL database. 

The system works in 4 process : Database management, Exam bank 

management, Test management and Check the answer.  According to 

the experiment, the accuracy of the system is correct and reliable. 

Average checking answer time was 4.726 seconds. The system is able 

to use in Database system course, To help reduce the time for 

validation.  

Keywords:  Database System, SQL Command, Check the answer,    

Web Application 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทท่ีสําคญัในส่วน

ของการเป็นทั้ งเคร่ืองมือหลัก  เคร่ืองมือสนับสนุนท่ีต้องจัดหา และ
นํามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามลกัษณะการศึกษา ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การกําหนดทิศทาง 
และนโยบายการจดัการศึกษาไทย 

ระบบคลังข้อสอบ เป็นกระบวนการท่ีประยุกต์เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้ในด้านการวดัผลการศึกษาให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ถูกต้องเท่ียงตรง อีกทั้ งยงัเป็นวิธีการในการพัฒนาตัวข้อสอบให้ได้

มาตรฐาน จดัเก็บในรูปแบบของฐานขอ้มูล แบ่งหมวดหมู่ของแต่ละวิชา 
แต่ละจุดประสงค์ และสามารถแทรกส่ือผสม (Multimedia) ต่าง ๆ เช่น 

ภาพ เสียง และวิดีโอลงในข้อสอบได้อีกด้วย เป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัทาํเว็บแอปพลิเคชัน และการเข้าถึงฐานข้อมูล    

ทาํให้สะดวกในการเพ่ิม แก้ไข และลบขอ้มูล รวมถึงการส่งผ่านขอ้มูล
การทาํขอ้สอบของผูเ้รียน เขา้ไปประมวลผลผา่นเครือข่าย ซ่ึงสามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้ ทั้ งในแง่เวลา และทรัพยากรท่ีใช้ หรือแม้แต่พ้ืนท่ี
จดัเก็บ ซ่ึงทาํให้ลดขั้นตอนการทาํงานลงได้ ทําให้เกิดความประหยดั 
รวดเร็วและสะดวกในการออกขอ้สอบ จดัเก็บข้อสอบ และวดัผลการ
สอบมากย่ิงขึ้น 

การเรียนการสอนรายวิชาระบบฐานขอ้มูล เป็นการศึกษาเก่ียวกับ
แนวคิดของระบบฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ การทาํ
ให้ เป็นบรรทัดฐาน ภาษาท่ีใช้ในการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการ
ประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง ระบบฐานขอ้มูลเชิงกระจาย และการ
ออกแบบทางกายภาพของฐานขอ้มูล เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระบบฐานขอ้มูล สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืน 

ตลอดจนสามารถออกแบบระบบฐานขอ้มูลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ได ้

ในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาระบบฐานข้อมูล มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสฝึกทักษะต่าง ๆ 
เก่ียวกบัระบบฐานขอ้มูล โดยเฉพาะทกัษะในการเขียนคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล 

(Structured Query Language : SQL)  [1]  โดยท่ีคาํสั่งสืบค้นข้อมูลเป็น
ภาษาท่ีนาํมาใชใ้นการทาํงานกบัขอ้มูลท่ีจดัเก็บบนฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 

ปัจจุบันการเรียนการสอนปฏิบติัของรายวิชาระบบฐานขอ้มูลนั้น 
ผูส้อนจะกาํหนดโจทยใ์นแบบฝึกหดั หรือแบบทดสอบ เพ่ือให้ผูเ้รียนฝึก
ทดลองการเขียนคาํสั่งสืบค้นขอ้มูล กรณีท่ีผูเ้รียนมีจาํนวนมาก ภาระท่ี
ตามมาของผูส้อน คือ เมื่อผูเ้รียนมีคาํถาม ผูส้อนจะตอ้งอธิบายแนะนาํแก่
ผูเ้รียนแต่ละคน โดยการตรวจคาํตอบของผูเ้รียนว่าเขียนคาํสั่งถูกต้อง
หรือไม่ ซ่ึงการตรวจคาํตอบน้ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรู้ถึงขอ้ผิดพลาด
ของคาํสั่ง และปรับปรุงคาํสั่งให้ถูกตอ้งได ้

จากการสืบคน้ข้อมูล งานท่ีมีความคล้ายคลึง และเก่ียวข้องนั้น มี
ระบบ [2 - 3] เป็นโปรแกรมสอนเสริมการเขียนคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล โดย
ให้ผูเ้รียนเขียนคาํสั่ง โปรแกรมจะทาํการตรวจสอบคาํสั่งท่ีผูเ้รียนเขียน 
และแสดงผลการตรวจสอบคาํสั่ง แต่ระบบไม่มีส่วนของคาํแนะนําแก่
ผูเ้รียน งานวิจยัต่อมา [4] เป็นระบบการทาํแบบทดสอบการเขียนคาํส่ัง

416



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมอืง จงัหวดันครนายก  

สืบคน้ขอ้มูล กลุ่มภาษา DML ระบบจะทาํตรวจสอบความถูกตอ้งของ
คําสั่ง บันทึกผลคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบ  และมีส่วนให้
คาํแนะนาํสําหรับผูเ้รียนในกรณีท่ีระบบตรวจสอบแลว้พบว่ามีการเขียน
คาํสั่งไม่ถูกตอ้ง และงานวิจยั [5] เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีสามารถสร้าง
แบบทดสอบคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูลเฉพาะคาํสั่ง SELECT จากโจทยต์น้แบบ 
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่างโจทย์ฝึกปฏิบัติ และตรวจคําตอบโดยอัตโนมัติ 
โปรแกรมจะแสดงแต่ละจุดท่ีผิด เพ่ือให้ผูเ้รียนไดท้ราบถงึคาํสั่งท่ีถูกตอ้ง  

งานวิจยัน้ี คณะผูวิ้จยัได้นําเสนอ ระบบตรวจสอบการเขียนคาํสั่ง
สืบค้นข้อมูล เพ่ือรองรับการฝึกปฏิบัติของผูเ้รียนในการเขียนคาํสั่งท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มคาํสั่ง คือ กลุ่มภาษา DDL, กลุ่มภาษา DML และกลุ่ม
ภาษา DCL ด้วยการทําแบบทดสอบผ่านระบบ โดยท่ีระบบจะทําการ
ตรวจสอบความถูกต้องของคําสั่ ง และให้คําสําคัญในกรณีท่ีระบบ
ตรวจสอบพบว่าคาํสั่งไม่ถูกตอ้ง พร้อมทั้งบนัทึกผลคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทาํแบบทดสอบ เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนให้ครอบคลุมไดย่ิ้งขึ้น 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

งานวิจยัน้ีถูกพฒันาขึ้นเป็นระบบเวบ็แอปพลิเคชนั แบ่งการทาํงาน
ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การจัดการข้อมูลระบบ 2. การจัดการ
ขอ้มูลแบบทดสอบ 3. การเปิดสอบและทาํแบบทดสอบ และ 4. การตรวจ
คาํตอบ แสดงขั้นตอนดาํเนินการของระบบ ไดด้งัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการดาํเนินงานของระบบ 

 
2.1 การจัดการข้อมูลระบบ 

ในการจดัการขอ้มูลระบบ จะเป็นการจดัการขอ้มูลผูเ้รียน และการ
จดัการขอ้มูลคลงัขอ้สอบ โดยท่ีการจดัการขอ้มูลผูเ้รียน เป็นการจดัการ
ข้อมูลกลุ่มเรียน และการลงทะเบียนของผู้เรียนเพ่ือทําแบบทดสอบ 

สาํหรับการจดัการขอ้มูลคลงัขอ้สอบ จะเป็นการจดัการขอ้มูลหน่วยเรียน 
ขอ้มูลจุดประสงค์ และขอ้มูลคลงัขอ้สอบทุกกลุ่มคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล คือ
ก ลุ่ ม ภ า ษ า นิ ย า ม ข้ อ มู ล  (Data Definition Language: DDL) ไ ด้ แ ก่ 
CREATE, ALTER, TRUNCATE และ DROP กลุ่มภาษาจัดการข้อมูล 

( Data Manipulation Language : DML) ไ ด้ แ ก่  INSERT, UPDATE, 

DELETE, SELECT แ ล ะ ก ลุ่ ม ภ าษ าค ว บ คุ ม ข้ อ มู ล  (Data Control 

Language: DCL) ได้แก่ GRANT และ REVOKE รวมถึงการใช้ฟังก์ชัน
คาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล (SQL Function) ไดแ้ก่ ฟังกช์นั String, Numeric, Date 

และ Advanced โดยท่ีผูส้อนสามารถแบ่งปันขอ้สอบของตนเอง ให้ผูส้อน
ท่านอ่ืนได ้

2.2 การจัดการข้อมูลแบบทดสอบ 

เป็นการจดัการขอ้มูลแบบทดสอบการเขียนคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล โดย
เลือกจากจุดประสงคข์องแต่ละหน่วยเรียนท่ีตอ้งการ  

2.3 การเปิดสอบและทําแบบทดสอบ 

การเปิดสอบ ระบบทาํการเลือกกลุ่มเรียนท่ีตอ้งการสอบ เวลาใน
การทําข้อสอบ รหัสผ่านในการทําแบบทดสอบ  และสามารถจํากัด
เครือข่ายการเข้าทําแบบทดสอบได้ โดยการใส่ เลขเครือข่าย เช่น 

แอดเดรสของตนเองคือ 172.168.20.28 ให้ใส่เลขหลักแรกคือ 172 ใน
กรณีท่ีไม่ตอ้งการจาํกดัเครือข่ายให้ใส่เลข 0 สําหรับการทาํแบบทดสอบ 

เมื่อถึงเวลาทาํแบบทดสอบ ผูเ้รียนจะใส่รหสัการเขา้ทาํแบบทดสอบ 

2.4 การตรวจคําตอบ 

ระบบทําก ารตรวจคําสั่ งสืบ ค้น ข้อมูล ท่ี ผู ้เรียน ส่งเข้าระบ บ 
ประกอบด้วยขั้นตอนสําคัญ  3 ขั้ นตอนคือ 1. การตรวจคําตอบด้วย
ผลลพัธ์ 2. การตรวจคาํตอบด้วยคาํสําคญั และ 3. การตรวจคาํตอบด้วย
ความเหมือนของขอ้ความ 

-  การตรวจคาํตอบดว้ยผลลพัธ ์

ระบบจะทําการประมวลผลคําสั่งสืบค้นข้อมูลของผู้เรียน และ
ประมวลผลคําสั่งสืบค้นข้อมูลของผู้สอนซ่ึงเป็นคําสั่งท่ีถูกต้อง ถ้า
ผลลัพธ์ท่ีได้ตรงกัน ระบบจะสรุปผลว่าคาํสั่งสืบค้นข้อมูลของผูเ้รียน
ถูกตอ้ง ผลลพัธ์เป็น 100% แต่ถา้ผลลพัธ์ท่ีไดไ้ม่ตรงกนั ระบบจะสรุปผล
ว่าคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียนไม่ถูกตอ้ง ผลลพัธ์เป็น 0%  

ระบบจะมีการตรวจต่อเมื่อคาํสั่งนั้นเป็นคาํสั่ง SELECT ซ่ึงถา้การ
ตรวจผลลัพธ์ถูกต้องจะถือว่าการตรวจคําตอบด้วยความเหมือนของ
ขอ้ความนั้นถูกตอ้งไปดว้ย 

-  การตรวจคาํตอบดว้ยคาํสาํคญั 

ระบบจะทาํการตรวจสอบคาํสงวนท่ีโจทยก์าํหนดมาเปรียบเทียบมา 

คาํสงวนของผูเ้รียน เพ่ือตรวจสอบว่าคาํสงวนของของผูเ้รียนขาดคาํใด 

บา้ง ระบบจะสรุปผลเป็นเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้ง 

- การตรวจคาํตอบดว้ยความเหมือนของขอ้ความ 
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ระบบจะทาํการแบ่งคาํตอบของผูเ้รียน และคาํตอบของผูส้อนออก 

เป็นคาํดว้ยการเวน้วรรค หลงัจากนั้นจะนําขอ้ความท่ีถูกแบ่งออกเป็นคาํ
มาเขา้กระบวนการอลักอริทึม Difference (Difference Algorithm) [6 - 7]  

เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ความเหมือนของผูส้อนกบัผูเ้รียน โดยจะนาํไปเขา้สูตร
หาความถูกต้องของอักขระ ถ้าผลจากการเปรียบเทียบพบว่าตรงกัน 

ระบบจะสรุปผลว่าคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียนถูกตอ้งเป็น 100% แต่ถา้
ผลท่ีได้ไม่ตรงกัน ระบบจะสรุปผลว่าคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูลของผูเ้รียนไม่
ถูกตอ้ง แลว้นาํมาคาํนวณเป็นเปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้ง  

ผลการตรวจคาํตอบจากทั้ง 3 ขั้นตอนจะส่งผลลพัธ์มารวบรวมเป็น
คะแนนในโจทยค์าํถามขอ้นั้นของผูเ้รียน 

วิธีคาํนวณคะแนนคาํสั่ง SELECT 

1. กรณีท่ีผลลพัธ์ถูกตอ้ง 

ตวัแปร  

score = คะแนนของโจทยห์าร 3 

สูตร 

คะแนน = score*2 + (score * เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งของคาํสาํคญั) / 100 

2. กรณีท่ีผลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง 

ตวัแปร 

score = คะแนนของโจทยห์าร 3 

keyword = (score * เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งของคาํสาํคญั) / 100 

string = (score * เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งของอกัขระ) / 100 

สูตร 

คะแนน = keyword + string 

 

วิธีคาํนวณคะแนนท่ีไม่ใช่คาํสั่ง SELECT 

ตวัแปร 

score = คะแนนของโจทยห์าร  2 

keyword = (score * เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งของคาํสาํคญั) / 100 

string = (score * เปอร์เซ็นตค์วามถูกตอ้งของอกัขระ) / 100 

สูตร 

คะแนน = keyword + string 

3. ผลการวิจัย 
งานวิจยัน้ีถูกพฒันาขึ้นจากโปรแกรมภาษา PHP และมีการจดัเก็บ

บ น ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  MySQL แ ล ะ ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น ไ ด้ ห ล า ย
ระบบปฏิบัติการทั้ งในระบบปฏิบัติการตั้งแต่ windows 8 ขึ้นไป และ
ระบบปฏิบัติการตั้ งแต่ Mac OS 10.13 ขึ้ นไป ระบบสามารถจัดการ
ฐานขอ้มูลผูเ้รียน ขอ้มูลหน่วยเรียน ขอ้มูลจุดประสงค์ และข้อมูลคลัง
ขอ้สอบ และแบบทดสอบ โดยสามารถเพ่ิม ลบ แกไ้ข และสืบคน้ได ้ดัง
รูปท่ี 2 แสดงตวัอย่างหน้าจอการจดัการขอ้มูลคลงัขอ้สอบ รูปท่ี 3 แสดง
ตวัอยา่งหน้าจอการจดัการขอ้มูลแบบทดสอบ และรูปท่ี 4 แสดงตวัอย่าง
หนา้จอการเปิดระบบสอบ 

 
 

รูปท่ี 2 ตวัอยา่งหนา้จอการจดัการขอ้มลูคลงัขอ้สอบ 

 

 
 

รูปท่ี 3 ตวัอยา่งหนา้จอการจดัการขอ้มลูแบบทดสอบ 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งหนา้จอการเปิดระบบสอบ 

 

ระบบสามารถตรวจสอบการเขียนคาํสั่งสืบค้นข้อมูล กลุ่มภาษา 

DDL เช่ น  CREATE, ALTER, TRUNCATE, DROP ก ลุ่ มภาษ า DML 

เ ช่ น  INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT, SELECT..WHERE, 

ORDER BY, GROUP BY, JOIN, Subquery ก ลุ่ ม ภ า ษ า  DCL เ ช่ น
GRANT, REVOKE และฟังก์ชันคําสั่งสืบค้นข้อมูล  ฯลฯ เมื่อผู ้เรียน          

พิมพค์าํสั่งเขา้ระบบ ระบบจะทาํการตรวจสอบคาํสั่งของผูเ้รียน ดงัรูปท่ี 5 

แสดงตวัอยา่งหนา้จอการตรวจคาํตอบของผูเ้รียน 
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รูปท่ี 5 ตวัอยา่งการตรวจคาํตอบ 

 

คณะผูวิ้จยัไดท้ดสอบความถูกตอ้งในการทาํงานของระบบ โดยใช้
ข้อมูลการทดสอบระบบเป็นคาํสั่งสืบคน้ข้อมูลของผู้เรียนในการทํา
แบบทดสอบ จาํนวน 160 คาํสั่ง โดยท่ีคาํสั่งดงักล่าวประกอบดว้ย คาํสั่ง 

ท่ีถูกต้องท่ีให้ผลลัพธ์ถูกต้อง จํานวน  40 คําสั่ง คําสั่งท่ีถูกต้องท่ีให้
ผลลพัธ์ไม่ถูกตอ้ง จาํนวน 40 คาํสั่ง คาํสั่งท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีให้ผลลพัธ์ถูกตอ้ง 

จาํนวน 40 คาํสั่ง และคาํสั่งท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีให้ผลลัพธ์ไม่ถูกตอ้ง จาํนวน   
40 คาํสั่ง จากนั้นทาํการตรวจสอบการตรวจคาํตอบและบนัทึกผลคะแนน
ท่ีได ้เมื่อนาํมาตรวจคาํตอบทั้ง 3 ขั้นตอนคือ 

-  การตรวจคาํตอบดว้ยผลลพัธ์ 
การตรวจคําตอบด้วยผลลัพธ์จะมีการตรวจต่อเมื่อคําสั่งนั้นเป็น

คําสั่ง SELECT การตรวจผลลัพธ์จะแบ่งได้ 2 กรณีคือ กรณีท่ีโจทย์
กาํหนดให้เรียงลาํดบัขอ้มูล และกรณีท่ีโจทยไ์ม่ไดก้าํหนดให้เรียงลาํดับ
ขอ้มูล ผลการทดสอบระบบสามารถตรวจคาํตอบได ้เปอร์เซ็นต์ท่ีตรวจ
ได ้100%  

-  การตรวจคาํตอบดว้ยคาํสาํคญั 

ระบ บ จะทําก ารตรวจส อบ ด้วยคําส งวน ท่ี โจท ย์กําห น ดม า
เปรียบเทียบกบัคาํสงวนของผูเ้รียน ผลการทดสอบระบบสามารถตรวจ
คาํตอบได ้เปอร์เซ็นตท่ี์ตรวจได ้100% 

- การตรวจคาํตอบดว้ยความเหมือนของขอ้ความ 

ผลการทดสอบระบบจะใชง้านไดดี้ท่ีสุดก็ต่อเมื่อคาํสั่งสืบคน้ขอ้มูล
ไม่ซับซ้อนจนเกินไป  เน่ืองจากการเป็นข้อสอบแบบอัตนัยไม่จาํกัด

คําตอบทําให้คําตอบของผู้เรียนแต่ละคนเป็นไปได้หลายรูปแบบ 

โดยเฉพาะคาํสั่ง SELECT ท่ีมี Subquery จึงตอ้งใชก้ารตรวจคาํตอบดว้ย
ผลลพัธ์เขา้มาช่วยในการคาํนวณคะแนน แต่ก็ยงัไม่ถูกตอ้งท่ีสุดจึงตอ้งให้
ผูส้อนมาตรวจดว้ยตวัเองอีกคร้ัง แต่อย่างน้อยก็เป็นตวัช่วยแบ่งเบาภาระ
ใหผู้ส้อนไดส่้วนหน่ึง 

สรุปผลการทดสอบการใช้งานระบบ พบว่าระบบสามารถตรวจ
คาํตอบได้อย่างถูกต้อง และเช่ือถือได้ และระบบใช้เวลาในการตรวจ
คาํตอบ โดยเฉลี่ยคาํสั่งละ 4.726 วินาที  

4. สรุป 

งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบการเขียนคาํสั่งสืบค้น
ขอ้มูล โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบฝึกเขียนคาํสั่ง และมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํสั่ง พร้อมทั้งบนัทึกผลคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ทาํแบบทดสอบ จากผลการทดลองใช้งานระบบพบว่าสามารถตรวจ
คาํตอบได้อย่างถูกต้อง และเช่ือถือได้ และระบบใช้เวลาในการตรวจ
คาํตอบ โดยเฉลี่ยคาํสั่งละ 4.726 วินาที และสามารถนําไปใช้ประกอบ 

การเรียนการสอน เพ่ือช่วยพฒันาทกัษะการเขียนคาํสั่งของผูเ้รียน และ
ช่วยลดเวลาท่ีตอ้งใช้ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของการเขียนคาํสั่ง
สืบคน้ขอ้มูล ในการพฒันาต่อไปนั้น คณะผูวิ้จยัควรได้พฒันาระบบให้
สามารถนําเข้าและส่งออกไฟล์ข้อสอบในรูปแบบไฟล์ Excel เพ่ือให้
สะดวกต่อการสร้างขอ้สอบ 
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บทคัดย่อ 

การเผาไหมใ้นทีโล่งเป็นกิจกรรมหลกัทีก่อให้เกิดมลพษิอากาศมาก

เป็นอนัดบัหนึงของประเทศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 

ทีปกคลุมพืนทีบริเวณกวา้งและยงันําไปสู่ปัญหาไฟป่าตามมา อย่างไรก็

ตาม การควบคุม การติดตาม และการแจ้งเตือนการเผาไหมใ้นทีโล่งยงั

ขาดระบบในการแจง้เตือน วตัถุประสงค์ของบทความนีคือการนําเสนอ

เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขบัทีสามารถตรวจจบัภาพการเผาไหมใ้นที

โล่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับควนัไฟ และระดับการเผาไหม ้โดย

ประยกุต์ใชอ้ลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกชนิดโครงข่ายประสาทเทียมคอน

โวลูชันมาระบุความถูกต้องของการเผาไหม้แบบเรียลไทล์พร้อมบอก

ระดับความแม่นยาํ ผลการทดลองได้ทดสอบในกลางวนัและกลางคืน

และปรับระดบัความสูงของอากาศยานไร้คนขบัทีแตกต่างกนั ทงันีพบว่า

ผลการทดลองทีมคีวามแม่นยาํสูงสุดคือช่วงในเวลากลางคืน ประโยชน์ที

ได้รับคือสามารถพฒันาศักยภาพของกล้องถ่ายภาพบนอากาศยานไร้

คนขบัเดิมให้สามารถพฒันาเป็นกลอ้งอจัฉริยะได ้

คําสําคญั: การเรียนรู้เชิงลึก การเผาไหมใ้นทีโล่ง อากาศยานไร้คนขบั  

Abstract 

Open burning is an activity to make that pollution of the air, in 

particular, the particulate matter is the main pollution factor to occur 

widely the areas and bring to the wildfire situation. However, 

controlling, data acquisition, and real-time monitoring are lacking some 

techniques for reporting. The objective of this paper is to propose the 

methodology of an unmanned vehicle aerial (UAV) that can detect open 

burning imagery for reporting such as smoke and burning. The deep 

learning model is applied by using the convolution neural network 

(CNN) algorithm to identify the precision of burning. The experiment is 

considered in the daytime and nighttime and adjusts the height of the 

UAV altitude as different. The best accuracy is during the nighttime 

result. The benefit of this work is the potential of the UAV camera that 

can be developed as an intelligent artificial. 

Keywords:  Deep learning, Open burning, UAV 

1. บทนํา 

ปัญหาหลกัของมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่มาจากฝุ่ นละอองขนาด

เล็กไม่เกิน  ไมครอน และ .  ไมครอน หรือทีรู้จักว่า PM  และ 

PM .  จากขอ้มูลหลากหลายแหล่งข่าวในหลายปีทีผา่นมาแสดงค่าระดบั

ความรุนแรงของดัชนีคุณ ภาพอากาศห รือ AQI (Air quality index) 

ในช่วงเดือน ม.ค - เม.ย สูงขึนถึงเกือบ  ซึงเป็นค่าทีอันตรายต่อ

ประชาชนและสิงมีชีวิตต่าง ๆ เป็นอย่างยิง โดยเฉพาะการเกิดไฟป่า 

(Wildfire) และการเผาต่าง ๆ โดยช่วงเฉพาะช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือน 

ม.ค - เม.ย ของทุกปี [1] จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษอากาศในปี 

พ.ศ. 2564 ในรูปที 1 จะเห็นไดว่้าสาเหตุหลกัของปัญหาไฟป่ามาจากการ

เผาในทีโล่งสูงถึง 60 เปอร์เซ็นตข์องประเทศ ทงันีการเผาในทีโล่ง [2] คือ 

การเผาขยะ การเผาซากเศษวสัดุทางการเกษตร การเผาเตรียมพร้อมทาํ

การเกษตร หรือการเผาเพือปรับพืนทีทาํการเกษตร เหล่านีลว้นเป็นการ

เผาในทีโล่งทีก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าไดง่้ายและนาํไปสู่สาเหตุของปัญหา

มลพิษอากาศตามมา แมจ้ะมีพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

มาตรา 25 เป็นกฎหมายควบคุมแต่ก็ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือลด

กิจกรรมการเผาในทีโล่งของชุมชนในทอ้งถนิไดจ้ริง 

 
รูปที  สัดส่วนสาเหตุของปัญหาการเกิดไฟป่า (Wildfire) 
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แนวทางแกไ้ขปัญหานีอาจจะเป็นเป็นเรืองของการให้ความรู้ความ

เขา้ใจกบัชุมชนชาวบ้านมากยิงขึนเพือลดปัญหาการลุกลามไปยงัป่าไม้

และหาวิธีการกาํจดัวสัดุเหลือใช้หรือขยะมูลฝอยในลกัษณะอืนทีไม่ใช่

การเผา ปัจจุบันมีการใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภาพถ่าย

ดาวเทียมตรวจสอบพืนทีต ําแหน่งความร้อน แต่เนืองด้วยภาพถ่าย

ดาวเทียมจะตรวจสอบได้แน่ชัดว่าเป็นพืนทีไฟไหมก้็จะเป็นบริเวณวง

กวา้งเป็นทีเรียบร้อยแลว้และไม่สามารถเขา้ไประงบัเหตุการณ์ได้ทนัถ่วง

ที ดงันนั หากมีการพฒันาระบบตรวจจบัภาพการเผาไหมก่้อนการลุกลาม

เป็นไฟป่าจะก่อประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสิงแวดลอ้มและเพือรายงาน

ขอ้มลูให้เจา้หนา้ทีทเีกียวขอ้งเขา้ระงบัเหตุการณไ์ดท้นัเวลา 

2. งานวิจัยทีเกียวข้อง 

ปัจจุบันการตรวจจับภาพความร้อนผ่านดาวเทียมและวิเคราะห์

ปริมาณการแพร่กระจายของสะสารมลพิษทางอากาศจะใช้วิธีตรวจจบัที

เรี ยก ว่ า  MODerate-Resolution Imaging  Spectro-radiometer (MODIS) 

[3] ในการจาํลองแผนทีภาพถ่ายดาวเทียมทีระบุจุดความร้อนสะสมบน

พืนทีรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร พร้อมระบุก๊าซมลพิษจากจุดกาํเนิดความ

ร้อนสะสมได ้อยา่งไรก็ตาม วิธีการของ MODIS จะแม่นยาํก็ต่อเมอืมีการ

เกิดการเผาไหมข้องไฟป่าและความร้อนสะสมเป็นบริเวณกวา้งรัศมี 1 

กิโลเมตรไปแลว้เท่านนั ดงันัน โจทยข์องการศึกษาวิจยัคือ ทาํอย่างไรให้

มีการพฒันาระบบตรวจจบัภาพ ติดตาม และเขา้ถึงการควบคุมภาคพืน

เพือภารกิจการแจง้เตือนและระงบัการเผาไหมล่้วงหน้าก่อนจะลุกลามไป

ในบริเวณกวา้ง ทงันีหลากหลายงานวิจยัทีเกียวขอ้งไดน้าํเสนอการใชง้าน

อากาศยานไร้คนขบัหรือโดรนในการสํารวจภาพถ่ายทางอากาศ งานวิจยั

ลาํดบัที [4] ไดน้าํเสนอการตรวจจบัไฟป่าดว้ยอากาศยานไร้คนขบัขนาด 

4 ใบพดัทีสามารถวิเคราะห์ภาพและระบุตาํแหน่งของจุดเผาไหมไ้ด้อย่าง

แม่นยาํ ต่อมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิชัน (Computer vision) ได้ถูก

นาํมาประยกุต์ใชง้านพร้อมดว้ยหลกัการวิเคราะห์ภาพทีสามารถแยกแยะ

ไดด้ว้ยอลักอริทึมเชิงลึก เช่น อลักอริทึมโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลู

ชัน  (Convolution neural network: CNN algorithm) เป็ น ต้น  งาน วิจัย

ลาํดบัที [5] ไดน้ําเสนอแนวทางประยุกต์ใชง้านอลักอริทึม CNN ทาํงาน

ร่วมกับกล้องถ่ายภาพของอากาศยานไร้คนขับแต่อย่างไรก็ตามการ

ทดสอบยงัไม่ไดพิ้จารณากรณีของภาพในช่วงกลางวนัและกลางคืน ทงันี

เพือความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยทีเกียวข้อง ใน

บทความวิจัยนีผู ้วิจัยได้มุ่งเน้นการใช้งานโมเดล CNN algorithm มา

ประยุกต์ร่วมกับกลอ้งถ่ายภาพของอากาศยานไร้คนขบัและพิจารณาผล

การทดสอบประสิทธิภาพทงักลางวนัและกลางคืนเพอืประเมินการทาํงาน

ในการตรวจจบัภาพการเผาไหมใ้นทีโล่งไดอ้ยา่งสมบูรณ ์

3. วิธกีารตรวจจับภาพการเผาไหม้ในทีโล่ง 

โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกทีนําเสนอจะถูกออกแบบโดยใช้อลักอริทึม 

CNN ซึงเป็นอัลกอริทึมทีได้รับความนิยมและเหมาะสมสําหรับการ

ทํานายรูปภาพ ทังนีการออกแบบโมเดลจะต้องอาศัยเครืองมือ เช่น 

OpenCV, YoLo, TensorFlow, และ Pycharm เป็นตน้ ดังแสดงในรูปที 2 

โดยลาํดับการทํางานจะเริมต้นทีการใช้เครืองมือ OpenCV สําหรับนํา

ขอ้มูลภาพวิดีโอชุดขอ้มูล (Dataset) มาทาํการฝึกฝนในเครืองมือ YoLo 

เพือให้ทราบว่าเป็นภาพการเผาไหมร้ะดบัใดจากนันทาํการเปรียบเทียบ

กับชุดข้อมูลจริงด้วยเครืองมือ TensorFlow เพือระบุกรอบชีวัดและ

แสดงผลความแม่นยาํผา่นหนา้จอแอปพลิเคชนั  

 
รูปท ี2 ลาํดบัขนัตอนการออกแบบโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก 

3.1 โมเดลการเรียนรู้เชิงลกึ Deep learning 

อัลกอริทึม CNN ถูกนํามาใช้งานสําหรับแยกแยะปัญหาความ

ซาํซอ้นของรูปภาพและความหลากหลายของภาพวิดีโอ ในการออกแบบ

งานวิจยันีได้ใช้ไลบารีอลักอริทึม CNN ในเครืองมือ YoLo สําหรับทํา

การฝึกฝนขอ้มูล โดยการเตรียมขอ้มูลจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 

ส่วนทีเก็บรูปภาพ (Training file) และส่วนทีเก็บคาํอธิบายคุณลักษณะ

ของภาพ (Annotation file) ทงันีชุดขอ้มูลทีนํามาฝึกฝนจะแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่มได้แก่ กลุ่มภาพควนัจาํนวน 500 ภาพ กลุ่มภาพไฟไหม้ขนาดเล็ก

จาํนวน 500 ภาพ และกลุ่มภาพการเผาไหมข้นาดใหญ่จาํนวน 500 ภาพ 

รวมจํานวนชุดข้อมูลฝึกฝนทังหมดทีใช้เป็น 1500 ภาพ รูปที 3 แสดง

ไดอะแกรมการขนัตอนการสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกเพอืนาํใชส้ําหรับ

การตรวจจบัภาพการเผาไหมใ้นทีโล่งสําหรับอากาศยานไร้คนขบั โดย

ความเหมาะสมของโมเดล CNN ทีตอบสนองไดร้วดเร็วในงานวิจยันีจะมี

ค่า Epoch อยูท่ี 350 รอบต่อนาที ซึงค่า Epoch จะหมายถึงความเร็วในการ

เรียนรู้ของโมเดล ซึงในงานวิจยัโดยทวัไปจะกาํหนดค่า Epoch อยู่ในช่วง 

100 – 1000 ร อ บ ต่ อ น าที  ซึ งก็ จ ะ ขึ น อ ยู่ กั บ ค ว า ม เร็ ว ข อ งร ะ บ บ

คอมพิวเตอร์ทีใช้งานด้วยเช่นกัน หากกาํหนดให้ค่า Epoch ตาํ หมายถึง

โมเดลสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และในทางกลบักันหากค่า Epoch มาก

ขึนระบบคอมพิวเตอร์ก็จะคาํนวณและประมวลผลนานขึนเช่นเดียวกัน 

จากรูปที 3 ภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์จากอากาศยานไร้คนขบัจะถูกนํามา

เปรียบเทียบกบั CNN โมเดลเพอืระบุคุณลกัษณะของภาพว่าอยู่ในสถานะ

ระดบั ไดแ้ก่ smoke หรือ burning เป็นตน้ 

 
รูปที 3 ขนัตอนการทาํงานของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก 
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4. การทดลอง 

ในการทดลองจะทดสอบผลของการตรวจจบัภาพการเผาไหมใ้นที

โล่งในช่วงเวลากลางวนัและกลางคืน โดยกําหนดให้ทดสอบทีระดับ

ความสู งของอาก าศยานไร้คน ขับที 5 เมตร 7 เมตร และ 10 เมตร 

ตามลาํดบั โดยเหตุผลของการบินทีความสูง 5 – 10 เมตร โดยที 5 เมตรจะ

เป็นความสูงเฉลียของตน้ไมท้วัไป ระดบัความสูง 7 เมตร จะเป็นความสูง

ทีสูงกว่าตน้ไม ้และทีระดบั 10 เมตรจะเป็นระดบัทีทาํการบินสํารวจเป็น

หลกั ทงันีผูวิ้จยัได้จาํลองจุดกาํเนิดการเผาในทีโล่งจาํนวน 1 จุด โดยจะ

พิจารณากรณีของควนัไฟและเปลวไฟเพือให้โมเดล CNN แยกแยะระดบั

ของการแสดงผล รูปที 4 แสดงอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับรุ่น DJI 

Matrice200 ขนาด 4 ใบพดัติดตงักลอ้งความละเอียดระดบั Full HD 1080 

ใชง้านร่วมกบัโมดูลสือสารไร้สายยา่นความถี 5.8 GHz ทีรับส่งระยะทาง

ไม่เกิน 300 เมตร และระยะเวลาในการบินทดสอบได้ 25 นาที รูปที 5 

แสดงตวัอย่างของการเผาไหมใ้นทีโล่งทีเป็นภาพเปลวไฟและภาพควนั

โดยวสัดุทีนาํมาใช ้ไดแ้ก่ ซากวสัดุทางการเกษตร ใบไม ้ยางรถยนต ์และ

ขยะมูลฝอย เป็นตน้  

ผู ้วิจ ัยได้ออกแบบแบบจําลองการทดลองทีระดับความสูงของ

อากาศยานไร้คนขบัที 5 เมตร 7 เมตร และ 10 เมตร แสดงไดด้งัในรูปที 6 

(a), (b) และ (c) ตามลาํดบั โดยทีระยะห่างของอากาศยานไร้คนขบักบัจุด

กําเนิดการเผาไหม้ในทีโล่งห่างกัน 10 เมตร ซึงสถานทีทดลองวิจัย

ดาํเนินการ ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คุณทหารลาดกระบงั วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ จงัหวดัชุมพร โดย

สภาพแวดลอ้มในการทดสอบไม่มีลมและฝนและเวลาทีทาํการทดลอง 

คือช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 20.00 น.  

 
รูปที 4 อากาศยานไร้คนขบัตน้แบบในการตรวจจบัภาพการเผาไหมใ้นทีโล่ง 

 
รูปที 5 คุณลกัษณะการเผาไหมใ้นทีโล่ง ภาพเปลวไฟ (ซ้ายมือ) และควนัไฟ (ขวามือ) 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

รูปท ี6 การทดสอบทีระดบัความสูงของอากาศยานไร้คนขบัทีแตกต่างกนั  

(a) 5 เมตร (b) 7 เมตร และ (c) 10 เมตร 

4.1 ผลการทดลอง 

กรณีการตรวจจบัภาพควนัไฟ (smoke) ในช่วงเวลากลางวนั แสดง

ได้ดงัรูปที 7(a) ทีระยะความสูง 5 เมตร  7 เมตร และ 10 เมตร จะมีความ

แม่นยาํของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกทีสามารถระบุควนัไฟได้เฉลียสูงสุด 

70 % ในขณะทีการตรวจจบัภาพการเผาไหม ้(Burning) ในรูปที 7(b) จะมี

ความแม่นยาํเพิมขึนเฉลียทงั 3 ระดบัความสูงประมาณ 82 % ในทางกรณี

เดียวกันช่วงเวลากลางคืนในรูปที 7(c) การตรวจจับภาพควันมีความ

แม่นยาํเฉลียอยูที่ 69 % และการตรวจจบัการเผาไหมม้ีความแม่นยาํเฉลีย

อยู่ที 92 % จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบการเผาไหม้ในเวลากลางคืนมี
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ความแม่นยาํมากทีสุด ทงันีจากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากลอ้งทีถ่าย

แบบเรีบลไทมบ์นอากาศยานไร้คนขบัสามารถแยกแยะภาพควนัและการ

เผาไหมไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

    
   (a)                                                                 (b) 

    
                              (c)                                                                  (d) 

รูปท ี7 ผลการทดลองทงักลางวนัและกลางคืน (a) ภาพควนัเวลากลางวนั (b) ภาพการ

เผาไหมเ้วลากลางวนั (c) ภาพควนัเวลากลางคืน (d) ภาพการเผาไหมเ้วลากลางคืน 

5. อภปิรายผล 

จากการทดลองวิจยัพบว่าโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกโดยใชอ้ลักอริทึม 

CNN สามารถตรวจจบัภาพการเผาไหมไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่อย่างไรก็ตาม 

ค่าความคลาดเคลือนกรณีตรวจจบัควนัไฟ (Smoke) ในช่วงเวลากลางวนั

อยูที่ 30 % ช่วงเวลากลางคืนอยูที่ 31 % และกรณีการตรวจจบัภาพการเผา

ไหม ้(Burning) ในช่วงเวลากลางวนัอยู่ที 18 % และช่วงเวลากลางคืนอยู่

ที 8 % ทงันีค่าความคลาดเคลือนจะขึนอยู่กบัความละเอียดของภาพวิดีโอ

ทีอินพุทเข้าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการฝึกฝน ดังแสดงในรูปที 3 

อย่างไรก็ตาม ผู ้วิจัยพบว่าความละเอียดของภาพจะขึนอยู่กับระดับ

สัญญาณของโมดูลไร้สายและแบนด์วิดท์การใช้งาน ดังนัน แนว

ทางแก้ไขคือการเพิมความแรงของโมดูลรับส่งสัญญาณเพือให้คุณภาพ

ของวดิีโอมีความละเอยีดชดัและลดความคลาดเคลือนของโมเดลลงได ้

6. สรุป 

งานวิจยันีได้นําเสนอวิธีการประยุกต์อลักอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก

แบบโครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชนัหรือ CNN มาพฒันาให้กลอ้ง

ถ่ายภาพของอากาศยานไร้คนขบัสามารถแยกแยะระดบัการตรวจจบัภาพ

การเผาไหมใ้นทีโล่งได ้ผลการทดลองได้ทาํการทดสอบการทาํงานของ

โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกด้วยการจาํลองสถานการณ์การเผาไหมใ้นทีโล่ง

ทงักลางวนัและกลางคืนเป็นทีเรียบร้อย ทงันีงานวิจยัต่อไปในอนาคตคือ

การพฒันาให้อากาศยานไร้คนขบัสามารถระบุตาํแหน่งและบอกพิกดัของ

แหล่งกาํเนิดการเผาไหมใ้นทีโล่งดว้ยการเชือมโยงเขา้กบัระบบดาวเทียม 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยันีไดรั้บทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจยัสถาบนัเทคโนโลยีพระ
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Abstract 

 Blockchains application such as Non-Fungible 
Token (NFT) is used in multiple types of media contents. 
Each NFT has various designs and extra information 
depending on purposes and usage. NFT will be used 
widely in many industries, including Physical assets. NFT 
is presentable as Physical Assets but entirely separate 
from Blockchain. It cannot combine digital and physical 
assets. Current NFT physical assets connect with 
Certificates of authenticity (CA) from the issuers, and 
some NFTs may not be able to use them in real life. It is 
hard to identify the NFT owners. Users must sign and 
unlock their wallet to identify the ownership. 

 We present a new NFT & Metadata design aimed 
at a new means of NFTs supporting and linking digital and 
physical assets making it more relevant to real-life 
physical-digital ownership. The design will extend its 
feature, options, and function based on the NFT Smart 
contract. The design complies with current NFT 
standards. The Walletless identification for NFT will 
make it easier for the user to verify their NFT with 
Physical Assets by Embedding the data to Near Field 
Communication tags (NFC). 

Keywords: NFT, Blockchain, Walletless Identification 

1. General Information 
 NFT[1] has been developed based on Blockchain 
technology. New platforms, such as Decentralized 
Finance (DeFi), Decentralized Exchange (DEX), 
Automated Market maker (AMM), and Decentralized 
Application (DApps), GameFi are also developed. 
Developing these platforms required a Smart contract 
such as Solidity or Rust Language before deploying to a 
blockchain. It has token designs like An NFT and Semi-
Fungible Token (SFT). These tokens have Metadata and 
are primarily used to present multimedia files stored in the 
Inter-Planetary File System (IPFS). Using NFT in 
Metaverse is another breakthrough , however, the owner 
who owns Physical assets may not be linked to the NFT 
directly. The link between physical assets and digital 
assets (NFT) must be done by the CA. This proposed NFT 
design represents the future for implementing any digital 
assets with physical assets, which means it could connect 
widely to other technologies.    

2. Literature Reviews 
Blockchain 

Blockchain is a distributed database and has been 
used as digital assets and financial tools. The Blockchain 
rely on consensus method to verify a transaction by using 
hashing data into a block and chaining with multiple 

branches. A transaction happens in a peer-to-peer (P2P) 
network which is highly transparent as shown in Figure 1. 

 
Figure 1. Blockchain chaining[2] 

The original Blockchain is Bitcoin. Ethereum (ETH) 
is one of the well-known projects as a public Blockchain. 
It includes wallets, smart contracts, peer networks, and 
system integration. Besides being financial medium, 
Blockchain can be used in various industries such as 
Voting, Automotive, and HealthCare, etc. 

 
Ethereum Request for Comments 

ETH has a standard structure and design of a 
Fungible token (FT), used to represent a token as an asset 
and become a cryptocurrency. ETH has been built by 
many collaborators and soon becoming Ethereum Request 
for Comments (ERCs). ERCs are used as smart contracts 
that developers must define. They design several tokens 
for the ETH ecosystem and let the community to revise 
and improve through Ethereum Improvement Proposal 
(EIP) [3]. The ERC-20[4] is a standard token interface 
design used as Digital assets in ETH Blockchain, which 
can be re-used, transferred, deposited to the wallet, and 
work in decentralized exchanges.  

 
Smart Contract 

A smart contract is an embedded logic deployed in 
the Blockchain. The validator in the Blockchain will 
execute a function following the met conditions and 
logics. The smart contract has multifunction, i.e., voting, 
exchange assets, minting, and conditional working 
depending on the use-cases and function as shown in 
Figure 2. 

 

 
Figure 2. Smart Contract action on the Blockchain [5] 
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Non-Fungible Token (NFT) 

As Fungible Token, its values are replaceable in 
different forms like fiats, Bitcoin. The FT does not 
support a unique token. To do so, NFT is created as a 
smart contract representing digital asset ownership. NFT 
stores its content (Metadata) on IPFS. NFT can be 
associated with digital or physical assets, sold, traded, and 
held with the owner's address contract. The user's wallet 
interface is supported a safe transfer and keeps the 
property of NFT. NFT are transferable with conditional 
functions. The token URI is stored as a variable in the 
smart contract, as shown in Figure 3. The Image and 
Metadata example shown in Figure 4 and Figure 5. 

 
Figure 3. Bored Ape Yacht NFT’s Metadata from Smart Contract by 
calling tokenURI method 

 

 
Figure 4. Bored Ape Yacht NFT’s Metadata link from tokenURI. 

 

 
 

Figure 5. Bored Ape Yacht NFT Image from example Metadata. 

NFT is used as a ticket, collectible, and limited 
collection in clothing and arts. NFT embeds a URI target 
to identify NFT metadata on IPFS or callable from API. 
Most NFTs must verify by signing the user's wallet. 
 
InterPlanetary Files System (IPFS)  

Typically, NFT Metadata is stored on IPFS with its 
feature. When the data is pinned, it is will always online 
in a P2P network to share files. Files cache in different 
places around the network. When the user wants to query 
files, IPFS brings the cache and. CID is a hash of files and 
presents files when the user calls via the IPFS framework. 
The data unpinned getting removed by IPFS Garbage 
Collectors. To pin data, users must provide a fee for each 
service provider depending on how long the user will pin 
and the data sizes. [6] 
 
Near Field Communication (NFC) 

NFC is used in mobile payments, communication 
between 2 devices, access authentication cards, etc. [7] 
The Figure 6 shown how NFC works. 

 

Figure 6. NFC schematics and how NFC is working [8] 

Linking between physical and digital asset is done by 
storing NFT metadata in NFC partially. Advanced 
Encryption Standard (AES) is used to encrypt the data and 
JavaScript Object Notation (JSON) Web Token (JWT) is 
used for communication and security implementation on 
many platforms. 

JSON Web Tokens (JWT) 
To Communicate between the first and the second 

part of encrypted data. JSON is suitable for sending data 
across platform [10]. The encrypted JWT, can be referred 
as Web Encryption (JWE) [11].  

3. Proposed Design and Implementation 
By default, the NFT cannot identify the 

author/owner/state without wallet application. The 
proposed design adds new fields into NFT to identify the 
ownership both physical and digital assets in the 
decentralized IPFS and implemented as Identifiable NFT. 

 
Figure 7. ERC-721 / ERC-1155 Metadata implementation on IPFS 

 The new NFT design extends the ERC-721 
standard. These data could be done as a Proxy Smart 
contract or implemented directly into a smart contract it’s 
available for both ERC-721 and ERC-1155 NFT. The 
smart contract might add one more field: a 
tokenHashMetadata, the hash of encrypted Metadata with 
Service hash data.  
 Implementing this design is optional for this 
method, but it increases the NFT value once the Metadata 
can assure that it will not change in the future. The NFT 
Metadata is independent of storing data. in JSON format 
on IPFS as shown in Figure 7.  The Metadata must declare 
a header part and content part (payload). 

 
Figure 8 ERC-721 / ERC-1155 Metadata implementation 
tokenHashMetadata function 

 As shown in Figure 8 The header must contain 
these data fields used to identify the owned NFT with 
Walletless. The structure as shown in Figure 12. The 

425



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  
 
following definition is for the headers that prefer used in 
this method. 

i. enc: Encrypted Data Layer 1 data for identifiable 
Metadata 

ii. enc2: Encrypted Data Layer 2 data for identification 
by custom password (optional). 

iii. h_alg: a Hashing Algorithm to verify vsh and 
dat_hash 

iv. vsh: Variable Service Hash. Identify a platform or 
service that can decrypt data depending on the service 
platform's key or algorithm. This fields must generate 
from the encrypted data hash concatenating with the 
services hash. Service Variable Hash is a field where 
the platform can choose to decrypt or not by re-
generating based on data hash with the current 
platform hash. Moreover, it gets to decrypt if the hash 
matches the services hash, which decreases the cost 
of checking if the NFT data match the platform 
issuers. 

v. dat_hash: an encrypted JWE data hash. 
 

 
Figure 9. Walletless Identification NFT Metadata JWE Structure design 
overview 

 The encryption is used to specify the owner of 
the NFT and may identify and decrypt this part of 
metadata. Users can identify themself as the owner of 
NFT by joining both parts of the data together and 
decrypting the encrypted Metadata with their specific key. 
There are two layers of encryption; the first layer encrypts 
some of the Metadata used to identify the NFT and 
contains the second layer encrypted message. The design 
structure as represent in Figure 9. 
               enc2 is a second layer of encrypted content 
where users can store sensitive information based on the 
issuer's decision. This field is optional if the issuers or 
owners want to prove by activating this second layer of 
security. This second layer of encrypted content is based 
on users' security with their passwords and the issuer's 
algorithms used in their optional encryption. To change 
one of this provable encrypted JSON, users must re-
generate NFT Metadata or prove it as an owner before 
registering or changing metadata to the new IPFS data 
files. 
 Encrypted Data Layer 1 generate by using 
JavaScript Object Signing and Encryption (JOSE) based 
on JWT and represented as JWE or JSON Web Signature 
(JWS). The original data must store as JSON  and encrypt 
by JWE Algorithm Header Parameter (alg). An algorithm 
based on Password-Based Encryption Scheme Function 2 

(PBES2), which in RFC8018 for Password-Based 
Cryptography Specification(PKCS) [12] combines a 
Password-Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2) – 
keyed-hash message authentication code (HMAC) [13] 
using Secure Hash Algorithm 512 Bits (SHA-512) hash 
algorithm (HS512) + AES Key Wrap with Default Initial 
value using a 256-bit key (A256KW).  

With custom Metadata, The NFT can encrypt 
each different Metadata and hash for each NFT token in 
case of multiple holder/tokens by its unique each NFT.  
Header Parameter Values (enc) for encrypting a JWE 
payload uses AES GCM[10] using a 256-bit key as the 
Content Encryption algorithm. Using the PBES2-
HS512+A256KW algorithm, we can encrypt a payload 
with a custom password by PBKDF2 Key Encoding as a 
symmetric key with a randomized random salt and put the 
payload parts in an Encoded JSON token. The p2c value 
is an iteration round, and it’s stored in the JOSE headers. 
This method puts the random salt of data into the payload 
with a specific length of the JSON encrypted content part. 
When decrypt, users use symmetric key to unlock the 
second part of the data, and they can prove the access to 
their NFT without a wallet application. After encrypted 
data is ready, the hashed will store as dat_hash fields. The 
example of Header and Payload and after encrypt payload 
shown in Figure 10 and 11.  

 
Figure 10. Header and Payload before encrypting metadata using JWE 
 

 

Figure 11. After Encrypt Payload by storing iterations  and 20 characters 
of salts. 

 To generate Variable Service Hash. The 
encrypted data hashing by algorithm specific in h_alg, 
depending on which algorithm the services choose to use 
for hashing. IE: SHA3-256 / Keccak256[14]. 
Concatenating with Unique Service Hash string. This 
process can be done in various ways and algorithms to 
keep a service platform identifying these NFTs as shown 
in Figure 12. 

 
Figure 12. An Example of generating a Variable Hash Service from 
encrypted data hashed. 

 
 The dat_hash is the final hash of encrypted data 
that the services platform can identify again once users 
bring two parts in NFC and NFT Metadata together, then 
re-hash an encrypted data with platform secret keys. This 
NFT design lets the platform identify which NFT to 
decrypt content and identify the owner on its platform. 
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However, platforms can share their keys with an 
algorithm like a public-private key, depending on the 
platform design. 
 Once encrypted, data will be split into two, one 
on the blockchain and another URL embedding in the 
NFC. We split the data for NFC tag first. If the data length 
is an even number, start from IPFS first if the data length 
is odd. By dividing part of the data, each character will 
switch between IPFS and NFC tag. the NFC tag (Half of 
JWE) must contains a chain ID to identify the Blockchain 
ID and contract address with half of JWE data as shown 
in Figure 13 and the NFC URL design shown in Figure 
14. 

 
Figure 13. An Example of two parts of encrypted data store on IPFS and 
NFC URL. 

 

Figure 14. An Example of implementation in NFC URL. 

 
 The example of final Metadata can be stored on 
IPFS as Figure 15. 
 

 
Figure 15. An Example of Metadata implemented this method as a part 
which can follow by normal NFT Metadata in IPFS. 

4. Conclusion & Discussion 
 The proposed Wallet-less method keeps the 
metadata separately on NFC and IPFS. When both parts 
of the data combined and decrypted, the original content 
can be retrieved. The disadvantage, however, is the extra 
data causing more fee. This new NFT can be used as 
Priority Pass Credential, Access Cards, Tickets, Luxury 
Fashion, and any Physical objects linked to the NFC tags. 
Without signing a wallet or make authenticating to a 
cryptocurrency wallet, anyone can identify the owner of 
NFT. 
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The Development of Buffer Management Mechanism for CoAP Congestion Control 
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บทคดัย่อ 
ในระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ความคบัคัGงภายในเครือข่ายเป็น

ปัญหาสําคญัประการหนึG งทีGส่งผลกระทบโดยตรงกบัประสิทธิภาพการ

สืGอสารและยงัสร้างความลาํบากในการพฒันาโพรโทคอลสําหรับการ

สืGอสารรูปแบบใหม่ แต่ในปัจจุบนัได้มีการพฒันากลไกสําหรับแก้ไข

ความคบัคัGงหลายรูปแบบ การจดัการหรือการควบคุมการใชง้านบฟัเฟอร์

เป็นกลไกหนึGงทีGช่วยในการแกไ้ขปัญหาความคบัคัGงทีGเกิดขึTนในเครือข่าย 

ตวัอยา่งกลไกทีGไดมี้การพฒันาขึTน เช่น Tail-drop Random early detection 

(RED) Stabilized random early drop (SRED) และ Double slope random 

early detection (DSRED) อย่างไรก็ตามการจัดการบัฟเฟอร์ทีGกล่าวมา

ขา้งตน้ถูกใชเ้พียงในโพรโทคอลทีซีพีเท่านัTน งานวิจยันีT เราจึงนาํเสนอ

แนวทางการออกแบบและพฒันากลไกการจดัการบฟัเฟอร์รูปแบบใหม่

ของโพรโทคอลโคแอป  ทีG มี ก าร สืG อสารบนโพรโทคอลยู ดีพี   

โดยกาํหนดให้มีชืGอว่า Double slope exponential random early detection 

(DSE-RED) ซึG งสามารถตอบสนองกับความคับคัGงทีG เ กิดขึT นภายใน

เครือข่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดท้าํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัการ

จัดการบัฟเฟอร์รูปแบบเดิม (Default CoAP) ผลลัพธ์จากการทดลอง

แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของ DSE-RED ทีGผู ้วิจัยได้

พฒันาขึTน เมืGอทาํงานในสถานการณ์ความคบัคัGงของเครือข่ายระดบัตํGา

และระดบัสูงจะมีประสิทธิภาพการทาํงานอยูใ่นระดบัทีGดีและมีค่าทรูพุต

ดีกวา่การจดัการบฟัเฟอร์รูปแบบเดิมประมาณ 8%  

คาํสําคญั: การควบคุมความคบัคัGง การใชบ้ฟัเฟอร์ โพรโทคอลโคแอป 

Abstract 

In the wireless sensor network system, the congestion in the 

network is one of the important problems which directly affects the 

communication efficiency of the system and causes the difficulty  

in developing the new communication protocol. At the present, 

mechanisms for solving congestion problem have been developed in 

many forms. Managing or controlling the buffer usage is one of the 

mechanisms that helps solve the congestion problem occurred in the 

network. Some examples of the developed mechanisms are Tail-drop, 

Random early detection (RED), Stabilized random early drop (SRED) 

and Double slope random early detection (DSRED). However the buffer 

management as mentioned above is applied only in TCP. Therefore, this 

research has proposed the method of designing and developing the new 

buffer management mechanism of CoAP that communicates on UDP.  

This mechanism is called Double slope exponential random early 

detection (DSE-RED) and capable of responding to the congestion 

occurred in the network quickly. The new mechanism has been compared 

with the conventional buffer management of the default-CoAP.  

The results show the better efficiency of the DSE-RED which is 

developed by the researcher, i.e. when operate in low and high congestion 

levels, the efficiency of the new mechanism is still good and has higher 

throughput than the conventional buffer management by 8%. 

Keywords:  Congestion Control, Buffer Management, CoAP 

1. บทนํา 
โพรโทคอลโคแอป (Constrained application protocol: CoAP) คือ 

โพรโทคอลรูปแบบพิเศษทีGมีการทาํงานอยู่บนแอพพลิเคชันเลเยอร์

สาํหรับอุปกรณ์ทีGมีขอ้จาํกดัดา้นทรัพยากร ซึG งตอ้งทาํงานภายใตเ้ครือข่าย

ทีG มีการใช้พลังงานตํG าและมีการสูญเสียของข้อมูลสูง  [1] จึงทําให ้

โพรโทคอลโคแอปมีเฮดเดอร์ทีGมีขนาดเลก็และทาํงานบนโพรโทคอลยดีู

พี  ส่งผลให้ไคลเอนต์สามารถเข้าถึงและจัดการทรัพยากรต่าง  ๆ  

ของเซิร์ฟเวอร์ภายในเครือข่ายไดร้วดเร็ว ดว้ยการใชก้ลุ่มของชุดคาํสัGง

ทัTงหมด 4 ประเภท ไดแ้ก่ GET PUT POST และ DELETE โพรโทคอล 

โคแอปสามารถทําการแลกเปลีGยนเมสเสจผ่านรูปแบบการสืG อสาร  

2 รูปแบบ คือ การสืGอสารทีGตอ้งการความน่าเชืGอถือ (Reliable message 

transmission)  และการสืGอสารทีGไม่ตอ้งการความน่าเชืGอถือ (Unreliable 

message transmission) [2] จากรูปทีG 1 สามารถอธิบาย รูปแบบการสืGอสาร

ทีG ต้อ ง ก า รคว าม น่ า เ ชืG อ ถื อ  ทีG อ า ศัย ก า ร ส่ ง  Confirmable (CON)  

จากไคลเอนต์ไปยงัเซิร์ฟเวอร์ เมืGอโนดปลายทางได้รับเมสเสจ CON  

จะตอบกลับด้วย เมส เสจ  Acknowledgement (ACK) หรือ เ รี ยกว่ า 

Piggybacked response เพืGอป้องกันการสูญหายของข้อมูลทีG เ กิดจาก

เหตุการณ์ความคบัคัGงระหว่างการสืGอสาร การควบคุมความคบัคัGงของ 

โพรโทคอลโคแอปจะใชก้ารควบคุมขนาดบฟัเฟอร์แบบ Tail-drop การ

กาํหนดค่าของ Retransmission timeout (RTO) รวมถึง Binary exponential 
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backoff (BEB) เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหาความคบัคัGงทีGอาจจะเกิดขึTน

ในระหว่างการสืGอสาร [3] ในทางตรงกันข้าม การสืGอสารแบบทีGไม่

ตอ้งการความน่าเชืGอถือ จะอาศยัการส่งเมสเสจ Non-confirmable (NON) 

จากไคลเอนตไ์ปยงัเซิร์ฟเวอร์ และเมืGอเซิร์ฟเวอร์ไดรั้บเมสเสจแลว้ จะทาํ

การตอบกลบัดว้ยเมสเสจ NON เช่นเดียวกนั 

อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะมีการนาํ Tail-drop [2] ซึG งใช้ควบคุมขนาด

บฟัเฟอร์และนาํ BEB มาใชเ้ป็นกลไกความคุมความคบัคัGงในการสืGอสาร 

เพืGอควบคุมการเลือกช่วงเวลาของดว้ยการกาํหนด RTO เพืGอลดค่าความ

น่าจะเป็นทีGจะเกิดความคับคัGงภายในเครือข่าย แต่ข้อด้อยหลักของ  

Tail-drop ยงัสามารถพบได้  ดงันีT  1) ถา้โหนดทีGทาํการสืGอสารในเครือข่าย

เพิGมมากขึTนจะส่งผลให้ค่าความน่าจะเป็นทีGจะมีโอกาสเกิดความคบัคัGง

ภายในเครือข่ายเพราะบฟัเฟอร์ลน้ (Buffer overflow) เพิGมมากขึTนและเป็น

สาเหตุสําคัญทีGทําให้ประสิทธิภาพของการสืG อสารของระบบลดลง  

2) การดร็อปของแพก็เกต็ทาํใหก้ลไกควบคุมความคบัคัGงของโพรโทคอล

โคแอปมีการทํางานทีGช้าลง  เนืG องจากต้องรอระยะเวลาของ RTO  

ครบกาํหนด จึงจะทาํการส่งเมสเสจซํT า (Retransmission) ได้ จึงทาํให ้

ทรูพุตโดยรวมของ เค รือ ข่ ายอยู่ ในระดับตํG า  และ  3 )  หาก เ กิด

เหตุการณ์ดร็อปแพก็เก็ตอยา่งต่อเนืGอง จะส่งผลให้ทุกโหนดในเครือข่าย

มีทรูพตุตํGาจนกวา่ความคบัคัGงภายในเครือข่ายจะลดลง  

จากเหตุผลทีGกล่าวมาขา้งตน้ งานวิจยันีT จึงมีวตัถุประสงคเ์พืGอศึกษา

แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะของกลไกควบคุมความคับคัGงของ 

โพรโทคอลโคแอปในส่วนของการจดัการบฟัเฟอร์ของโหนดและทาํการ

พฒันากลไกการจัดการบัฟเฟอร์รูปแบบใหม่ ทีGมีชืGอว่า Double slope 

exponential random early detection (DSE-RED) โดยใช้พืT นฐานการ

จั ด ก า ร คิ ว แ บ บ แ อ ค ที ฟ  ( Active queue management : AQM)  

ของ  Random early detection (RED) และ  Double slope RED (DSRED) 

เป็นแนวทางในการพฒันา โดยมีเป้าหมายเพืGอให้ DSE-RED สามารถ

ควบคุมความคบัคัGงดว้ยการดร็อปแพก็เก็ตทีGมีความสอดคลอ้งกบัระดบั

ความคับคัGงในเครือข่าย  ณ  ขณะนัT นและมีประสิทธิภาพทีG ดีกว่า  

Default CoAP อีกทัTงในบทความนีTจะทาํการเปรียบเทียบดว้ยการวเิคราะห์

ประสิทธิภาพดว้ยการทดลองเพืGอเปรียบเทียบอตัราการดร็อปแพ็กเก็ต

และการจาํลองการทาํงานภายใต้สถานการณ์ของทราฟฟิกแบบคงทีG

(Constant traffic scenario) ดว้ยตวัชีTวดัประสิทธิภาพทรูพตุ (Throughput)  

อัตราการสูญหายของข้อมูลระหว่างการสืG อสาร  (Packet loss) และ

อตัราเร็วในการตอบสนอง (Response time) 

2. ทฤษฎแีละงานวจิยัที7เกี7ยวข้อง 
ภายในส่วนนีTอธิบายถึงทฤษฎีและงานวิจยัทีGเกีGยวขอ้ง โดยตอนตน้ 

กล่าวถึงพารามิเตอร์ทีGใช้ในการควบคุมการใช้บฟัเฟอร์ ถดัมาเป็นการ

อธิบายกลไกควบคุมความคบัคัGงของโพรโทคอลโคแอป ต่อเนืGองดว้ย

เทคนิคการใชบ้ฟัเฟอร์ของ Tail-drop RED SRED และ DSRED ทีGถูกใช้

งานในโพรโทคอลทีซีพี 

2.1 พารามเิตอร์ที7ใช้ในการควบคุมการใช้บัฟเฟอร์ 
ตวัแปรทีGถูกใชเ้พืGออธิบายและพฒันาสมการในการควบคุมการใช้

บฟัเฟอร์ มีดงัต่อไปนีT  
-  B คือ ขนาดของบฟัเฟอร์ 

-  Tmin คือ ขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ทีGมีค่าระดบัตํGา 

-  Tmid คือ ขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ทีGมีค่าระดบักลาง 

-  Tmax คือ ขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ทีGมีค่าระดบัสูง 

-  Avgq  คือ ขนาดของคิวโดยเฉลีGย ณ ขณะนัTน 

-  Pd(Avgq) คือ ความน่าจะเป็นในการดร็อปแพก็เกต็ 

-  wq คือ ตั ว แ ป ร ถ่ ว ง นํT า ห นั ก  EWMA (Exponentially 

Weighted Moving Average) 

-  Pmax  คือ  ขอบเขตบนของความน่าจะ เ ป็นทีG มีการทํา

เครืGองหมายวา่จะมีการดร็อปแพก็เกต็  

2.2 กลไกควบคุมความคบัคั7งของโพรโทคอลโคแอป 

การควบคุมความคบัคัGงของโพรโทคอลโคแอป ในบทความนีTจะถูก

เรียกวา่ Default CoAP จะอาศยัการทาํงานร่วมกนัระหวา่งการควบคุมการ

ใช้บัฟเฟอร์ในรูปแบบ Tail-drop กับการกาํหนดช่วงเวลาของการส่ง 

เมจเสจซํT า ทีGถูกควบคุมโดย BEB [4] โดยทัTงสองส่วนจะมีการทาํงาน  

ใน 2 เหตุการณ์ ดงันีT  1) ถา้หากเกิดเหตุการณ์ทีGแพก็เก็ตเกิดการสูญหาย 

อัลกอริทึม BEB จะทําการกําหนด RTO ขึT นใหม่ เพืGอส่งการร้องขอ 

เมสเสจออกไปอีกครัT งดว้ยหมายเลขเมสเสจเดิม (Mid) และการส่งเมสเสจ

ซํT ามีไดไ้ม่เกิน 4 ครัT ง ก่อนทีGระบบจะพิจารณาว่าการส่งสืGอสารครัT งนัTน

ลม้เหลว 2) หากเกิดเหตุการณ์ทีGโหนดมีการรับแพ็กเก็ตจาํนวนมากจน

เกินขนาดบฟัเฟอร์ Tail-drop จะทาํการดร็อปแพก็เกต็นัTนทนัที  

 

 
รูปที5 1 การแลกเปลี5ยนเมสเสจผา่นรูปแบบการสื5อสารของโพรโทคอลโคแอป 
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2.3 Tail-drop (FIFO) 

Tail-drop อยู่ในรูปแบบการควบคุมการใช้บฟัเฟอร์แบบพาสซีฟ 

(Passive queue management: PQM) การทาํงานจะเริGมตน้เมืGอมีแพ็กเก็ต

ใหม่ทีGเขา้มายงัเกตเวย ์Tail-drop [5] จะทาํการตรวจสอบพืTนทีGในบฟัเฟอร์ 

จากนัT นจะทําการเปรียบเทียบกับขนาดของคิวทีGอยู่บนบัฟเฟอร์   

หากบฟัเฟอร์มีพืTนทีGเหลือจะยนิยอมใหเ้กบ็แพก็เกต็ไวใ้นคิว แต่หากพืTนทีG

ไม่เหลือ Tail-drop จะทาํการดร็อปแพก็เกต็นัTนทนัที  

2.4 Random early detection (RED) 

RED [6] เป็นการควบคุมการใช้บฟัเฟอร์รูปแบบหนึG งของ AQM 

โดยใช้กาํหนดการใช้งานบฟัเฟอร์ ดว้ยการแบ่งขนาดของคิวออกเป็น  

2 ส่วน ดังนีT  1) ขนาดของคิวมีค่าระดับตํG า และ 2) ขนาดของคิวมีค่า

ระดบัสูงเพืGอใชใ้นการเปรียบเทียบกบัขนาดของคิวโดยเฉลีGย ณ ขณะนัTน  

ซึG งคาํนวณไดจ้ากสมการทีG 1 จากนัTนจะทาํการดร็อปแพก็เก็ตทิTงเมืGอเกิน
กว่าขนาดของคิวทีGกาํหนดไว ้ดว้ยความน่าจะเป็นในการดร็อปแพก็เก็ต

โดยอาศยัสมการทีG 2   

  (1) 

 

  (2) 

2.5 Stabilized random early drop (SRED) 

การควบคุมการใชบ้ฟัเฟอร์ของ SRED [7] จะมีลกัษณะการทาํงาน

คลา้ยคลึงกบั RED โดยจะอาศยัการคาดการณ์ความคบัคัGงทีGเกิดขึTน ดว้ย 

การดร็อปแพก็เกต็ตามขนาดของคิวทีGกาํหนด ตามเงืGอนไขดงัสมการทีG 3 

  (3) 

2.6 Double slope RED (DSRED) 

DSRED [8] ถูกพฒันาขึTนโดยมีเป้าหมายเพืGอปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของความล่าชา้ในเครือข่ายและทรูพุตให้ดียิGงขึTน การควบคุมการใชง้าน

บฟัเฟอร์จะอาศยัขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ทีGมีครึG งหนีGง ในการแบ่ง

บฟัเฟอร์ทีGอยู่ระหว่างขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ทีGมีค่าระดบัตํGาและ

ระดบัสูงออกเป็น 2 ส่วน ซึG งแต่ละส่วนจะมีอตัราการดร็อปแพก็เกต็อยูใ่น

รู ป ข อ ง Linear drop function ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น ใ น ก า ร ด ร็ อ ป - 

แพก็เกต็ซึGงสามารถคาํนวณไดจ้ากสมการทีG 4 

 (4) 

3. Double slope exponential RED (DSE-RED) 

จากปัญหาของการควบคุมการใช้บฟัเฟอร์ในรูปแบบ Tail-drop  

ทีGจะทาํการดร็อปแพก็เก็ตในกรณีทีGคิวเต็มเท่านัTน ซึG งรวมถึง SRED และ

DSRED ทีGไม่มีความชดัเจนเกีGยวกบัการเพิGมประสิทธิภาพในดา้นทรูพุต 

ทําให้ผูพ้ ัฒนางานวิจัย มีแนวคิดในการพัฒนา DSE-RED โดยอาศัย

พืTนฐานจากกลไก RED และ DSRED ซึG งทัTงสองกลไกเป็นการจดัการคิว

ภายในบฟัเฟอร์ในรูปแบบการจดัการคิวแบบแอคทีฟ ในการคาดการณ์

ความคบัคัGงทีGจะเกิดขึTนและทาํการดร็อปแพก็เก็ตตามขนาดของคิว ทีGถูก

กาํหนดไวก่้อนทีGคิวภายในบฟัเฟอร์ลน้  

การพฒันา DSE-RED มีเป้าหมายเพืGอเพิGมอตัราการดร็อปแพก็เกต็ทีG

รวดเร็วต่อความคบัคัGงทีGเพิGมขึTนในเครือข่ายโดยยงัคงความถูกตอ้งของ

ขอ้มูลเช่นเดียวกนักบั Default-CoAP แต่ในทางตรงกนัขา้มหากเครือข่าย

มีความคบัคัGงตํGา DSE-RED ควรอนุญาตใหมี้การรับแพก็เกต็เขา้คิวภายใน

บฟัเฟอร์เช่นเดียวกนั  

การทาํงานของ DSE_RED จะมีการดาํเนินการใน 2 ส่วน  

1) การคาํนวณขนาดของคิวเฉลีGย ณ ขณะนัTน ดว้ยสมการทีG 1 

2) การตดัสินใจในการดร็อปแพ็กเก็ตเมืGอเกินขนาดคิวทีGกาํหนด 

ดว้ยสมการทีG 5 

  (5) 

 

โดยทีG a  b และ g ถูกกาํหนดขึTนจากสมการทีG 6 7 และ 8 ตามลาํดบั 

  (6) 

 

 
 

(7) 

 

  (8) 
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4. การจาํลองการทาํงานและวเิคราะห์ประสิทธิภาพ 

4.1 การทดลองเพื7อเปรียบเทยีบอตัราการดร็อปแพก็เกต็ของ 
DSE-RED 

การทดลองในส่วนนีT  เป็นการเปรียบเทียบอัตราการดร็อปของ 

แพ็กเก็ต  เพืGอต้องการหาการตัT ง ค่าพารามิเตอร์  Tmin Tmid และ  Tmax  

ของ DSE-RED ทีGสามารถให้ทรูพุตดีทีGสุด ภายใตโ้ทโพโลยีรูปแบบกริด 

(Grid Network Topologies) ขนาด 3x3 โดยจะทาํการกาํหนดพารามิเตอร์  

B = 100 Pmax = 0.1 และ wq = 0.02  จากนัTนจะทาํการทดลองกับชุดของ

การกาํหนดขนาดของบฟัเฟอร์จาํนวน 6 ชุด ภายใตข้อ้กาํหนดในการตัTง

ค่าพารามิเตอร์ [9] ในตารางทีG 1  

ตารางที5 1 การกาํหนดค่าขนาดของคิวภายในบฟัเฟอร์ที5มีค่าระดบัตํ5า กลางและสูง 

ชุดที& Tmin Tmid Tmax 
1 20 50 60 

2 20 50 70 

3 20 50 80 

4 30 60 60 

5 30 60 80 

6 30 60 90 

4.2 การทดลองเพื7อประเมินประสิทธิภาพ  DSE-RED 

ภายใต้สถานการณ์ของทราฟฟิกแบบคงที7 

การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมการใช้บัฟเฟอร์ใน

รูปแบบ  Default CoAP และ  DSE-RED จะถูกจําลองการทํางานด้วย

โปรแกรม Cooja Simulation บนระบบปฏิบติัการ Contiki ดว้ยโทโพโลยี

แบบกริด ทีGมีขนาดของเครือข่ายเท่ากบั 4 และ 9 โหนด (2x2 และ 3x3) 

เพืGอจาํลองสถานการณ์ของเครือข่ายทีGมีความคับคัGงในระดับตํGาและ

ระดบัสูง ดงัแสดงในรูปทีG 2 ตาํแหน่งในการติดตัTงโหนดมีระยะห่างใน

การติดตัTงและระยะของการสืGอสาร 15 เมตรและระยะของการแทรกสอด

ของสญัญาณ 30 เมตร 

การทดลองภายใตส้ถานการณ์ของทราฟฟิกแบบคงทีG ซึG งกาํหนดให้

เ ซิ ร์ฟเวอร์ส่งเมสเสจแจ้ง เ ตือน  CON ไปยังไคลเอนต์ หากมีการ

แลกเปลีGยนเมสเสจสาํเร็จ เซิร์ฟเวอร์จะส่งการแจง้เตือนครัT งใหม่ต่อเนืGอง

ไปยงัไคลเอนต์ทนัที ซึG งกรณีนีT ในเครือข่ายจะมีการแลกเปลีGยนเมสเสจ

ระหว่างไคลเอนตก์บัเซิร์ฟเวอร์หลายโหนดพร้อมกนั จะทาํให้สามารถ

สร้างความคบัคัGงภายในเครือข่ายได ้ซึG งการทดลองในสถานการณ์นีTจะทาํ

การทดสอบซํT า เป็นจํานวน 20 ครัT ง ด้วย Seed number ทีGแตกต่างกัน 

เพืGอทีGจะไดผ้ลลพัธ์เป็นค่าเฉลีGยทีGมีความถูกตอ้งมากทีGสุด จากนัTนจะทาํ

การประเมินประสิทธิภาพผา่นตวัชีTวดัทรูพุต อตัราการสูญหายของขอ้มูล

ระหวา่งการสืGอสารและอตัราเร็วในการตอบสนอง  

5. ผลลพัธ์ของการจาํลองการทาํงานและวเิคราะห์
ประสิทธิภาพ 

5.1 ผลลพัธ์จากการทดลองเพื7อเปรียบเทียบอตัราการดร็อป
แพก็เกต็ของ DSE-RED 

ผลลพัธ์จากการทดลองจากการปรับพารามิเตอร์ขนาดของบฟัเฟอร์

เพืGอใหไ้ดอ้ตัราการดร็อปแพก็เก็ตทีGสอดคลอ้งกบัความคบัคัGงทีGเกิดขึTนใน

เครือข่าย สามารถแสดงได้ในรูปทีG 3 ซึG งแสดงให้เห็นว่า เมืGอมีการตัT ง

ค่าพารามิเตอร์  Tmin Tmid และ  Tmax เ ท่ากับ  30 60 และ  90 ตามลําดับ  

การดร็อปแพก็เกต็ของ DSE จะทาํงานภายใตเ้งืGอนไข เมืGอขนาดคิวภายใน

บฟัเฟอร์มีค่านอ้ย อตัราการดร็อบแพก็เก็ตจะมีค่าตํGา แต่เมืGอขนาดของคิว

มีค่ามากขึTน อตัราการดร็อปแพก็เก็ตจะมีการปรับตวัทีGรวดเร็วและมีค่า

สูงขึTนเช่นเดียวกนั  

5.2 ผลลัพธ์จากการทดลองเพื7อประเมินประสิทธิภาพ  

DSE-RED ภายใต้สถานการณ์ของทราฟฟิกแบบคงที7 

ผลลัพธ์ที)ได้จากการทดลอง จะทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพจากค่าเฉลี)ยของขอ้มูลวา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ เมื)อการ

กระจายของขอ้มูลเป็นแบบ (Normal distribution) โดยใชว้ิธีการทดสอบ

สมมติฐาน (Hypothesis testing) ทางสถิติ t-test ด้วยการวิเคราะห์ด้วย

โปรแกรมทางสถิติ 

การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี)ยของขอ้มูลผ่านตวัชีe วดัทัeงหมด  

มีขัeนตอนการทดสอบสมมติฐาน ดงันีe  

(1) การกาํหนดสมมติฐานสําหรับกลไกการจดัการบฟัเฟอร์สอง
รูปแบบ คือ           H0  :  µ1   =   µ2     

  H1   :  µ1   ¹   µ2     

 
รูปที5 3 ความน่าจะเป็นในการดร็อปแพก็เกต็ของกลไก DSE-RED  

ดว้ยการปรับขนาดบฟัเฟอร์ Tmin = 30 Tmid = 60 และ Tmax = 90 
 

รูปที5 2 กริดโทโพโลยสีาํหรับจาํลองการทาํงาน 
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 เมืGอ H0   คือ  ค่าเฉลีGยขอ้มูลผา่นตวัชีTวดัของกลไกการจดัการ

บฟัเฟอร์ไม่แตกต่างกนั 

 H1   คือ  ค่าเฉลีGยขอ้มูลผา่นตวัชีTวดัของกลไกการจดัการ

บฟัเฟอร์มีความแตกต่างกนั 

(2)  เลือกการทดสอบสถิติโดยใช้ t-test เพืGอเปรียบเทียบค่าเฉลีGย

โดยมีระดบันยัสาํคญัสาํหรับการทดสอบ (a) = 0.05 

ผลลัพธ์ของการทดลอง  ซึG งแสดงในตารางทีG 2  แสดงการ

เปรียบเทียบค่าเฉลีGยประสิทธิภาพทัT ง 3 ตัวชีT วดัของกลไกการจัดการ

บฟัเฟอร์ทัTง 2 รูปแบบ เมืGอทาํการทดสอบทางสถิติและทาํการเปรียบเทียบ

ผลลพัธ์ของการประเมินประสิทธิภาพพบวา่ 

- กริดโทโพโลยี ขนาด 2x2 อลักอริทึมทัTง 2 รูปแบบมีค่าเฉลีGยของ

ทัTง 3 ตวัชีTวดั แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  

- กริดโทโพโลยี ขนาด 3x3 อลักอริทึมทัTง 2 รูปแบบมีค่าเฉลีGยของ

ทัTง 3 ตวัชีT วดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงสามารถสรุปไดว้่า 

ทรูพุตของ DSE-RED มีค่าเฉลีGยมากกว่า Default CoAP ประมาณ 8%  

อตัราการสูญหายของขอ้มูลระหว่างการสืGอสาร DSE-RED มีค่าเฉลีGย

มากกว่าและอตัราเร็วในการตอบสนอง DSE-RED มีค่าเฉลีGยทีGน้อยกว่า 

Default CoAP 

 จากผลลพัธ์ของการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในสาม 

ตวัชีT วดั ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของกลไก 2 รูปแบบ พบว่า 

DSE-RED มีภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี ซึG งเป็น 

ผลจากการปรับปรุงการควบคุมการใชง้านบฟัเฟอร์ เพืGอคาดการณ์ความ-

คบัคัGงทีGจะเกิดขึTนในอนาคตและทาํการดร็อปแพก็เกต็ทีGมีความสอดคลอ้ง

กับความคบัคัGงของเครือข่าย ณ ขณะนัTน ด้วยขนาดของคิวทีGกาํหนด 

ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า Default CoAP จะสามารถจัดการกับปัญหา 

ความคบัคัGงเมืGอเครือข่ายมีความคบัคัGงในระดบัตํGาไดเ้ป็นอย่างดี แต่เมืGอ

เครือข่ายมีความคบัคัGงในระดับสูง ประสิทธิภาพโดยรวมกลบัลดลง 

อย่างชัดเจน ซึG งสามารถสังเกตุได้จากทรูพุตและอัตราเร็วในการ-

ตอบสนองของ Default CoAP มีประสิทธิภาพทีGลดลงอยา่งชดัเจน 

6. สรุป 

บทความนีTนาํเสนอการออกแบบและปรับปรุงสมรรถนะของกลไก

ในการควบคุมความคบัคัGงของโพรโทคอลโคแอป โดยนาํแนวคิดของการ

จัดการบัฟ เฟอร์ด้วย รูปแบบการจัดการคิวแบบแอคทีฟทีG ใช้ใน 

ทีซีพี มาประยุกต์ใช้งานแทนส่วนของการจดัการบฟัเฟอร์รูปแบบเดิม  

ใหส้ามารถปรับรูปแบบการดร็อปแพก็เก็ตตามขนาดของคิวทีGถูกกาํหนด

ไว้ล่วงหน้า ก่อนทีG คิวภายในบัฟเฟอร์ล้น  โดยกําหนดให้มี ชืG อว่า 

DSE-RED การทดลองของงานวิจยัมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบั 

Default CoAP ภายใตต้วัชีT วดัทรูพุต อตัราการสูญหายของขอ้มูลระหว่าง

การสืGอสารและอตัราเร็วในการตอบสนอง ผลลพัธ์ของการทดลองแสดง

ใหเ้ห็นถึง ประสิทธิภาพของ DSE-RED มีการตอบสนองต่อสภาวะคบัคัGง

บนเครือข่ายไดร้วดเร็ว และสามารถจดัการความคบัคัGงภายในเครือข่าย

เมืGอความคับคัGงอยู่ในระดับตํGาและระดับสูงได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็น 

ได้จากผลลัพธ์จากการทดลองทีG  DSE-RED ให้ทรูพุตและอัตราเร็ว- 

ในการตอบสนองทีGดีกวา่ Default CoAP  
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ตารางที( 2 ค่าเฉลี(ยของตวัชี5วดัของการประเมินประสิทธิภาพ 

โทโพโลย ี ตัวชี,วดัประสิทธิภาพ Default CoAP  DSE-RED 

กริด 2x2 

ทรูพตุ (เมสเสจ/วินาที) 5.81 ± 0.66 5.79 ± 0.65 

การสูญหายของขอ้มูล (%) 0 0 

อตัราเร็วในการตอบสนอง (s) 0.17 ± 0.01 0.17 ± 0.01 

กริด 3x3 

ทรูพตุ (เมสเสจ/วินาที) 0.24 ± 0.02 0.27 ± 0.02 

การสูญหายของขอ้มูล (%) 28.90 ± 1.95 33.90 ± 1.60 

อตัราเร็วในการตอบสนอง (s) 3.65 ± 0.13 3.35 ± 0.09 
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บทคดัย่อ 

บทความนี: อธิบายและแสดงกระบวนการในการบันทึกข้อมูล

นํ: าหนกัจากเครืGองชัGงมาตรฐานอุตสาหกรรม JADEVER JIK-8CSB และ

โหลดเซลล์รองรับนํ: าหนัก 1,000 กิโลกรัม เพืGอให้สามารถเก็บขอ้มูล 

นํ:าหนกัถงั นํ:าหนกัสาร และ นํ:าหนกัรวมถงัและสาร วนัและเวลาทีGชัGงสาร 

รวมไปถึงชนิดของสารทีGชัGง ตามรูปแบบทีGผูใ้ชง้านตอ้งการไวบ้นหน่วย

เกบ็ขอ้มูลแบบคลาวด ์ใชห้ลกัการประยกุตอุ์ปกรณ์ใหเ้ป็นอินเตอร์เน็ตใน

ทุกสรรพสิGง(IoT) โดยส่วนควบคุมและประมวลผลจะใช้คอมพิวเตอร์

ขนาดเลก็ คือ ราสเบอร์รีGพายร่วมกบัโมดูลขยายสัญญาณ HX711 เพืGอนาํ

ข้อมูลเก็บไว้ใน  Google Cloud ผ่านทางส่วนติดต่อผู ้ใช้งานของผู ้

ให้บริการ(API) ทั:งนี: ยงัคงสามารถใช้งานเครืGองชัGงไดต้ามเดิม ระบบมี

ความคลาดเคลืGอนของนํ: าหนกัเฉลีGยทีG 0.025 % และมีความเร็วในการส่ง

ขอ้มูลสาํเร็จเฉลีGยทีG 5.1 วนิาที ผา่นการสืGอสารแบบไร้สาย ieee802.11n 

คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิGง , เครืG องชัGงนํ: าหนัก , หน่วยเก็บ

ขอ้มูลแบบคลาวด ์

Abstract 

This document explains and demonstrates of the collection system 

for the gross weight of the industrial weighing machine JADEVER JIK-

8CSB. This system uses a loadcell whose weight supports 1,000 Kg. The 

system can accumulate data in the cloud.  The weight data collected for 

users are substance name, tank weight, gross weight, net weight, and 

timestamp. This application is applied to the internet of things (IoT). The 

core of the system is implemented by raspberry pi for the mini-computer 

and hx711 for an amplifier of the loadcell. This mini-computer 

communicates with Google Cloud via an application programming 

interface (API). This system is isolated and can be used parallel with the 

weighing machine. This system has an error rate about 0.025% and an 

average transmission speed about 5.1 seconds on wireless ieee802.11n. 

Keywords:  Internet of Things , Weighing Machine , Cloud Storage 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัประเทศไทยอยูใ่นช่วงยคุอุตสาหกรรม 4.0 ซึG งจะเชืGอมโยง

การทาํงานและขอ้มูลผ่านทางการสืGอสารทุกรูปแบบ เพืGอให้สามารถ

ส่งผ่านข้อมูลและติดต่อสืG อสารกันได้ง่ายยิGงขึ: น ดังทีGพบเห็นได้จาก

ปริมาณของผูใ้ชง้านอินเตอร์เน็ตมีปริมาณมากขึ:น และอุปกรณ์เกือบจะ

ทุกส่วนสามารถเข้าสู้ระบบอินเตอร์เน็ตได้มากขึ: น และ การพฒันา

อุปกรณ์ดา้นอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิGง (IoT) ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก

[1] ทั: งสามารถอํานวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้งาน  รวมไปถึงยงัคง

สามารถติดตามสถานะของอุปกรณ์ยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย 

ดา้นการเก็บขอ้มูลในยุคปัจจุบนั การเก็บขอ้มูลอยู่ในหน่วยเก็บ

ขอ้มูลแบบของคลาวด์ไดรั้บความนิยมอย่างมาก และมีการบริการของ

คลาวดใ์นหลากหลายรูปแบบ ซึG งเขา้มาแทนทีGทั:งรูปแบบเขียนลงกระดาษ 

และ เก็บไวเ้ป็นไฟล ์โดยทาํให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดทุ้กทีGและ

ทุกเวลา[2] 

เมืGอผนวกรวมกนัระหว่างอุปกรณ์ทีGสามารถงานอินเตอร์เน็ตได ้

และ หน่วยเก็บขอ้มูลแบบของคลาวด์ จึงสามารถเพิGมเติมการบันทึก

ขอ้มูลทีGสาํคญัและนาํไปใชใ้นงานทีGจาํเป็นและสาํคญัต่างๆ ได ้เช่น การ

บนัทึกขอ้มูลและเวลา ซึG งสามารถทีGจะติดตามขอ้มูลและนําขอ้มูลไป

วเิคราะห์เพืGอหาความเชืGอมโยงต่อไดใ้นอนาคต  

2. ส่วนตดิต่อผู้ใช้งาน (Application Programming Interface : API) 

การติดต่อหน่วยเกบ็ขอ้มูลแบบของคลาวด ์จะขึ:นอยูก่บัผูใ้หบ้ริการ 

เป็นผูก้าํหนดสิทธิX และเงืGอนไขพื:นฐานในการใชง้าน ในบทความวิจยันี:

เลือกใชง้าน Google Cloud [3] ซึG งประกอบไปดว้ยหลายงานบริการ โดย

ระบบจะเลือกใช้งานบริการ คือ Google Drive API และ Google Sheet 

API เพืGอเขา้ถึงตารางในการบนัทึกขอ้มูล 

การเปิดใชง้าน Google Cloud และ API จะตอ้งสร้างผูใ้ชง้านของ 

Google ให้เสร็จสิ:นก่อน  โดยสามารถเข้าใช้งานการบริการด้วยชืGอ

ผูใ้ชง้านและรหสัผา่น จากนั:นผูใ้ชง้านจาํเป็นจะตอ้งสร้างส่วนการยนืยนั

ตัวตนของอุปกรณ์  เพืGอกําหนดสิทธิX ในการเข้า ถึงให้กับอุปกรณ์

โดยเฉพาะก่อนใชง้าน ซึG งจะไม่ไดอ้ยูใ่นรูปแบบของชืGอผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

แต่จะอยูใ่นรูปแบบของคียที์Gเขา้รหสัจากระบบ เพืGอป้องกนัการเขา้ถึงทีGไม่

เหมาะสม และรักษาความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลดงัรูปทีG 1. 

 

 

 

 

 

รูปที& 1. การยนืยนัตวัตนเขา้ใชห้น่วยเกบ็ขอ้มูลแบบของคลาวด ์

Internet Cloud 

Storage 

  
Username + Password 

 
Key 
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3. การทาํงานระบบเกบ็ข้อมูลนํDาหนักเครืGองชัGงนํDาหนัก  
3.1 การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบเก็บขอ้มูลนํ: าหนกัของเครืGองชัGงนํ: าหนกั และบนัทึก
ขอ้มูลบนหน่วยเก็บขอ้มูลแบบคลาวด ์จะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบ
สาํคญั คือ 1) หน่วยประมวลผลกลาง ทาํหนา้ทีGเชืGอมต่ออินเทอร์เน็ต และ
อ่านขอ้มูลจากโมดูลขยายสัญญาณ 2) โมดูลขยายสัญญาณ HX711 ทาํ

หน้าทีGในการอ่านค่าข้อมูลจากโหลดเซลล์ทีGใช้งานร่วมกับเครืG องชัGง

นํ: าหนัก  JADEVER JIK-8CSB และ  3) เค รืG อง อ่านบาร์โค้ด  Zebex  
Z-3190 ทาํหนา้ทีGเป็นอุปกรณ์สาํหรับแยกชนิดของสารในการชัGงนํ:าหนกั  
 

 
 

รูปที& 2. แนวคิดในการเชื.อมต่อระบบเกบ็ขอ้มูลนํ;าหนกั 

 

จากรูปทีG 2. แนวคิดในการเชืGอมต่อระบบ เพืGอนาํขอ้มูลขึ:นสู่ระบบ

คลาวด ์จะใชช่้องทางการเชืGอมต่อผา่นทาง API ทีG Google Cloud กาํหนด

ไว ้และคียที์Gสร้างขึ:นจากระบบ จากนั:นจะสามารถนาํขอ้มูลจากโหลด

เซลล์ ทีGเชืGอมต่อกบัโมดูลขยายสัญญาณ โดยการประมวลผลขอ้มูลก่อน

จะนาํส่งขึ:นสู่ระบบคลาวด ์ซึG งการทาํงานของราสเบอร์รีGพาย จะทาํหนา้ทีG

หลายส่วน เช่น เชืGอมต่อและสืGอสารข้อมูลระหว่างเครืG องกับ Google 

Cloud , อ่านขอ้มูลจากเครืGองชัGงนํ: าหนัก  ,อ่านขอ้มูลจากบาร์โคด้ , การ

แสดงผลบน LCD และ ระบบตรวจสอบสถานการณ์ทาํงานของอุปกรณ์ 

เพืGอสามารถเตือนผูใ้ชง้านในกรณีทีGอุปกรณ์ดงักล่าวทาํงานผิดพลาดจาก

สาเหตุต่างๆ เช่น สถานะเชืGอมต่ออินเทอร์เน็ตผิดพลาด สถานะขาดการ

เชืGอมต่อของบาร์โคด้ และ สถานะการติดต่อสืGอสารผิดพลาดระหว่าง

โมดูลขยายสัญญาณเป็นตน้ ทั:งนี: ทุกส่วนของการทาํงานจะถูกบงัคบัให้

ทาํงานตั:งแต่เริGมเปิดเครืGอง และ จะตรวจสอบสถานะตนเองตลอด เพืGอให้

ระบบสามารถทาํงานไดแ้ละหากเกิดขอ้ผิดพลาด เช่น ในกรณีทีGสัญญาณ 

WIFI ขดัขอ้งระบบจะรอการเชืGอมต่อและส่งขอ้มูลไปยงัคลาวด์อีกครั: ง

เมืGอ ระบบ WIFI กลบัมาใชง้านได ้ซึG งจะใชค้วามสามารถของการกาํหนด

ส่วนให้บริการ (Service) เพืGอให้ทุกส่วนสามารถทาํงานไดอ้ยา่งต่อเนืGอง 

ดงัรูปทีG 3. โดยทุกการบริการถูกเขียนดว้ยโปรแกรมภาษาไฟทอน   

 
รูปที& 3. การทาํงานภายในของราสเบอร์รี5พาย 

 

3.2 การออกแบบวงจรการเชืGอมต่อและจุดเชืGอมต่อ 
การออกแบบวงจรการเชืGอมต่อ และจุดเชืGอมต่อ (Terminal) เพืGอให้

ระบบเกบ็ขอ้มูลนํ: าหนกัของเครืGองชัGงนํ: าหนกั และบนัทึกขอ้มูลบนหน่วย

เก็บข้อมูลแบบคลาวด์ สามารถทาํงานร่วมกับเครืG องชัGงนํ: าหนัก และ

ผูใ้ชง้านกลุ่มทีGมีลาํดบัขั:นตอนในการทาํงาน ทีGสอดคลอ้งกนั และ ระบบ

จะตอ้งไม่เพิGมภาระใหก้บัผูใ้ชง้าน จึงไดมี้การออกแบบรองรับการขนาน

วงจรกบัเครืG องชัGงนํ: าหนักเดิม เพืGอให้มีการรับขอ้มูลจากปุ่มสวิตช์เดิม  

เช่น สัญญาณ Tare เป็นตน้ ในการทาํงาน โดยมีขั:นตอนของการทาํงาน

ของผูใ้ชง้านดงันี:  

1. ผูใ้ชง้านจะชัGงนํ: าหนกัของภาชนะบรรจุสาร เพืGอใหไ้ดน้ํ: าหนกั
ของภาชนะบรรจุ และมีการกาํหนดจุดเริGมตน้ของนํ: าหนักให้เป็น

ศูนย์ (Tare) 

2. เครืGองชัGงและระบบจะจ่ายสารออกทางท่อ เมืGอนํ: าหนักถึงทีG

กาํหนดของเครืGองชัGง JADEVER จะส่งสัญญาณเพืGอควบคุมระบบ

การหยดุจ่ายสารให้หยดุการทาํงานของการจ่ายสาร และใชส้ัญญาณ

เดียวกนัในการอ่านและบนัทึกค่านํ:าหนกั จาก HX711 เขา้สู่คลาวด ์

3. นาํภาชนะทีGบรรจุสารออกจากเครืGองชัGง และเริGมขั:นตอนทีG 1 

ใหม่ 

ดงันั:น เมืGอทราบถึงขั:นตอนในการทาํงานของผูใ้ชง้าน ระบบฯ จึง

จาํเป็นจะตอ้งกาํหนดจุดเชืGอมต่อเพืGอรับสัญญาณทีGเกิดขึ:นจากผูใ้ช้งาน

และเครืGองชัGง ดงัรูปทีG 4. คือ มีจุดสาํหรับรับสญัญาณ Tare และ จุดสาํหรับ

บนัทึกขอ้มูลนํ:าหนกัเมืGอเครืGองหยดุจ่ายสาร เขา้สู่ระบบ Google Sheet 
 

 
รูปที& 4. แนวคิดในการออกแบบวงจรเพื5อใชง้านร่วมกบัเครื5องชั5งเดิม 

 

จากรูปทีG 4 เพืGอให้อุปกรณ์สามารถแสดงผลโดยคร่าวของ

สถานการณ์ทาํงานปัจจุบนั จะมีอุปกรณ์ LCD สําหรับในการแสดงผล 

และกําหนดการเชืG อมต่อของ  Alarm Alert Service เพืGอให้ผู ้ใช้งาน

สามารถนาํชุดเชืGอมต่อไปใชง้านในการกาํหนดการแจง้เตือนได ้

Raspberry 

Pi  Load Cell 
HX711 

Barcode 

Reader 

Access point Google Cloud API Google Sheets 

Weighing 

Machine 

 

 

 
 

Raspberry Pi 

Alarm Alert Service 

Barcode Service 

API Cloud  Connection Service 

HX711 Service 

LCD Service 
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3.3 โหลดเซลล์ และ โมดูลขยายสัญญาณ (Loadcell and HX711) 

โหลดเซลล ์เป็นอุปกรณ์ทีGใชใ้นหลกัการของ Wheatstone Bridge 

Circuit [4-5] โดยแรงดนัจะแปรผนัไปตามค่าความตา้นทานทีGเปลีGยนไป 

ดังนั:นเมืGอโหลดเซลล์รับแรงกระทาํทีGมีนํ: าหนัก จะเกิดการงอตวัของ

อุปกรณ์รับแรง จะทาํใหค่้าความตา้นทานภายใน (Strain Gauge) ทีGถูกต่อ

อยูก่บัอุปกรณ์รับแรงเปลีGยนแปลง ส่งผลให้มีแรงดนัเปลีGยนไปดว้ย เมืGอ

นําอุปกรณ์ขยายสัญญาณอ่านค่าทีG จุด Vout จะสามารถทราบข้อมูลค่า

แรงดนัทีGอ่านได ้จากนั:นสามาถคาํนวนเป็นค่าของแรงกระทาํต่อวตัถุได ้

ดงัรูปทีG 5. [6] 

 
รูปที& 5. วงจรของโหลดเซลล ์เพื5อนาํค่าแรงดนัของนํ3าหนกั 

ที5มา :  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wheatstone_bridge_with_gauges.jpg 
 

ในการอ่านขอ้มูลจากโหลดเซลลเ์นืGองจากมีแรงดนัทีGไดมี้ค่าตํGามาก

จึงจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ขยายสญัญาณเพืGอขยายสญัญาณ บทความนี: เลือก

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ทีGมีความละเอียด 24 บิต และส่งสัญญาณอนุกรม

บนมาตรฐานการสืG อสารแบบ I2C คือ HX711 ทั: งนี: อุปกรณ์สามารถ

กาํหนดอตัราขยายได ้ในบทความนี: ใชง้านอตัราขยายทีG 128 เท่า 

ทั:งนี: ขอ้มูลทีGอ่านไดจ้ากอุปกรณ์ขยายสัญญาณ จะเป็นค่าแรงดนั

ของโหลดเซลล ์จึงจาํเป็นจะตอ้งเปรียบเทียบกบันํ: าหนกัทีGชัGงเพืGอกาํหนด

เป็นค่านํ:าหนกัทีGอ่านได ้

 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = !"#$%
&'())%*+,-(+)

 (1) 

การหาค่า reference คือการเทียบค่าของแรงดนั โดยทราบนํ: าหนกั

ทีGชัGงแน่นอน เพืGอนําค่าเป็นเป็นจุดอา้งอิงในการหานํ: าหนักอืGนๆ ของ

โหลดเซลล ์โดย 

value คือ ค่าทีGอ่านไดจ้ากโมดูลขยายสญัญาณ 

knowweight (g) คือ  ค่าของนํ: าหนักทีGจะใช้เป็นจุดอ้างอิงของ 

เครืGองชัGง เช่น แท่งนํ:าหนกั 20 กิโลกรัม เป็นตน้ 

 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑔) = !"#$%
0%1%00%'2%

 (2) 

จากสมการทีG 1 เมืGอได้ค่า reference แล้วจะสามารถนําไปหาค่า

นํ:าหนกัในสมการทีG 2 ได้ โดย 

weight (g) คือ ค่านํ:าหนกัของวตัถุทีGชัGง  

value  คือ ค่าทีGอ่านไดจ้ากโมดูลขยายสญัญาณ  

reference คือ ค่าอา้งอิงโดยการชัGงอุปกรณ์ทีGทราบนํ:าหนกั  

4. ผลการทดลอง 
ในการทดลองการทาํงานของระบบเก็บขอ้มูลนํ: าหนกัของเครืGอง

ชัGงนํ: าหนัก และบนัทึกขอ้มูลบนหน่วยเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์แบ่งการ

ทดลองออกเป็นส่วน คือ 1) การทดลองความสามารถในการเชืGอมต่อของ

อุปกรณ์ดว้ยคีย  ์2) การทดลองความเร็วในการเก็บขอ้มูลลงใน Google 

Sheet โดยมีการกําหนดเวลาทีG ถูก ส่งข้อ มูล ขึ: น ทีG ร าส เบอร์ รีG พาย 

เปรียบเทียบกบัเวลาทีGบนัทึกของขอ้มูลใน Google Sheet 3) การทดลอง

ค่านํ: าหนกัจากเครืGองชัGงเปรียบเทียบกบัค่าทีGอ่านจากโมดูลขยายสัญญาณ 

HX711 ทีGใช้งานโหลดเซลล์เดียวกนั และ 4) การทาํงานของการเตือน

ความผดิพลาดของระบบ 

4.1 การทดลองความสามารถในการเชืGอมต่อของอุปกรณ์ด้วยคย์ี 
การทดลองความสามารถในการเชืGอมต่อของอุปกรณ์ด้วยคียที์G

สร้างขึ:นมา เพืGอพิจารณาความถูกตอ้งในการทาํงานของอุปกรณ์ และ 

ความเร็วในการยนืยนัตวัตนเพืGอบนัทึกขอ้มูลบน Google Sheet ดงัตาราง

ทีG 1.  

ตารางที5 1 ตารางผลการร้องขอการยนืยนัตวัตนดว้ยคีย ์

รายการการทดลอง ผ่าน (ครั/ง) ไม่ผ่าน (ครั/ง) ระยะเวลาเฉลี7ย (ms) 

คียที์&ถูกตอ้ง 30 - 5 

คียที์&ไม่ถูกตอ้ง - 30 3 

ระยะเวลาสูงสุด 10 

ระยะเวลาตํ&าสุด 2 

จากตารางทีG 1 จะพบว่า หากคียที์Gใชง้านไม่ถูกตอ้งจะไม่สามารถ

ยนืยนัตวัอุปกรณ์เพืGอเขา้ใชง้านได้ 100% เนืGองจากระบบของ Google API 

มีความน่าเชืGอถือ และมีความปลอดภยัสูง ทั:งนี: จะพบว่าเวลาเฉลีGยในการ

ทาํงานทีGเร็วมาก เนืGองจากมีการกาํหนดเพืGอเปิดใชง้านเพียงชนิดเดียวโดย

มีการร้องขอยนืยนัตวัตนเพียงแค่ 1 คียใ์นช่วงเวลาเดียวกนั เมืGอยนืยนัผา่น 

ระบบจะอนุญาตใหท้าํการสแกนหาบาร์โคด้ชนิดของสารดงัรูปทีG 6. 

  
รูปที& 6. ผลการยนืยนัตวัอุปกรณ์ผา่น รอการสแกนบาร์โคด้ชนิดของสาร 

4.2 การทดลองความเร็วในการเกบ็ข้อมูลลงใน Google Sheet 

การทดลองความเร็วในการเก็บขอ้มูลลงใน Google Sheet โดยมี

การเพิGมขอ้มูลเป็นเวลาทีGเกิดขึ:นจากราสเบอร์รีGพาย และเทียบกบัขอ้มูลทีG

ถูกเขียนขึ:นในเซลล ์ของ Google Sheet จาํนวน 30 ครั: ง โดยสุ่มเพิGมขอ้มูล 

ตารางที5 2 ตารางความเร็วในการเกบ็ขอ้มูลลงใน Google Sheet 

รายการการทดลอง จํานวนครั/ง 

บนัทึกสาํเร็จ 0 - 2 วินาที 4 

บนัทึกสาํเร็จ 3 - 5 วินาที 13 

บนัทึกสาํเร็จ 6 - 8 วินาที 11 

บนัทึกสาํเร็จ 9 - 10 วินาที 2 
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จากตารางทีG 2 ความเร็วในบนัทึกขอ้มูลทีGถูกเขียนขึ:นในเซลลข์อง 

Google Sheet ทีGผา่นการยนืยนัตวัตนเรียบร้อยแลว้ อยูใ่นช่วงระหวา่ง 2 – 

5 วินาทีมากทีGสุด ถึง 13 ครั: ง โดยมีเวลาเฉลีGยในการบนัทึกขอ้มูลอยูที่G 5.1 

วินาที  ซึG งความเร็วของการบันทึกข้อมูลนี:  ไม่ส่งผลต่อการทํางาน 

เนืGองจากวา่ การเกบ็ขอ้มูลจากเครืGองชัGง มีการบนัทึกไวเ้พืGอสามารถจะนาํ

ขอ้มูลไปประมวลผลยอ้นหลงั ในกรณีการทาํงานต่างๆ ซึG ง ระยะเวลา

เฉลีGย 5 วินาทีถือว่าเหมาะสมเนืGองจากการชัGงนํ: าหนกัของสารแต่ละครั: ง

ใชเ้วลาเฉลีGย 10 นาที 

4.3 การทดลองค่านํDาหนักจากเครืGองชัGงเปรียบเทยีบกบัค่าทีGอ่านจาก
โมดูลขยายสัญญาณ 

การทดลองในการอ่านค่านํ: าหนักเปรียบเทียบระหว่างเครืG องชัGง

และโมดูลขยายสัญญาณ HX711 กําหนดให้ใช้ลูกเหล็กทีGมีขนาด 20 

กิโลกรัม จาํนวน 8 ลูก รวม 160 กิโลกรัม ในการเปรียบเทียบทั:งเครืGองชัGง 

JADEVER JIK-8CSB และ การกาํหนด reference ของ HX711 ดงัสมการ

ทีG 2  ซึG งอุปกรณ์ทั:ง 2 ชนิดใชโ้หลดเซลลเ์ดียวกนั และ มีการอา้งอิงแรงดนั

ลบของขากระตุน้ (Excitation - ) มีผลการทดลองดงัตารางทีG 3. โดยแต่ละ

จุดของนํ:าหนกัจะทาํการชัGง 3 ครั: ง และใชค่้าเฉลีGยในการบนัทึก 

ตารางที5 3 ตารางเปรียบเทียบนํ3าหนกัในการชั5งระหวา่งเครื5องชั5ง และโมดูลขยาย

สญัญาณ 

นํ/าหนัก

ทดสอบ (Kg) 

(A.) JIK-

8CSB (Kg) 

(B.) HX711 

(Kg) 

|A – B| 

(Kg) 

ร้อยละความ

ถูกต้องของ B  

20 19.9987 19.9976 0.0011 99.9880 

100 100.0101 99.9981 0.0120 99.9981 

160 160.0001 160.0401 0.0400 99.9749 

200 199.9922 200.0394 0.0472 99.9803 

จากตารางทีG 3 พบว่าขอ้มูลค่านํ: าหนักทีGอ่านได้ของโมดูลขยาย

สัญญาณ HX711 มีความถูกตอ้งเฉลีGยทีG 99.985 % มีความคลาดเคลืGอน

ของนํ:าหนกัเฉลีGยทีG 0.025 % 

4.4 การทดลองการเตือนความผดิพลาดของระบบ 

การทดลองการเตือนความผดิพลาดของระบบ กาํหนดใหมี้การแจง้

เตือนในรูปแบบของรีเลย  ์ปกติปิด เพืGอให้ผูใ้ช้งานสามารถต่อเขา้กับ

ระบบแจง้เตือนเดิม หรือ ประยกุตใ์ชง้านตามตอ้งการได ้ทั:งนี:  ระบบไดมี้

การกาํหนดการบริการการแจง้เตือนไว ้3 ส่วนหลกั คือ กรณีอุปกรณ์ไม่

ครบถว้นหรือเสียหาย , กรณีไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ต หรือไม่มีสญัญาณ

WIFI และ กรณีมีการเชืGอมต่อสายสญัญาณของ HX711 ผดิพลาด 

ตารางที5 4 ตารางการทดลองเพื5อทดสอบความผดิพลาดของระบบ 

รายการการทดลอง แจ้งเตือน  ไม่แจ้งเตือน 

ต่ อ ส า ย สั ญ ญ า ณ ร ะ ห ว่ า ง  HX711  แ ล ะ   

ราสเบอร์รี&พายผิดพลาด 

P	 - 

ต่อสายสัญญาณระหว่างโหลดเซลล์และ HX711 

ผิดพลาด 

- P 

ไม่ไดเ้ชื&อมต่อเครื&องอ่านบาร์โคด้ P - 

ไม่ไดเ้ปิด WIFI หรือ ไม่มีอุปกรณ์ WIFI P - 

รายการการทดลอง แจ้งเตือน  ไม่แจ้งเตือน 

เชื&อมต่อ WIFI แต่ไม่สามารถเชื&อมต่อ API ได ้ P - 

ส่วนโปรแกรมหลกัไม่ทาํงาน P - 

ส่วนการแสดงผลไม่ทาํงาน - P 

จากตารางทีG 4 เนืGองจากระบบไดมี้การกาํหนดการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของอุปกรณ์ทีGสาํคญั คือ โมดูลขยายสญัญาณ , เครืGองอ่านบาร์โคด้ 

และ อินเตอร์เน็ต ซึG งจาํเป็นอยา่งมากต่อการทาํงานของอุปกรณ์ รวมไป

ถึง การตรวจสอบการทาํงานของโปรแกรมหลกัทีGคอยรับขอ้มูลของทุก

ส่วนบริการมาประมวลผลและจดัลาํดบัการทาํงานทีGตรงกบัผูใ้ชต้อ้งการ  

โดยมีการแจง้เตือนความผดิพลาดผา่นทางรีเลย ์ 

5. อภปิรายผลการทดลอง 
จากผลการทดลองพบวา่ การเพิGมระบบเกบ็ขอ้มูลนํ:าหนกัของเครืGอง

ชัGงนํ: าหนัก และบนัทึกขอ้มูลบนหน่วยเก็บขอ้มูลแบบคลาวด์ จะช่วย

อํานวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของวัตถุทีGชัGงบนเครืG องชัGง

นํ: าหนักเครืGองเดียวกนัทีGใชง้านได ้ซึG งยงัมีความคลาดเคลืGอนของขอ้มูล

เฉลีGยทีG 0.025 % อยูใ่นช่วงยอมรับไดข้องผูใ้ชง้าน ทั:งนี: ผูใ้ชง้านสามารถ

ติดตามขอ้มูล วิเคราะห์ และ ใช้ประโยชน์ของขอ้มูลยอ้นหลงัได ้โดย

ขอ้มูลทีGถูกเกบ็ในคลาวดมี์ความปลอดภยัสูง 

6. สรุป 

ระบบเก็บขอ้มูลนํ: าหนกัของเครืGองชัGงนํ: าหนกั และบนัทึกขอ้มูลบน

หน่วยเก็บขอ้มูลแบบคลาวด ์เป็นการประยกุตใ์ชง้านอุปกรณ์ราสเบอร์รีG-

พายทีGเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถทาํงานได้อย่างดี

ร่วมกบัเครืG องชัGงนํ: าหนักทีGไม่สามารถเชืGอมต่ออินเตอร์เน็ตไดโ้ดยตรง 

โดยความถูกตอ้งของขอ้มูลอยูที่G 99.985% โดยมีความเร็วในการส่งขอ้มูล

สําเร็จเฉลีGยทีG 5.1 วินาที และมีความปลอดภยัสูง เมืGอไม่มีคียที์Gถูกตอ้ง

อุปกรณ์จะไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีGสาํคญัได ้ 
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Abstract 

Compound semiconductor materials enable many of 

today’s technologies such as fiber optic communications 

and space solar cells. Continuous research and 

development of III−V semiconductors are driven by 

consumer habits and demands for smaller, compact 

electronics with low power consumption which translates 

to requirements at the material/device levels that result in 

novel quantum nanostructures such as quantum dots and 

nanowires. This Invited contribution presents and reviews 

the III−V nanostructures grown at the Semiconductor 

Device Research Laboratory (SDRL), Chulalongkorn 

University, where the first molecular beam epitaxial 

system in Thailand was installed. Quantum dots (QDs), 

dashes and rings were successfully grown by strain-

driven self-assembly. By the use of appropriate substrate 

template, self-aligned and self-assembled QDs were 

demonstrated. These nanostructures are optically active 

and could serve as an active layer in optoelectronic 

devices such as photodetectors and solar cells. 

Keywords: Semiconductor Growth, Molecular Beam 

Epitaxy, Nanostructures, Quantum Dots 

1. Introduction 

The electronic industry is driven on the one hand by 

consumer demands for smaller portable gadgets and on 

the other hand by data consumption via cloud-based 

services [1]. These driving forces translate to two basic 

requirements at the material and device levels. First, the 

needs for quantum nanostructures to create, process, and 

store information using smaller semiconductor devices 

that will ultimately result in smaller portable electronics. 

Second, the needs to engineer the chemical composition 

of III−V compound semiconductor to achieve electronic 

bandgap which determines the optical wavelength that 

will match different transmission media; for examples, 

the near-infrared region for fiber-based optical commu-

nication or the THz region for free-space systems. The 

latter requirement relies principally on III−V semicon-

ductors because silicon is an indirect gap, group-IV 

semiconductor that cannot emit light efficiently. To 

advance electronic and optoelectronic materials to meet 

consumer and industry requirements, companies as well 

as R&D laboratories rely heavily on chemical vapor 

deposition (CVD) and molecular beam epitaxy (MBE) – 

the key technologies at the heart of semiconductor 

research and manufacturing. 

One of the first MBE systems in Thailand was 

installed at our laboratory in 1993. Donated by the 

Japanese government, our Riber’s 32P remains the only 

MBE system in Thailand dedicated to the epitaxial 

growth of III−V semiconductors based on arsenides and 

phosphides chemistry. 

This Invited contribution is organized as follows. 

The next section describes the technical details of the 

32P system and the principle of nanostructure formation. 

Though the technique is highly specialized it is hoped 

that those involved in material syntheses could gain and 

apply insights to their materials and techniques. Then, 

key results from SDRL in the last decades involving 

quantum nanostructures and nanoengineering are given, 

followed by a summary of lessons learned and outlook. 

2. System and Principle 

Molecular beam epitaxy, as the name suggests, is 

achieved by generating and collimating beams of 

molecules or atoms onto the surface of a single crystal 

substrate upon which new layers of single crystal 

material form. The 32P MBE growth chamber as 

pictured in Fig. 1 has eight high-purity sources for 

group-III elements (Ga, In, Al), group-V elements (As, 

P), an n-type dopant (Si), and a p-type dopant (Be). For 

continuous operation, two sources are loaded with As 

since it is the most heavily used and thus easily depleted 

element. To grow a specific III−V compound, the source 

cells of the relevant materials are heated to pre-calibrated 

temperatures, then the shutters are open, and the 

molecules effuse toward and crystallize on the surface of 

the substrate which is mounted on the manipulator and 

radiatively heated from the backside to the temperature 

that yields the best crystalline quality. When the epilayer 

is lattice matched to the substrate, the growing surface is 

atomically flat. This layer-by-layer growth is normally 
 

Fig. 1 Picture of the MBE systems installed at SDRL: the growth 

chambers (gold-colored) of Riber’s 32P (for As, P; left side) and 21T 

(for Sb, As; right side) systems are connected via several intermediate 
chambers (silver-colored). 
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the desired results. But when nanostructures are required, 

the layer-plus-island or Stranski-Krastanov (SK) growth 

mode is needed. This mode usually occurs in lattice-

mismatched heteroepitaxy where the lattice constants 

of the growing layer and the substrate differ by ≲ 10%. 

Under such situation, the growing epilayer will be forced 

to conform to the substrate atomic plane and will thus be 

under strain. When growth exceeds a certain critical 

thickness, the strain in the epilayer is released through 

the formation of small nanostructure islands often called 

quantum dots (QDs). In MBE, the formation of QDs can 

be observed in situ using reflection high-energy electron 

diffraction (RHEED) where ~10 keV electron beam is 

focused onto the surface at a small glancing angle and 

the diffracted patterns can be used to indicate the onset 

of roughening or the formation of nanostructures and 

QDs. 

3. Results 

This section reviews some of the main nanostruc-

tures which were grown in our laboratory. These can be 

categorized as lone nanostructures to be described in 

Section 3.1, and agglomerates or ensembles of nano-

structures achieved by nanoengineering in Section 3.2. 

3.1 Quantum Nanostructures 

Lone quantum nanostructures here include quantum 

dot, dash, and ring. They form as a result of relaxation of 

misfit strain in the epitaxial layer. The size of the 

nanostructures in the growth direction is ~5 nm but this 

depends on many factors such as the degree of lattice 

mismatch, growth temperature and rate. The ability to 

tune the size, distribution, and shape is highly desirable 

since the optical properties can be varied using geometry 

rather than chemistry, i.e. without the need to change 

material. Each individual quantum unit (dot, dash, or 

ring) is well separated from nearby units and thus they 

are non interacting and referred as lone nanostructures.  

The first nanostructure grown in our MBE system 

was InAs QDs on GaAs substrate [2]. The misfit  
between the two material is ~7% and thus the growth of 

InAs on GaAs beyond the critical thickness of ~1.6 

monolayer (ML) results in the spontaneous formation of 

InAs QDs with high optical quality and emission wave-

length dictated by quantum size effects. 

An example of InAs/GaAs QDs is shown in the 

atomic force microscope (AFM) image in Fig. 2(a). The 

average dot height is ~3 nm and the width is ~30 nm for 

this specific growth condition. 

InAs QDs are one of the most studied III−V 

quantum nanostructures [3]. They are usually embedded 

in other structures such as p-n junctions and form the 

active layer which influences or even controls the main 

characteristics of the final devices such as lasers, 

photodetectors and solar cells [3]. 

The embedding or encapsulation of QDs causes the 

shape of QDs to evolve. InAs QDs are usually capped by 

GaAs. After the formation of InAs QDs at a growth 

temperature Tg of ~450°C, capping can continue imme- 

(a) (b)

(c) (d)

 
Fig. 2 AFM images of various InAs quantum nanostructures: (a) QDs, 

viewing field is 2×2 m2; (b) quantum dashes, 1×1 m2; (c) QD 1D 

chains, 10×10 m2; (d) QD 2D chains, 10×10 m2. Reproduced from 

[4] J. Nanomater., vol. 2013, p. 791782, 2013. Copyright 2013 

Teeravat Limwongse et al., licensed under CC BY 3.0. 
 

diately or after a brief period of growth interruption (GI) 

in the order of seconds or minutes. GI serves two main 

purposes. First, it allows sufficient time for surface 

adatoms to diffuse and be incorporated by a nearby QD 

which could improve the size uniformity of the QD 

ensemble. Second, it enables a temperature change to 

settle. This is because the capping temperature Tcap may 

differ from Tg, depending on the desired final shape. 

When Tcap < Tg, the shape of QDs immediately after 

formation may be maintained. But when Tcap ≥ Tg, the 

shape will most likely change as a result of intermixing 

between the capping material and the QDs. In the case of 

InAs QDs (Tg = 500 °C) capped by GaAs and further 

annealed at 550 °C, the end result is an elongated 

InGaAs structure in Fig. 2(b) often called a quantum 

dash because the base elongates like a long dash “—".  

The dash shape evolves mainly as a result of heat 

and chemistry. High temperature allows the impinging 

atoms (Ga) to be incorporated by the nominally InAs 

QDs and in so doing In atoms at the apex of the original 

QDs are released and transported along the [11̄0] 

direction together with the Ga atoms. On the surface of 

III−V(001) crystals, the orthogonal [110] and [11̄0] 

directions are populated by group III and V atoms, 

respectively. The release of III atoms from the apex of 

QDs thus result in a preferential diffusion of these atoms 

toward the [11̄0] direction, hence the [11̄0]-oriented dash 

geometry. Long quantum dashes can be considered a 

type of quantum wires which may find use in quantum 

circuits. 

Quantum rings (QRs) are a different type of 

nanostructure with unique formation mechanisms and 

properties from QDs [5]. III−V QRs were first reported 

in 1991 [6]. Employing similar process it is possible to 
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form InGaAs QRs in our MBE. The ring shaped geome-

try generally forms in a two-step process. First, group-III 

metallic droplets are nucleated on the surface via island 

or Volmer-Weber (VW) growth mode. (This differs from 

the island-plus-layer or SK mode for QDs.) The group-

III, metallic islands are then crystallized into III−V 

semiconductors by exposing them to a molecular beam 

(group-V). In the case of InP QRs, for example, In 

droplets were first formed and later crystallized into InP 

by P2 beam. The In atoms then bond with the impinging 

P2 molecules but while crystallizing the In atoms diffuse 

radially outward, leaving a small hole in the middle with 

an overall shape resembles those of a doughnut. This 

type of structure is also optically active but much less 

investigated than the QD geometry. Immediate appli-

cations aside, the ring geometry provides an important 

platform for fundamental physics studies involving 

Aharonov–Bohm effects [5]. 

3.2  Nanoengineering 

Quantum information such as the charge and/or spin 

state of electrons confined in a nanostructure has to be 

accessed and transferred elsewhere. This necessitates 

some kind of quantum tunnelling or a coupling 

mechanism, for example via capacitive read-out circuitry 

involving single-electron transistors [7]. The placement 

of closely spaced or chained quantum nanostructures is 

thus required and is an active research area [8]. QDs 

described in the previous section are nucleated via self-

assembly, however, thus the final positions of QDs are 

random and cannot be controlled unless top-down, 

lithography-based deterministic growth is employed [9]. 

Such approach requires extra manufacturing steps which 

incurs cost and time. It would be ideal if somehow the 

QD self-assembly process could be engineered in such a 

way that the formation of QDs is not completely random. 

Since QDs generally form due to strain relaxation, 

morphologies with in-built strain should be able to guide 

the formation of non-random or spatially correlated QDs. 

Recently, one-dimensional QD chains received a great 

deal of attention but most of these were fabricated using 

top-down approach [10,11]. Our group has for many 

years produced self-aligned, self-assembled QD chains 

by growing not on a flat but on a cross-hatch pattern 

(CHP). The nucleated QDs can thus form and are well 

aligned in linear chains as shown in Fig. 2(c). It is 

possible to align the QDs along both [110] and [11̄0] 

orthogonal directions as shown in Fig. 2(d), but it is also 

possible to selectively align the QDs in one principal 

direction by varying processing conditions [12]. 

After forming nanostructures, it is now time to put 

them to use. Since these quantum structures are optically 

active, it is natural to incorporate them into devices 

destined for light absorption or emission applications. As 

an example, solar cell structure having multiple stacks of 

InAs QDs sandwiched between a p-type GaAs substrate 

and an n-type AlGaAs capping layer is shown in Fig. 

3(a). Light absorption occurs around the metallurgical 

junction, i.e. in the GaAs bulk as well as by QDs. The 

photovoltaic effects result in a short-circuit current 

around 40 mA/cm2 and an open-circuit voltage of 0.4 V 

as shown in the current-voltage plot in Fig. 3(b). 

One last point to note is that the nanostructure in 

Fig. 3 is not a conventional QD but an ensemble of five 

QDs more appropriately called quantum dot molecules 

(QDM). The close proximity of the QDs mean that the 

confined carriers inside QDs can interact and minimize 

their energies in a similar manner to those achieved by 

chemical bonding in molecules. In the specific case of 

Fig. 3, each QDM unit is located around a nanohole 

which was formed just before the growth of QDs. The 

nanoholes thus serve as a template for the growth of non-

random QD overlayer [13]. 

In addition to misfit dislocations and nanoholes, it is 

also possible to engineer the QDs by lithographic means, 

particularly by the use of electron-beam lithography and 

ion etching to create surface indentations and form large 

scale QD arrays [14]. 

(a) (b)

 
Fig. 3 InAs QD solar cell: (a) schematic cross-sectional structure of the 

device, including metallized contacts and (b) the current-voltage 

characteristics in the dark and under one sun. The picture of the actual 

device is shown in the inset in (b). Reproduced with permission from 
[15] Laouthaiwattana et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, vol. 93, pp. 

746-749, 2009. Copyright 2009 Elsevier. 
 

4. Conclusion 

MBE technology has enabled our laboratory to grow 

and engineer many III−V nanostructures and applied 

them as an active layer in heterostructures. The results 

above were described in a summary fashion and 

interested readers can find more details in the cited 

references below. Each MBE chamber is different. 

Manufacturers often design and sell systems with 

specific materials in mind. III−V MBE was once a 

forefront of semiconductor research but conventional 

III−V technologies based on As and P anions have 

matured. To keep pace and abreast with the state of the 

art, new materials are introduced. Recently, we acquired 

a new MBE system (compact 21T, Riber) dedicated to 

antimonides and arsenides chemistries. The old 32P 

system has also been equipped with a bismuth cell which 

enables a novel quaternary compound GaAsPBi to be 

synthesized by MBE for the first time [16]. Since both 

MBE systems are interconnected, it should be possible to 

grow unique, low-energy gap III−V compound 

semiconductors with hard to reach long wavelengths 

suitable for detectors used in space science and 

astronomy [17]. 
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บทคดัย่อ 

แสงยวีูซีสามารถฆ่าเช้ือโรคไดดี้แต่เป็นอนัตรายต่อมนุษยด์งันั้นการ
ใช้แสงยูวีซีฆ่าเช้ือโรคโดยติดตั้งแหล่งก าเนิดแสงยูวีซีกับหุ่นยนต์และ
ควบคุมการท างานหุ่นยนตจ์ากระยะไกลก็สามารถป้องกนัการสัมผสักบั
แสงยูวีซีได้บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและพฒันาหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือ
โรคดว้ยแสงยวีูซี ซ่ึงมีขนาด 0.33 x 0.45 x 0.96 เมตร ติดตั้งหลอดยวีูซี 3 
หลอด ใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี 12 โวลต์ 12 แอมป์ชั่วโมง 1 ลูก 
สามารถท าการฆ่าเช้ือโรคได้ต่อเน่ือง 2 ชั่วโมง 21 นาทีต่อการประจุ
แบตเตอร่ีเต็ม 1 คร้ัง โดยควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ผ่านวิทยุบงัคบั
ซ่ึงระยะควบคุมการท างานท่ีเหมาะสมไม่ เกิน10 เมตร หุ่นยนต์ใช้
พลังงานไฟฟ้าในการฆ่าเช้ือเฉล่ีย 68.1วัตต์ สามารถฆ่าเช้ือโรคได้
หลงัจากท่ีฉายแสงยวีูซีเป็นเวลานาน 5 นาที หุ่นยนตน้ี์ถูกออกแบบมาเพื่อ
ฆ่าเช้ือโรคภายในอาคาร   

ค าส าคญั: แสงยวีูซี การควบคุมระยะไกล การฆ่าเช้ือโรค 

Abstract 
UVC light can kill germs and is harmful to humans, therefore, 

using UVC light to kill germs by attaching UVC light sources to the 
robot and remotely controlling the robot can prevent exposure to UVC 
light. This document presents the design and development of UVC light 
disinfection robot which measures 0.33 x 0.45 x 0.96 meters, equipped 
with 3 UVC lamps. Powered by a single 12 Volt, 12 Amp hour battery, 
able to disinfect continuously for 2 hours and 21 minutes per 1 full 
battery charge by controlling the operation of the robot via radio 
control, the optimum control distance is not more than 10 meters. The 
robot uses an average of 68.1 watts of electricity to disinfect. It can kill 
germs after 5 minutes of exposure to UVC light. This robot is designed 
to kill germs indoors.  

Keywords:  UVC light, remotely controlling, disinfection 

1. บทน า 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคท่ีเกิดจากโคโรนาไวรัส ท าให้

ผูค้นไดต้ระหนกัถึงการดูแลสุขอนามยัของตนเองตลอดจนความสะอาด
ของสถานท่ีต่างๆโดยเฉพาะสถานท่ีสาธารณะท่ีมีผูเ้ข้ามาใช้สถานท่ี
มากมายท่ีตอ้งท าการฆ่าเช้ือโรค เพ่ือป้องกนัการระบาดของโรค ซ่ึงใน

การฆ่าเช้ือท าได้โดยการพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือ[1] หรือฉายรังสียวีูซี [2] ซ่ึงแต่
ละวิธีการฆ่าเช้ือโรคนั้นก็มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัออกไป ในกรณีของ
แสงยวีูซีขอ้ดีคือไม่มีส่ิงตกคา้งหลงัจากท่ีท าการฆ่าเช้ือโรคไปแลว้ ขณะท่ี
การพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือจะทิ้งร่องรอยของสารเคมีตกค้างเอาไว้ซ่ึงเป็น
อนัตรายกับผูส้ัมผสัหลังจากการฆ่าเช้ือ [1] ขอ้เสียของรังสียูวีซีคือเป็น
ปัจจยัให้เกิดมะเร็งผิวหนัง [2] ดงันั้นการใช้รังสียวีูซีในการฆ่าเช้ือโรคมี
ขอ้จ ากดัตรงท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดมะเร็งผิวหนงักบัผูท่ี้ไดส้มัผสักบัรังสียวีูซี
โดยตรงขณะท าการฆ่าเช้ือโรค เพ่ือป้องกนัผูป้ฏิบติังานฆ่าเช้ือจากการ
สัมผสักบัรังสียวีูซีโดยตรง จึงไดพ้ฒันาหุ่นยนตฆ่์าเช้ือดว้ยแสงยวีูซีแบบ
ควบคุมระยะไกล ซ่ึงสามารถควบคุมการเคล่ือนท่ี การเปิด ปิด หลอด
ก าเนิดแสงยวีูซีเพ่ือควบคุมปริมาณรังสีให้เหมาะสมกบัเช้ือโรคท่ีตอ้งการ
ก าจดั [3] ด้วยวิทยุบังคบั จากอีกฝ่ังของผนังห้องท่ีต้องการฆ่าเช้ือโรค 
โดยผูค้วบคุมท าการควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตผ์่านกลอ้งท่ี
ส่งภาพมายงัโทรศพัทมื์อถือ  

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงการออกแบบและพฒันาหุ่นยนต์ การ
ทดสอบสมรรถนะของหุ่นยนต ์การทดสอบการฆ่าเช้ือของหุ่นยนต ์ 

2. การออกแบบและพฒันาหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือโรคด้วยแสงยูวซีี 
2.1 โครงสร้างของหุ่นยนต์ 

โครงสร้างหุ่นยนตฆ่์าเช้ือโรคดว้ยแสงยวีูซีท่ีไดอ้อกแบบไวด้งัภาพ
ท่ี 1 สร้างดว้ยดว้ยเหล็กกล่องขนาด 1x1 น้ิว ประกอบเป็นกล่องส่ีเหล่ียม
ขนาด 0.33 x 0.45 x 0.16 เมตร เพ่ือเป็นฐานของหุ่นยนต ์และติดตั้งวงจร
ควบคุม มอเตอร์ขับเคล่ือน รวมทั้ งแบตเตอร่ี ภายในกล่องส่ีเหล่ียม
ดงักล่าว นอกจากนั้นมีการติดตั้งโครงเสาส าหรับใช้เป็นแกนในการติดตั้ง 
ความยาว 0.8 เมตร ส าหรับใช้เป็นแกนส าหรับติดตั้งหลอดยูวีซี ซ่ึงได้
ออกแบบให้สามารถติดตั้งหลอดยวีูซีได ้3 หลอด ส่วนพ้ืนท่ีบนฝากล่อง
ส าหรับติดตั้ งกล้อง wi-fi เพ่ือส่งภาพแสดงส่ิงกีดขวางหน้างานของ
หุ่นยนตม์ายงัผูท้  าการควบคุมการท างานของหุ่นยนตผ์่านวิทยบุงัคบั  ซ่ึง
จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการฆ่าเช้ือโรคด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วย
แสงยูวีซีควบคุมระยะไกลช่วยให้ผูป้ฏิบติังานฆ่าเช้ือโรคปลอดภยัจาก
การสมัผสักบัแสงยวีูซี 

2.2 พลงังานไฟฟ้าส าหรับการท างานของหุ่นยนต์ 
ได้ออกแบบให้หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีซีสามารถท างานได้

ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ชัว่โมงโดยใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีขนาด
12 โวลต ์12 แอมป์ชัว่โมงจ านวน 1 ลูกซ่ึงพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีจะ
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ถูกน าไปใช้กับมอเตอร์เกียร์ขนาด 30 วตัต์จ  านวน 2 ตัว ซ่ึงท าหน้าท่ี
ขบัเคล่ือนหุ่นยนตไ์ปตามทิศทางท่ีตอ้งการผา่นวิทยบุงัคบั 

 
รูปท่ี 1 แบบโครงสร้างหุ่นยนต ์

  นอกจากนั้นก็ใช้พลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีในการสร้างรังสียวีูซี
ส าหรับฆ่าเช้ือโรคดว้ย รวมทั้งใช้ส าหรับจ่ายไฟเล้ียงให้กบัวงจรควบคุม
ต่างๆของหุ่นยนต์ ซ่ึงไดค้  านวณพลงังานไฟฟ้าท่ีหุ่นยนต์ตอ้งใช้ในการ
ท างานตลอด 1 ชัว่โมงดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 พลงังานไฟฟ้าท่ีหุ่นยนตใ์ชใ้นการท างาน 1ชัว่โมง 

โหลด แรงดัน (V) ก าลังไฟฟ้า (W) 

หลอดยวูซีี 3 หลอด 220 AC 54 

มอเตอร์เกียร์ 2 ตวั 12 DC 60 

บอร์ดควบคุมต่างๆ 5 DC 15 

รวม 129 

 
จากขนาดของก าลังไฟฟ้าท่ี หุ่นยนต์ต้องใช้ในการท างานจึง

ค านวณหาขนาดของแบตเตอร่ีได ้129/12 = 10.75 แอมป์ชัว่โมง ดงันั้นจึง
เลือกใช้แบตเตอร่ีชนิด VRLA Rechargeable Sealed Lead Acid ขนาด 12 
โวลต ์12 แอมป์ชัว่โมง จ านวน 1 ลูก  

2.3 ระบบควบคุม 
ระบบควบคุมมีหนา้ท่ีควบคุมการการท างานของหุ่นยนต ์ ซ่ึงหลกัๆ

จะประกอบดว้ยการควบคุมการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตแ์ละการเปิด-ปิด
หลอดยวีูซี โดยไดอ้อกแบบให้ทั้งสองฟังกช์นัใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์
ตวัเดียวควบคุม โดยระบบควบคุมเร่ิมจากผูค้วบคุมส่งสญัญาณควบคุม
จากวิทยบุงัคบัไปยงัหุ่นยนตแ์ละตวัรับสญัญาณวิทยบุงัคบัท่ีตวัหุ่นยนต์
เม่ือรับขอ้มูลมาแลว้กส่็งขอ้มูลการเคล่ือนท่ีให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์
ส าหรับประมวลผลและส่งสญัญาณไปยงับอร์ดขบัเคล่ือนมอเตอร์เพื่อขบั
มอเตอร์ให้น าพาหุ่นยนตไ์ปในทิศทางท่ีตอ้งการโดยท่ีผูค้วบคุมสามารถ
ควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของหุ่นยนตไ์ดโ้ดยการดูภาพท่ีกลอ้ง wi-fi  
ซ่ึงติดอยูก่บัตวัหุ่นยนตส่์งสญัญาณภาพมายงัสมาร์ทโฟนของผูค้วบคุม 
และในการเปิดปิดหลอดยวีูซีก็เช่นเดียวกนัโดยผูค้วบคุมสามารถส่ง

สญัญาณเปิด ปิด หลอดยวีูซีผา่นทางวิทยบุงัคบั และตวัรับสญัญาณวิทยุ
บงัคบัส่งขอ้มูลให้กบัไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือเปิด ปิด สวิทซ์ของ
หลอดยวีูซี เน่ืองจากหลอดยวีูซีท างานดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบัจึงตอ้งใช ้
อินเวอร์ตเตอร์ขนาด 100 W แปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12V จากแบตเตอร่ี
เป็นกระแสสลบั 220V ก่อนต่อกบัหลอดยวีูซี ซ่ึงหลกัการท างานของ
ระบบควบคุมหุ่นยนตแ์สดงไดด้งัรูปท่ี2  

Microcontroller
 Receiver Remote 

Control Radio

Driver Motor

Switch UVC Lamp

Wi-fi Camera
Smart Phone

Remote Control Radio

 
รูปท่ี 2 บล็อกไดอะแกรมแสดงระบบควบคุมของหุ่นยนต ์

2.4 พฒันาหุ่นยนต์ 
โครงสร้างของหุ่นยนตฆ่์าเช้ือดว้ยแสงยวีูซีถูกสร้างจากเหล็กกล่อง

ตามแบบและขนาดท่ีได้ออกแบบไว ้ส่วนระบบควบคุมได้ใช้บอร์ด 
Arduino UNO R3 และบอร์ด BTS7960 ส าหรับขบัมอเตอร์ ส่วนควบคุม
การเปิด-ปิด หลอดยูวีซีด้วยโมดูลรีเลย ์โดยโปรแกรมรหัสควบคุมการ
ท างานลงบนบอร์ด Arduino UNO R3 และได้ติดตั้ งระบบควบคุมใน
กล่องดงัรูปท่ี 3 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงการติดตั้งระบบควบคุมในกล่อง 
ในส่วนของหลอดก าเนิดแสงยูวีซีใช้หลอดยูวีซีขนาด 18 วตัต ์

จ  านวน 3หลอด หุ่นยนตท่ี์ประกอบเสร็จแลว้แสดงดงัรูปท่ี4 ซ่ึงจากรูปจะ
ปิดหลอดยูวีซีในเวลาท่ีหุ่นยนต์ไม่ได้ท  างาน เพ่ือความปลอดภัยของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งจากการสมัผสักบัแสงยวีูซี  

3. การทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวซีีควบคุม
ระยะไกล 

3.1 การใช้พลงังานไฟฟ้าของหุ่นยนต์ 
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ในการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีซีนั้นได้
ทดสอบการใช้พลงังานไฟฟ้าของหุ่นยนตโ์ดยวดักระแสและแรงดนัตรง
ขั้วแบตเตอร่ีด้วย FLUKE 374FC TRUE CLAMP MULTIMETER และ
YUGO MY64 / Digital Multimeter  ดงัรูปท่ี 5   

 
 

รูปท่ี4 แสดงหุ่นยนตฆ่์าเช้ือดว้ยแสงยวูซีี ท่ีประกอบเสร็จแลว้ 

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงการวดักระแสและแรงดนัท่ีขั้วแบตเตอร่ีขณะท่ีหุ่นยนตท์ างาน 

จากการทดลองวดักระแสและแรงดนัตรงขั้วแบตเตอร่ีเม่ือหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีโดยปิดการท างานของหลอดยูวีซี ได้ค่ากระแสและแรงดนัดัง
ตารางท่ี2 
ตารางท่ี 2 แสดงค่ากระแส แรงดนั และก าลงัไฟฟ้า ขณะท่ีหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีและปิดการ
ท างานของหลอดยวูซีี 

แรงดัน (V) กระแส (A) ก าลังไฟฟ้า (W) 

12.94 2.2 28.46 

 

ต่อจากนั้ นได้ท  าการวดักระแสและแรงดันไฟฟ้าขณะท่ีหุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีและเปิดการท างานหลอดยวีูซีให้ท  าการฆ่าเช้ือไปดว้ยไดผ้ลการ
ทดลองดงัรูปท่ี 6 จากรูปท่ี 6 ไดท้  าการวดักระแสและแรงดนัในกรณีน้ี 10 
คร้ัง ซ่ึงได้ค่าแรงดนัเฉล่ีย 12.68 V กระแสเฉล่ีย 5.37A และก าลงัไฟฟ้า
เฉล่ีย 68.1 W  

 
รูปท่ี 6 แสดงขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหุ่นยนตข์ณะเคล่ือนท่ีและเปิดการ

ท างานหลอดยวูซีี โดยการวดั 10 คร้ัง 

3.2 ช่ัวโมงการใช้งานแบตเตอร่ี 

ต่อมาไดท้ดสอบการใช้งานแบตเตอร่ีโดยการวดัชัว่โมงการท างาน
ของหุ่นยนต์หลังจากประจุแบตเตอร่ีจนเต็มและให้หุ่นยนต์ท  างาน
ต่อเน่ืองจนกระทัง่แบตเตอร่ีไม่สามารถจ่ายไฟให้กบัหุ่นยนต์ได้ ซ่ึงใน
การทดสอบได้แบ่งการท างานของหุ่นยนต์เป็น  3 กรณี คือ หุ่นยนต์
เคล่ือนท่ีอยา่งเดียว หุ่นยนตฆ่์าเช้ือโรคยา่งเดียว และหุ่นยนตเ์คล่ือนท่ีและ
ฆ่าเช้ือโรคไปด้วย ซ่ึงได้ผลการทดลองดังตารางท่ี3 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
หุ่นยนตส์ามารถท างานโดยเคล่ือนท่ีไปดว้ยฆ่าเช้ือโรคไปดว้ยไดต่้อน่ือง
ถึง 2 ชัว่โมง 21 นาที หลงัจากประจุแบตเตอร่ีจนเตม็  

ตารางท่ี 3 ผลแสดงชั่วโมงการท างานของหุ่นยนตห์ลงัจากประจุแบเตอร่ีจนเตม็ 

เง่ือนไขการท างาน 
ระยะเวลาท างาน 

ช่ัวโมง:นาที 

หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี, ไม่เปิดหลอด UVC 6:11 
หุ่นยนตไ์ม่เคล่ือนท่ี, เปิดหลอดยวูซีี 2:55 
หุ่นยนตเ์คล่ือนท่ี, เปิดหลอดยวูซีี 2:21 

3.3 ระยะการแผ่รังสียูวซีีของหุ่นยนต์ 

การทดสอบน้ีได้ใช้ Digital Light Meter LX-1330B วดัความสว่าง
ของแสงยูวีซีท่ีระยะห่างต่างๆ ได้ดงัรูปท่ี 7 และน าค่าความสว่างท่ีไดม้า
ค  านวณหาความเขม้ของแสง [4] ซ่ึงไดผ้ลดงัรูปท่ี 8  

 
รูปท่ี 7 แสดงค่าความสวา่งของแสงยวูซีีท่ีวดัไดท่ี้ระยะห่างจากแหล่งก าเนิด 
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รูปท่ี 8 แสดงค่าความเขม้ของแสงยวูซีีท่ีค  านวณไดท่ี้ระยะห่างจากแหล่งก าเนิด 

3.4 การฆ่าเช้ือโรคของหุ่นยนต์ 
ในการทดสอบน้ีไดใ้ช้ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตน้ (SI-

2) [7] ทดสอบโดยเก็บตวัอย่างเช้ือท่ีระยะห่างจากหุ่นยนต์ 0.5 เมตร 4 
คร้ังคือ เก็บตวัอย่างเช้ือก่อนฉายรังสียูวีซี, เก็บตวัอยา่งเช้ือหลงัจากฉาย
แสงยวีูซี 5 นาที , 10 นาที, และ 15 นาที ซ่ึงถา้ตวัอยา่งท่ีเก็บมีเช้ือโรคอยู่
น ้ายาตรวจเช้ือจะเปล่ียนสีจากม่วงเป็นเหลือง ดงัรูปท่ี 9  

 
รูปท่ี 9 แสดงผลการฆ่าเช้ือโรคของหุ่นยนต ์

จากรูปท่ี 9 จะเห็นวา่ตวัอยา่งท่ีเก็บหลงัจากฉายแสงยวีูซี 5 นาทีเป็น
ต้นไปไม่ท  าให้น ้ ายาทดสอบเปล่ียนสีซ่ึงแสดงว่าไม่มีเช้ือโรค ขณะท่ี
ตวัอยา่งท่ีเก็บก่อนฉายแสงยวีูซีท าให้ชุดทดสอบเปล่ียนสีจากสีม่วงเป็นสี
เหลืองซ่ึงแสดงวา่มีเช้ือโรค 

3.5 ระยะควบคุมการท างานของหุ่นยนต์  
ระยะควบคุมการท างานของหุ่นยนต์ประกอบด้วยระยะทางท่ีวิทยุ

บงัคบัส่งสัญญาณถึงตวัรับท่ีหุ่นยนต์กบัระยะทางท่ีกล้อง wi-fi ส่งภาพ
จากหุ่นยนตม์ายงั Smart Phone ซ่ึงระยะควบคุมของวิทยบุงัคบัอยูท่ี่ 1500 
เมตร [5] ขณะท่ีระยะของสัญญาณ wi-fi ภายในอาคารอยูท่ี่ 46 เมตร [6] 
ดงันั้นจึงทดสอบระยะทางท่ีกลอ้ง wi-fi ของหุ่นยนตส์ามารถส่งภาพผ่าน
ก าแพงห้องได ้โดยตรวจสอบภาพท่ีกลอ้ง wi-fi ส่งมาเม่ือผูค้วบคุมอยูห่่าง
จากหุ่นยนตท่ี์ระยะทางต่างๆซ่ึงไดผ้ลการตรวจสอบดงัตารางท่ี 4  

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบระยะทางท่ีหุ่นยนตส่์งภาพผา่นก าแพงมายงัผูค้วบคุม 
ระยะทางระหว่างหุ่นยนต์กับผู้ควบคุม (m) คุณภาพของสัญญาณภาพ 

5 สัญญาณภาพชดัเจน 
10 สัญญาณภาพชดัเจน 
15 สัญญาณภาพกระตุก 
20 รับสัญญาณภาพไม่ได ้

จากตารางท่ี4 จะเห็นว่าระยะควบคุมผ่านก าแพงไกลสุดของ
หุ่นยนต์อยู่ท่ี 10 เมตร ซ่ึงเป็นระยะท่ีหุ่นยนต์สามารถส่งสัญญาณภาพ
กลบัมายงัผูค้วบคุมไดช้ดัเจน 

4. สรุป 
จากการทดลองจะเห็นว่าหุ่นยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าในการท างาน

เฉล่ียท่ี 68.1วตัต ์ซ่ึงสามารถท าการฆ่าเช้ือโรคแบบต่อเน่ืองได ้2 ชั่วโมง 
21 นาที ต่อการประจุแบตเตอร่ี 1 คร้ังซ่ึงถา้ตอ้งการเพ่ิมชัว่โมงการท างาน
ของหุ่นยนต์ก็สามารถเพ่ิมจ านวนแบตเตอร่ี ผูบ้ ังคับสามารถควบคุม
หุ่นยนตจ์ากระยะทางไกลไดม้ากสุด 10 เมตร และหุ่นยนตส์ามารถฆ่าเช้ือ
โรคไดห้ลงัจากฉายแสงยวีูซีได ้5 นาที ซ่ึงในการใช้งานจริงสามารถปรับ
ช่วงเวลาฉายแสงให้ปริมาณรังสีเหมาะสมกบัชนิดของเช้ือโรคได้ โดย
ขณะท่ีหุ่นยนตท์  าการฆ่าเช้ือโรคนั้นผูค้วบคุมจะไม่สัมผสักบัแสงยูวีซีท่ี
เป็นอันตราย ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหุ่นยนต์ฆ่าเช้ือด้วยแสงยูวีซีควบคุม
ระยะไกลสามารถท างานแทนมนุษยใ์นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายกบั
มนุษยไ์ด ้

หุ่นยนตฆ่์าเช้ือดว้ยแสงยวีูซีเหมาะส าหรับท างานฆ่าเช้ือโรคภายใน
อาคารเช่น ห้องพกัฟ้ืนในโรงพยาบาล ห้องเรียน หรือสถานท่ีสาธารณะ
อ่ืนๆ ซ่ึงช่วยลดการระบาดของโรคติดต่อได ้
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Electron Confinement Energies in Single Self-Assembled InSb/CdTe Quantum Wire 

Samagorn Boonnum1, Suwit Kiravittaya1,*, Zon1, Supachok Thainoi1, and Somsak Panyakeow1 
1 Semiconductor Device Research Laboratory, Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, 

Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand, Suwit.Ki@chula.ac.th 
 

Abstract 
Semiconductor quantum wire (QWR) is a low-

dimensional nanostructure that confines electron in two 
dimensions. Self-assembled InSb/CdTe QWRs can be 
fabricated by molecular beam epitaxy. The calculation of 
electron confinement energies is performed by 
numerically solving Schrödinger equation. Eigenvalue 
equation is formulated with finite difference method. 
The calculation results reveal both electron 
wavefunctions and the confinement energies. Due to the 
low effective mass of electron in InSb, the 
wavefunctions are strongly confined in the InSb domain. 
The confinement energies monotonically decrease when 
the structure sizes increase and it qualitatively agrees 
with typical analytic formula of the confinement energy. 

Keywords: quantum wire, electron confinement, 
nanostructure, InSb/CdTe 

1. Introduction 
Semiconductor quantum wire (QWR), which is also 

called nanowires, is a low-dimensional nanostructure 
that has recently gained much interest due to its potential 
in electronic and photonic applications. Arrays of QWR 
or nanowire can be vertically or horizontally fabricated 
by many different material combinations. [1-9] Various 
device applications have been demonstrated such as 
transistor [1], laser [2], photovoltaic cell [3], 
photodetector [4], and light-emitting diode [5]. From the 
material point-of-view, the lowest bandgap (0.235 eV) 
among III-V compound semiconductors and the smallest 
electron effective mass of InSb [10] are the promising 
fundamental material properties that can lead to the 
realization of efficient mid-infrared photonic devices. In 
particular, the InSb QWR on CdTe substrate is our 
currently interested system since it has lattice-matched, 
direct bandgap as well as type-I straddling band 
alignment. 

The fabrication methods for realizing semiconductor 
QWR can be done by several methods [6-9]. One 
recently reported method is by self-assembled growth of 
InSb on CdTe substrate in molecular beam epitaxy 
(MBE) at a particular growth condition [11]. The 
formation of InSb QWR is due to the preferential three-
dimensional growth of InSb on CdTe. Due to the surface 
anisotropy, the resultant structure is an array of 
horizontal InSb QWR aligned along [110] direction. 

In this work, we investigate the two-dimensional 
(2D) wavefunctions and the confinement energies of the 
realistic InSb/CdTe QWR structure obtained from the 
experiment [11]. The Schrödinger equation for the 
enveloped wavefunction is numerically solved within 2D 
finite difference scheme. Three structural parameters, 

which are QWR period, QWR amplitude, and layer 
height are included into the 2D electronic potential. The 
calculation results quantitatively show the relationship 
between these structural sizes and the confinement 
energies, which can be related to the energy of photons 
emitted from this nanostructure. 

2. Problem Formulation 
2.1 Structural Modeling 

Figure 1(a) shows a scanning electron microscopy 
image of free-standing InSb QWRs on CdTe substrate. 
The fabrication of these QWRs is performed in MBE. 
The InSb is grown at a particular growth rate (0.065 
monolayer per second) and growth temperature (330ºC) 
[11]. Under this condition, the self-assembled InSb 
QWR array is grown. The thickness of the QWR can be 
controlled by changing the InSb deposition time. The 
observed QWRs are aligned along [110] direction. 

 
 

 
 
Fig. 1 (a) The scanning electron microscopy image of InSb QWRs 
grown on CdTe substrate. Black arrow indicates the [110] direction. (b) 
The cross-sectional schematic illustrates the considered InSb/CdTe 
QWR array. Three structural parameters (QWR period l, QWR 
amplitude A, and height H of flat InSb layer) are defined in this 
schematic. 
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According to the experimental result, the QWR 

structure can be modelled in 2D as shown in Fig. 1(b). In 
the model, an infinite long InSb QWR array is located on 
the CdTe substrate. Three regions (CdTe, InSb QWR 
array, and vacuum) are defined. Part of the QWR is 
intrinsically connected via the flat InSb layer with the 
height H. The structural parameters of this QWR model 
are the QWR period l, QWR amplitude A, and height H 
of flat InSb layer. The typical values of these parameters 
from the experimental results are 100 nm, 10 nm, and 2 
nm, respectively. They are varied as independent 
variables in this work. 

The single self-assembled InSb/CdTe QWR can be 
further modeled as shown in Fig. 2(a). Firstly, the axis 
directions (x,y) and domain size (Lx, Ly) are defined. The 
domain origin (0,0) is set at the flat interface of InSb and 
CdTe and the CdTe region is fixed at the 20% of the 
total region. The QWR height profile h(y) can then be 
mathematically expressed as 

 
 . (1) 

 
Note that in this model of single QWR, the QWR period 
is fixed to the lateral domain size Ly (l = Ly). 
 

 
 
Fig. 2 (a) The considered calculation domain of a single InSb/CdTe 
QWR. Domain size (Lx, Ly), origin (0,0), axis directions (x,y) and 
equation of height profile h(y) are defined in the figure. (b) The 1D 
electron confinement potential V(x) from the conduction bandedge 
profile and vacuum level. Note that the cCdTe and cInSb, which are 
electron affinities of CdTe and InSb, and three electron confinement 
(quantized) energy levels E0 , E1, and E2 are drawn in the figure. 

2.2 Numerical Scheme 
To calculate the 2D electron wavefunction  

and the confinement (quantized) energy E, time-
independent Schrödinger equation with the enveloped 
function approximation (and effective mass 
approximation) is numerically solved [12]. The 
considered equation is 
 

 ,   (2) 

 
where ħ is the reduced Planck constant ( » 6.582×10-16 
eV s), m* is the electron effective mass, and V(x,y) is the 
electron confinement potential. In this work, we set the 
effective masses of electron in CdTe and InSb to 0.11m0 
[13] and 0.014m0 [10], where m0 is the free electron 
mass (» 9.109×10-31 kg). This mass is defined as a 2D 
piecewise continuous function m*(x,y). The potential is 
defined by the electron affinity difference between CdTe 
(cCdTe) and InSb (cInSb) and the vacuum level. For 
simplicity, only properties of related binary compounds 
are considered. Figure 2(b) shows a schematic of 1D 
electron confinement potential drawn from the 
conduction bandedge profile and vacuum level. The 
electron affinities of CdTe (cCdTe) and InSb (cInSb) are set 
to 4.3 eV [14] and 4.59 eV [15], respectively. The 2D 
electron wavefunction  (n = 0,1,2,…) and the 
discrete (quantized) values of the electron confinement 
energies E = En are output of the calculation. 

The Eq. (2) is discretized by using finite difference 
method [16]. Dirichlet boundary condition ( ) 
is set at the domain boundary. In this work, we fix the 
discrete domain size Nx×Ny to 100×100 point and vary 
the resolutions (Dx and Dy) when the lateral size is varied 
(Lx = Nx×Dx and Ly = Ny×Dy). The 2D continuous 
variables are discretized: 

 

 . (3) 

After discretization, the discretized variables can be 
grouped and written in a matrix form, i.e., 
 

 , (4) 
 

where , E is the eigenvalue 
of the problem and the matrix H is a sparse coefficient 
matrix. For an explicit writing of the matrix element, two 
spatial indices i and j are then mapped to the matrix 
index k. The relation is 
 

 , (5) 
 

where i is running from 1 to Nx (= 100) and j is running 
from 1 to Ny (= 100). There are only 5 non-zero elements 
in each row of matrix H. They are 
 

h (y) = H + A cos2( ! y
"

)

! (x , y)

! "2

2 # $ 1
m* #! (x , y) + V (x , y)! (x , y) = E ! (x , y)

!n(x , y)

! (x , y) = 0

H! = E !
! = [!0, !1, !2, . . . , !Nx"Ny]T

k = Nx ! ( j " 1) + i
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(6) 

  (7) 

 

  (8) 

 
The matrix equation is then solved by using EIGS 
command of ARPACK package in MATLAB 
environment. A few eigenvectors and the corresponding 
eigenvalues are the solutions. They are recorded and 
then post-processed for the visualization. 
 

3. Results and Discussion 
Figure 3 shows the first three electron 

wavefunctions obtained as the solutions from the 
calculation of Eq. (4) when the parameters are l = 100 
nm, A = 10 nm, and H = 2 nm. The corresponding 
quantized energies are E0 = 0.049488 eV, E1 = 0.07312 
eV, and E2 = 0.099317 eV. Due to the small effective 
mass of InSb ( ), the wavefunction 
is largely confined in the InSb region. Only small portion 
of the wavefunction is leak into the CdTe region. The 
strong confinement occurs in the vertical (x) direction 
due to the narrowest size of the confinement potential in 
that direction. The ground state wavefunction has one 
lobe with one maximum point while the first and second 
excited state wavefunctions have two and three lobes. 
These excited states are due to the lateral confinement in 
y-direction. The vertical and lateral confinement energies 
can be decomposed by comparing the obtained quantized 
energies from 1D and 2D calculations with the same set 
of parameters. 
 

 
 
Fig. 3 The calculated 2D wavefunction profiles of (a) the ground state 
electron at energy E0 (b) the first excited state electron at the energy E1 
and (c) the second excited state electron at the energy E2. 

By varying the structural parameters one-by-one, we 
can obtain the dependency of the quantized energies on 
those parameters. Figure 4 shows the three electron 
confinement (quantized) energies as a function of QWR 
period (Fig. 4(a)), QWR amplitude (Fig. 4(b)) and the 
height H of flat InSb layer (Fig. 4(c)). All the inspected 
wavefunctions show similar behaviors to those shown in 
Fig. 3. In Fig. 4, the electron confinement energies 
gradually and monotonically decrease when the 
structural size increases. This is well consistent with a 
simple expression of the confinement energy of infinite 
quantum well [12]. It is 

 , (9) 

 

 
 
Fig. 4 The calculated confinement (quantized) energies of the first 
three states (the ground state E0, the first excited state E1, and the 
second excited state E2) when (a) the QWR period l is varied, (b) the 
QWR amplitude A is varied, and (c) the height H of InSb layer is 
varied. 

Hk,k±1 = ! "2

(#x)2 ( 1
mi±1, j + mi, j

)

Hk,k±Nx = ! "2

(#y)2 ( 1
mi, j±1 + mi, j

)

mInSb ! mCdTe ! m0

En(L) = !2!2n2

2m L2 " 1
L2
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where n = 1,2,3, … is the proper quantum number for 
this system and L is the effective structural size.  

From a 1D calculation with the 12-nm potential (A = 
10 nm, H = 2 nm, l ® ¥), the obtained ground-state 
quantized energy is 0.043557 eV. This implies that the 
lateral confinement due to the presence of QWR is 5.9 
meV (= 0.049488 – 0.043557 eV). The low lateral 
confinement energy is qualitatively consistent with the 
large lateral size. The energy differences are nearly equal 
(E2 – E1 » E1 – E0). It implies that the lateral 
confinement might be modelled as an effective harmonic 
potential, which has rather simple analytical solutions 
[12]. 

4. Conclusion 
In this paper, we have presented the theoretical 

investigation of the electron wavefunctions and the 
confinement (quantized) energies of single InSb QWR. 
This QWR can be experimentally realized by self-
assembled growth of InSb on CdTe substrate. The QWR 
structure is modelled, and the numerical scheme based 
on finite difference method is formulated. Numerical 
results show that the electron wavefunctions are largely 
confined in the InSb domain and the quantized energies 
are inversely proportional to the structural size. These 
results give us more knowledge on the realized 
nanostructure, and they can be used as basic information 
for development novel photonic devices based on this 
nanostructure. 

Acknowledgement 
This research is financially supported by the Grant 

for Development of New Faculty Staff, Ratchada-
phiseksomphot Endowment Fund, Chulalongkorn 
University, the Research Chair Grant, the National 
Science and Technology Development Agency 
(NSTDA), Thailand (Contract No. FDA-CO-2558-1407-
TH), the Asian Office of Aerospace Research and 
Development (AOARD) Grant, co-funded with the 
Office of Naval Research Global (ONRG) under Grant 
No. FA 2386-16-1-4003, Thailand Research Fund 
(Contract No. DPG5380002), NANOTEC, NSTDA, 
Thailand (Contract No. RES-50-016-21-016), and Dr. 
Zon acknowledges support from ASEAN University 
Network/Southeast Asia Engineering Education 
Development Network (AUN/SEED-Net) (Contract No. 
CU-58-051-EN) and the Ratchadaphiseksomphot Fund 
for Postdoctoral Fellowships of Chulalongkorn 
University. 

References 
[1]  T. L. Wade, “Electrochemical synthesis of a ZnO 

nanowire field-effect transistor,” MRS Online 
Proceedings Library, vol. 951, art. no. 805, 2006. 

[2]  W. Wegscheider, L. Pfeiffer, M. Dignam, et al. 
“Stimulated emission from excitons in a quantum 
wire laser fabricated by cleaved edge overgrowth,” 
MRS Online Proceedings Library, vol. 326, pp. 
401–406, 1993. 

[3]  Y. Wu, X. Yan, X. Zhang, and X. Ren, 
“Photovoltaic performance of a nanowire/quantum 
dot hybrid nanostructure array solar cell,” 
Nanoscale Res. Lett., vol. 13, art. no. 62, 2018. 

[4]  M. S. El_Tokhy, and I. I. Mahmoud, “Effects of 
nonuniform distribution of quantum well and 
quantum wire base on infrared photodetectors 
under dark conditions,” Opt. Quant. Electron, vol. 
49, art. no. 152, 2017. 

[5]  D. Salomon, A. Dussaigne, M. Lafossas, et al. 
“Metal organic vapour-phase epitaxy growth of 
GaN wires on Si (111) for light-emitting diode 
applications,” Nanoscale Res. Lett., vol. 8, art. no. 
61, 2013. 

[6]  Y. Aritsuka, T. Umeda, J. Motohisa, et al. “Self-
limited GaAs wire growth by MOVPE and 
application to InAs quantum dot array,” MRS 
Online Proceedings Library, vol. 570, pp. 97–104, 
1999. 

[7]  R. G. van Welzenis, F. M. van Setten, and O. F. Z. 
Schannen, “InSb/CdTe heterostructures grown by 
MBE,” Appl. Phys. A, vol. 52, pp. 19–27, 1991. 

[8]  H. W. Yang, S. F. Horng, and H. L. Hwang, 
“Fabrication of quantum wires by wet etching 
techniques,” MRS Online Proceedings Library, vol. 
325, pp. 85–91, 1993. 

[9]  K. Pieger, J. Straka, C. Gréus, et al. “Optical 
characterization of buried InGaAs/GaAs wires 
overgrown by MBE,” MRS Online Proceedings 
Library, vol. 318, pp. 519–524, 1993. 

[10] I. Vurgaftman, J. R. Meyer, and L. R. Ram-Mohan, 
“Band parameters for III–V compound 
semiconductors and their alloys,” J. Appl. Phys., 
vol. 89, no. 11, pp. 5815, 2001. 

[11] Zon, S. Thainoi, S. Kiravittaya, N. Nuntawong, S. 
Sopitpan, S. Kanjanachuchai, S. Ratanatham-
maphan, S. Panyakeow, “Direct growth of InSb 
nanowires on CdTe (001) substrates by molecular 
beam epitaxy,” Mater. Sci. Eng. B, vol. 285, art. no. 
115958, 2022. 

[12] J. H. Davies, The Physics of Low-Dimensional 
Semiconductors: An Introduction, New York, NY, 
USA: Cambridge University Press, 1998. 

[13] D. T. F. Marple, “Effective electron mass in CdTe,” 
Phys. Rev., vol. 129, pp. 2466-2470, 1963. 

[14] S. Adachi, Properties of Semiconductor Alloys: 
Group-IV, III-V and II-VI Semiconductors, vol. 28. 
New York, NY, USA: Wiley, 2009. 

[15] V. Siklitsky, Ioffe Physico-Technical Institute, 
Russia, [Online] Available: http://www.ioffe.rssi 
.ru/SVA/NSM/Semicond/index.html 

[16] T. L. Li and K. J. Kuhn, “Effects of mass 
discontinuity on the numerical solutions to 
quantum wells using the effective mass equation,” 
J. Comput. Phys., vol. 110, pp. 292-300, 1994. 

448



ระบบควบคุมการเลี้ยงสาหร่ายคลอเรลลาเพ่ือเป็นอาหารส าหรับการเลี้ยงไรแดง 

Control system for growing Chlorella sp. to feed Moina sp. 

ณัฐพล กาฬภักดี1 ธวัชชัย ทองเหลี่ยม2 เทพพิทักษ์ บุญทา3 และ สัญญา ควรคิด4 
1,2,4สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3คณะเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุม
การเลี้ยงคลอเรลลาเพื่อเป็นอาหารส าหรับการเลี้ยงไรแดง 
โดยใช้พีแอลซี ในการควบคุมการท างานและท าการ
แสดงผลการท างานของระบบผ่านหน้าจอ ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้
ออกระบบที่สามารถก าหนดปริมาณอาหารในการเลี้ยง
คลอเรลลา สามารถตั้งค่าเซนเซอร์วัดระดับน้ าของบ่อเลี้ยง
คลอเรลลาและบ่อเลี้ยงไรแดงให้การท างานตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ ผลการทดลองพบว่าการเติมอาหารส าหรับการ
เลี้ยงคลอเรลลาจ านวน 4 ชนิด ด้วยระบบควบคุมใช้เวลา
เฉลี่ย 11.6 ± 1.7 นาที ในขณะที่ใช้แรงงานคนใช้เวลาโดย
เฉลี่ย 42.3 ± 4.3 นาที และการทดสอบอัตราการ
เจริญเติบโตของคลอเรลลาที่ เลี้ยงด้วยระบบควบคุม
เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนมีค่าเท่ากับ 22.65  ± 
0.04 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และ 22.14 ± 0.11 x 106 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ  

ค าส าคัญ : คลอเรลลา/ ไรแดง/ พีแอลซี 

Abstract  
The purpose of this project is to develop 

a control system for growing Chlorella sp. to feed 
Moina sp. through the use of a PLC to control the 
operation and display the system's performance 
on a screen. The researchers developed the 
system which can determine the amount of food 
in the chlorella culture and program the water 
level sensor to operate according to the specified 
circumstances. The experiments revealed that 
feeding four different varieties of chlorella with a 
control system required an average of 11.6 ± 1.7 
minutes, whereas working workers took an 
average of 42.3 ± 4.3 minutes. Chlorella cultured 

using the control system grew at a rate of 22.65 ± 
0.04 x 106 cells/mL, whereas physical labor grew 
at a rate of 22.14 ± 0.11 x 106 cells/mL. 

Keywords: Chlorella sp./ Moina sp./ PLC 

1. บทน า 
คลอเรลลาเป็นแพลงก์ตอนพืชที่มีปริมาณโปรตนี

ประมาณ 60 % ท าให้ผู้เลี้ยงปลาสวยงามและเกษตรกร
ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ าจนถึงน าไปเป็น
อาหารในการเลี้ยงไรแดง [1] ไรแดงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังจ าพวกกุ้ ง  มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า  Moina 
macrocopa และมีช่ือสามัญว่า Water flea เป็นแพลงก์
ตอนสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนาด 0.4 -1.8 มม. ล าตัวจะมีสีแดง
เรื่อๆ เมื่อไรแดงอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากจะมองเห็นว่ามี
สีที่แดงเข้มสามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่าปัจจุบัน
ไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างมาก เพราะสภาพ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการไรแดง
กลับเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันท าให้ผู้เลี้ยงปลาสวยงาม และเกษตรกรประสบ
ปัญหาการขาดแคลนไรแดงในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน
มากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
เพราะไรแดงสามารถท าให้อัตราการรอดชีวิตของสัตว์น้ า
วัยอ่อนและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ าวัยอ่อนเพิ่ม
มากขึ้น โดยวิธีการเพาะเลี้ยงไรแดงแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
การเพาะเลี้ยงไรแดงในบ่อซีเมนต์และการเพาะเลี้ยงไรแดง
ในบ่อดิน [2] 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการน า
สาหร่ายคลอเรลลามาเป็นอาหารสัตว์และอาหารเสริม
ส าหรับสัตว์ในเชิงพาณิชย์ เช่น การน าสาหร่ายไปเลี้ยงตัว
อ่อนและวัยเจริญพันธุ์ของหอย ตัวอ่อนกุ้งและปลา ทั้งใน
น้ าจืดและน้ าเค็ม [3] งานวิจัยของ Meta และคณะ [4] ได้
อธิบายว่าสาหร่ายสามารถน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงแพลงก์
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ตอนสัตว์ เช่น rotifer ไรน้ า copepod ที่ใช้เป็นอาหารสด
ในการเลี้ยงกุ้งและปลา ส าหรับงานวิจัยของธีรยุทธ บุญคง 
[5] ได้ศึกษาการเลี้ยงสาหรา่ย Chlorella sp. ในน้ าท้ิงจาก
โรงงานปลาป่นเพื่อน ามาผลิตไรแดง พบว่า Chlorella sp. 
ที่เลี้ยงในน้ าทิ้งจากโรงงานปลาป่นสามารถน ามาใช้ในการ
ผลิตไรแดงได้เฉลี่ยเท่ากับ 0.64 g/L (น้ าหนักเปียก) และ
ให้ตัวอ่อนทุก ๆ 20 ช่ัวโมงตลอดช่วงชีวิตได้ประมาณ 7-9 
ครอกและเฉลี่ยครอกละ 18±3 ตัว [3, 5] ผู้วิจัยได้เห็นถึง
ปัญหาและข้อบกพร่องในการเพิ่มปริมาณในการเลี้ยงไร
แดง จึงได้พัฒนาระบบเลี้ยงคลอเรลลาส าหรับเป็นอาหาร
ในการเลี้ยงไรแดงแบบระบบปิดเพื่อลดจ านวนศัตรูทาง
ธรรมชาติของไรแดง โดยระบบสามารถวัดค่าพีแอชในบ่อ
เลี้ยง วัดค่าความช้ืน ควบคุมการเติมสารเลี้ยงคลอเรลลา 
และเติมน้ าได้อัตโนมัติ เพื่อควบคุมปัจจัยในการเพิ่ม
ปริมาณของไรแดงที่สะดวกใช้งานง่าย ประหยัดเวลาใน
การเตรียมการเลี้ยง ช่วยให้ผู้ เลี้ยงปลาสวยงามและ
เกษตรกรหันมาสนใจการเลี้ยงไรแดงเพิ่มมากขึ้น 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ไรแดงเป็นอาหารธรรมชาติที่ดีที่สุดส าหรับการ

อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนโดยเฉพาะสัตว์น้ าเศรษฐกิจทั้งปลา
สวยงาม และปลาเศรษฐกิจ เช่น ปลาปอมปาดัวร์ ปลากัด 
กุ้งก้ามกราม ปลากะพง ปลาบึก ปลาเทโพ และปลาดุกอุย 
เป็นต้น ปัจจุบันไรแดงจากธรรมชาติมีปริมาณลดลงเพราะ
สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการ
ไรแดงกลับเพิ่มขึ้นท าให้ประสบปัญหาการขาดแคลนไร
แดงในการอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนมากขึ้นซึ่งมีผลโดยตรง
กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า [2] 

 

 
 

รูปที่ 1 ไรแดงเล็กเพศเมีย (ซ้าย) เพศผู้ (ขวา) [6] 

คลอเรลลาเป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีลักษณะเซลล์
ส่วนใหญ่เป็นทรงกลมและอาจมีเซลล์เป็นรูปวงรีบ้าง เป็น
สาหร่ายเซลล์เดี่ยวที่มีขนาดเล็กโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 2-10 ไมโครเมตร ไม่มีแฟลกเจลลัม และผนัง
ค่อนข้างบาง สาหร่ายชนิดนี้พบทั่วไปในน้ าจืด และน้ าเค็ม

เจริญเติบโตง่าย และมีโปรตีนสูง 40-50 % เมื่อคลอเรลลา
มีจ านวนมากขึ้นจะท าให้แหล่งน้ านั้นมีสีเขียว [1]  

 

 
 

รูปที่ 2 ลักษณะของสาหร่ายคลอเรลลา [7] 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 โครงสร้างการท างานของระบบ 

การออกแบบระบบแสดงดังรูปที่ 3 ดังนี ้
1) พีแอลซีท าหน้าที่ควบคุมการท างานของปั๊มเติม

น้ าเปล่าลงในบ่อเลี้ยงคลอเรลลา บ่อเลี้ยงไรแดง ควบคุม
การท างานของปั๊มเติมอาหารส าหรับเลี้ยงคลอเรลลา รับ
ค่าจากเซนเซอร์วัดระดับเพื่อก าหนดปริมาณน้ าในบ่อเลี้ยง
คลอเรลลา บ่อเลี้ยงไรแดงในการควบคุมการท างานตาม
เง่ือนไขของโปรแกรม และแสดงผลการท างานของระบบ
ผ่านหน้าจอ Haiwell [8-9] 

2) เซนเซอร์วัดระดับน้ าท าหน้าที่วัดค่าปริมาณของน้ า 
[10] 

3) ปั๊มน้ าท าหน้าที่ดูดน้ ามาลงในบ่อลี้ยงคลอเรลลา และ
บ่อเลี้ยงไรแดง [11]  

4) ปั๊มเติมอาหารส าหรับการเลี้ยงคลอเรลลาเติมลงไปใน
บ่อเลี้ยง 

5) ปั๊มเติมน้ าคลอเรลลากับน้ าเปล่าลงไปในบ่อเลี้ยงไร
แดง และน าหัวเช้ือไรแดงมาท าการเพาะเลี้ยงไรแดง 

 

 
 

รูปที ่3 โครงสร้างการท างานของระบบ 
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3.2 การควบคุมการท างานของระบบ 
การท างานเริ่มจากรับค่าจากเซนเซอร์วัดระดับ

น้ ามายังพีแอลซี โดยท าการก าหนดระดับน้ าของบ่อพักน้ า
บ่อเลี้ยงคลอเรลลาและบ่อเลี้ยงไรแดงเพื่อให้ปั๊มน้ าท างาน
ตามเง่ือนไขของโปรแกรม ท าการก าหนดปริมาณอาหาร
ส าหรับเลี้ยงคลอเรลลา เมื่อระดับน้ าถึงระดับที่ก าหนดไว้
ปั๊มจะหยุดการท างานพักไว้ 3-4 วัน เพื่อให้เกิดคลอเรลลา 
เมื่อสีของน้ าคลอเรลลาส าหรับเลี้ยงไรแดงได้ที่แล้ว ให้ปั๊ม
ที่อยู่ในบ่อเลี้ยงคลอเรลลาและปั๊มน้ าเปล่าท างานพร้อมกัน
เพื่อให้ดูดน้ าเปล่ากับดูดน้ าคลอเรลลาไปเติมในบ่อไรแดง
เมื่อถึงระดับที่ก าหนดไว้โปรแกรมจะสั่งให้ปั๊มหยุดท างาน
จากนั้นน าหัวเช้ือไรแดงมาเพาะเลี้ยงในบ่อได้ เลี้ยงไรแดง
พักไว้ 3-5 วันท าการน าหัวเชื้อไรแดงมาท าการเพาะไรแดง
เพื่อน าไปอนุบาลพันธ์ุสัตว์น้ าวัยอ่อนได้ 

 

 
 

รูปที ่4 ไดอะแกรมการท างานของระบบ 

3.3 การออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟสของระบบ 
การออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟสของหน้า

จอแสดงผล รายละเอียดดังนี ้
1) ปุ่ม system1 มีไว้ส าหรับควบคุมการท างานของปั๊ม

เติมอาหารและปั๊มน้ าเปล่าไปเติมที่บ่อเลี้ยงคลอเรลลา 
2) ปุ่ม system2 มีไว้ส าหรับควบคุมการท างานของปั๊ม

น้ าเปล่าและปั๊มที่ไว้สูบน้ าคลอเรลลา 
3) ปุ่ม choice1 – choice4 เป็นปุ่มการเลือกใช้สูตร

เลี้ยงคลอเรลลามีให้เลือก 4 สูตร 
4) ช่อง level sensor1 และlevel sensor2 เป็นช่อง

แสดงค่าระดับน้ าที่วัดได้จากระดับน้ าของบ่อเลี้ยงคลอ
เรลลาและบ่อเลี้ยงไรแดง 

5) ปุ่มส าหรับการตั้งค่าการท างานของเครื่องเลี้ยงคลอ
เรลลาส าหรับเลี้ยงไรแดง 

 

 
 

รูปที ่5 การออกแบบหน้าจอหลักของระบบ 

3.4 การติดต้ังและทดสอบการท างาน 
1) ระบบควบคุมการเลีย้งสาหร่ายคลอเรลลา

ประกอบด้วยอุปกรณต์่างๆ ได้แก่ พีแอลซี เซนเซอร์ ถังใส่
สารอาหาร ปั๊มจ่ายอาหาร ฯลฯ ดงัรูปที ่6 

2) การก าหนดปริมาณอาหารส าหรับเลีย้งคลอเรลลา
เพื่อเติมไปยังบ่อเลีย้ง และการเตมิอาหารส าหรับเลีย้งคลอ
เรลลากับน้ าเปล่าไปยังบ่อเลี้ยงคลอเรลลา 

3) การเปลี่ยนแปลงของสีน้ าในบ่อเลี้ยงคลอเรลลา
หลังจากพักน้ าไว้หลังการเติมสารลงไปประมาณ 3-5 วัน 
จึงจะสามารถน าไปเลี้ยงไรแดงได้ และได้ท าการดูดน้ าคลอ
เรลลาจากบ่อเลี้ยงคลอเรลลาไปยังบ่อเลี้ยงไรแดงเมื่อ
ระดับน้ าอยู่ในระดับที่ก าหนด 

 
รูปที ่6 อุปกรณ์ของระบบ 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ความแม่นย าในการจ่ายสารอาหารของระบบ 

การทดสอบความแม่นย าได้ท าการทดสอบโดย
การตั้งค่าปริมาณน้ าในเครื่องจ่ายอาหารที่ปริมาณน้ า 500 
ลิตร จากการทดสอบจ านวน 4 รอบ พบว่าการเติมอาหาร
ส าหรับการเลี้ยงคลอเรลลาแต่ละครั้งโดยการเติมอาหาร
ส าหรับการเลี้ยงคลอเรลลาด้วยตัวเอง จ านวน 4 ชนิด ใช้
เวลาโดยเฉลี่ย 42.3 ± 4.3 นาที ในขณะที่ ใช้เครื่องเติม
อาหารส าหรับการเลี้ยงคลอเรลลาใช้เวลาในการเติม
อาหารทั้ง 4 ชนิดอยู่ท่ี 11.6 ± 1.7 นาที 
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4.2 อัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลลา 
การทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลลา

พบว่าคลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยเครื่องเลี้ยงคลอเรลลาส าหรับ
การเลี้ยงไรแดงกับการเลี้ยงแบบปกติ มีการเพิ่มจ านวน
ของคลอเรลลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยตั้งแต่
วันแรกของการเพาะเลี้ยง และเพิ่มจ านวนมากที่สุดในวันที่ 
5 ของการเลี้ยง จ านวนเซลล์เฉลี่ยของคลอเรลลาที่เลี้ยง
ด้วยเครื่องเลี้ยงคลอเรลลาส าหรับการเลี้ยงไรแดงกับการ
เลี้ยงด้วยแรงงานคนมีค่าเท่ากับ 22.65±0.04 x 106 เซลล์
ต่อมิลลิลิตร และ 22.14±0.11 x 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ โดยทั้งสองวิธีมีอัตราการเจริญเติบโตของคลอ
เรลลาใกล้เคียงกัน 

 

 
 

รูปที ่7 อัตราการเจรญิเติบโตของคลอเรลลา 

5. สรุป 
1) ระบบสามารถควบคุมการให้อาหารคลอเรลลา

ส าหรับการเลี้ยงไรแดง โดยใช้พีแอลซีควบคุมการท างาน
ของระบบท้ังหมดโดยการรับค่าจากเซนเซอร์วัดระดับน้ าท่ี
สามารถดูปริมาณระดับน้ าผ่านหน้าจอแอลอีดีเพื่อก าหนด
ปริมาณน้ าในบ่อเลี้ยงคลอเรลลา และบ่อเลี้ยงไรแดง ให้ท า
ตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้สอดคล้องกับการท างานของ
ปั๊มจ่ายอาหารส าหรับการเลี้ยงคลอเรลลาที่สามารถเติม
ปริมาณอาหารตามที่ต้องการได้  

2) การทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของคลอเรลลา
พบว่าคลอเรลลาที่เลี้ยงด้วยเครื่องเลี้ยงคลอเรลลาส าหรับ
การเลี้ยงไรแดงกับการเลี้ยงแบบปกติ มีการเพิ่มจ านวน
ของคลอเรลลาไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

เอกสารอ้างอิง 
[1]  นริศรา สุวรรณโชติ, “การศึกษาผลของปริมาณไน
เตรตต่อการเจรญิเติบโตของคลอเรลลา (Chlorella 
vulgaris)” ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยศลิปกร, 2557. 
[2] กรมประมง. ไรแดงแดงตอนท่ี 1 [ออนไลน์]  
แหล่งที่มา https://www4.fisheries.go.th/local/file_ 
document/20180417154420_1_file.pdf (สืบค้นเมื่อ 
23 เม.ย. 2565) 
[3] พงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร, “การเจริญเติบโตและการ
ผลิตไขมันของสาหร่าย Chlorella vulgaris ที่เลี้ยงในน้ า
เสียจากโรงฆ่าสุกร” ปรญิญาโท, มหาวิทยาลยัศิลปกร, 
2560. 
[4] T. M. Mata, A. A. Martins, and N. S. Caetano, 
“Microalgae for biodiesel production and other 
applications: a review,” Renewable and 
sustainable energy reviews, vol. 14, no. 1, pp. 
217–232, 2010.  
[5] ธีรยุทธ บุญคง, “การใช้ประโยชน์น้ าท้ิงจากโรงงาน
ปลาป่นเพาะเลีย้งคลอเรลลาเป็นอาหารในการเพาะเลี้ยงไร
แดง” ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์, 2552. 
[6]  เมธาวี รอตมงคลด, “การพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงไร
แดงเล็ก (Moina micrura) เพื่อเป็นอาหารสตัว์น้ าวัย
อ่อน” ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562. 
[7] ประโยชน์ของครอเรลลา [ออนไลน์] แหล่งที่มา 
https://shorturl.asia/YdNRE (สืบค้นเมื่อ 23 เม.ย. 
2565) 
[8] PLC คืออะไร [ออนไลน์] แหล่งที่มา https://short 
url.asia/bcQPm (สืบค้นเมื่อ 23 เม.ย. 2565) 
[9] หน้าจอ Haiwell [ออนไลน์] แหลง่ที่มา
https://shorturl.asia/vqdKe (สืบค้นเมื่อ 23 เม.ย. 
2565) 
[10] Liquid Level Transmitter Sensor [ออนไลน์] 
แหล่งที่มา https://shorturl.asia/KDJ3F (สืบค้นเมื่อ 23 
เม.ย. 2565) 
[11] หลักการท างานของปั๊มน้ า [ออนไลน์]  
แหล่งที่มา https://shorturl.asia/H5Frw  (สืบค้นเมื่อ 
23 เม.ย. 2565) 

452

https://www4.fisheries.go.th/local/file_
https://short/


การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสกัธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

ชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจิทลัด้วยไลบราร่ี OpenCV 
Demonstration Set of Digital Image Processing with OpenCV Library 

สิริราช ปินศิริ 1 และ กฤตยา ทองผาสุข2 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจิทลัดว้ยไลบราร่ี 
OpenCV เพื่ อ เป็นอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สมยัใหม่ ชุดสาธิตประกอบดว้ยบอร์ด Raspberry 
Pi 4 กล้องเว็บแคมความละเอียดสูง 720p/30fps และหน้าจอภาพ LCD 
ความละเอียด 800 × 480 (HD) ท่ีออกแบบใหพ้กพาง่าย จดัเก็บเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยชุดสาธิตมีฟังก์ชันที่ ติดตั้ งพ ร้อมใช้งานด้วยไลบราร่ี 
OpenCV เอกสารประกอบชุดสาธิต ไดแ้ก่ คู่มือการติดตั้งและใชง้าน และ
ส่ือสไลด์ภาพน่ิงเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกับชุดสาธิต 6 หน่วย ชุดสาธิตน้ีถูก
ทดสอบการท างานโดยผูว้ิจยั และประเมินผลจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบว่า
ความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าดา้น
การใชง้านมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ขณะท่ีดา้นการออกแบบ
ชุดสาธิต ดา้นคู่มือการใชง้านชุดสาธิต และดา้นส่ือสไลดภ์าพน่ิงมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ค าส าคัญ: โอเพ่นซีวี  ราสเบอร์ร่ีพาย  การประมวลผลภาพดิจิทลั ภาษา
ไพธอน 

Abstract 
Demonstration Set of Digital Image Processing with OpenCV Library 

was created as a device used in the course of Modern Computer Technology.  
A Raspberry Pi 4 board, a webcam 720p/30fps, and a 800 × 480 (HD) LCD 
monitor are included in the package. So, the set is easy to carry and practical. 
The demonstration set contains the ready to use functions using OpenCV 
library. The documentations of this set contain the instruction manual and 
the 6 units of slide media content relevant to the set. This set was functional 
tested by the researcher. The results of five experts' evaluations of the 
demonstration set and related materials revealed that the experts were very 
satisfactory with the demonstration set as a whole. When considering each 
aspect, the utilization was rated a highest level of satisfaction. While the 
design of demonstration set, the user manual, and the slide media were rated 
a high level of satisfaction. 

Keywords:  OpenCV, Raspberry Pi, Digital Image Processing, Python 

1. บทน า  

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมาระบบการการประมวลผลภาพดิจิทัล 
(Digital Image Processing: DIP) เข้ามาเป็นกระบวนการจัดการและ
วิเคราะห์รูปภาพใหเ้ป็นขอ้มูลในแบบดิจิทลัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ตอ้งการทั้ง
ในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซ่ึงใชเ้ทคนิคไลบราร่ี OpenCV (Open source 
Computer Vision Library) [1] เป็นไลบรารีท่ีรวบรวมฟังก์ชันการเขียน
โปรแกรมจะมีเป้าหมายไปที ่การแสดงผลดว้ยคอมพ ิวเตอร์แบบ
เรียลไทม์ ส่งผลใหม้ีการน ามาประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลาย โดยการน า
กลอ้งเขา้มาเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการตรวจจบัและประมวลผล ดัง่ระบบ
ตรวจจบับุคคลเพื่อเฝ้าระวงัในพื้นที่ดว้ยการตรวจจบัใบหนา้บุคคลและ
เปรียบเทียบกบัภาพคนร้าย [2] ระบบการแจง้เตือนจราจร ที ่ใชก้ลอ้ง
ตรวจจบัปริมาณยานพาหนะประยกุตใ์ชร่้วมกบั Raspberry Pi และ
ไลบราร่ี OpenCV [3] หรือแมแ้ต่การใชง้านดา้นเกมส์ที่อพัโหลดภาพ
หรือใชก้ลอ้งตรวจจบั เพื ่อทายอายจุากใบหนา้ผู เ้ล ่น โดยผลงานท่ี
น าเสนอส่วนใหญ่จะพบการตรวจจบัส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้น 

ในการสอนรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ (Modern 
Computer Technology) ในหลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ซ่ึงเป็นวิชาที่มีผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนประยกุตใ์ชซ้อฟต์แวร์หรือศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ระบบส่ือสารไร้สาย 
การประมวลผลภาพดิจิทลั เป็นตน้ ร่วมกบัภาษาไพธอน โดยให้ผูเ้รียน
เป็นผูก้  าหนดแนวทางการด าเนินการเอง เพื่อตอ้งการให้ผูเ้รียนเขา้ใจและ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะไดดี้ข้ึน แต่ในการเรียนการสอน
รายวิชาดงักล่าวยงัขาดชุดสาธิตท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการอยา่ง
เป็นรูปธรรม ซ่ึงการสอนแบบสาธิต [4] เป็นการสอนโดยวิธีอธิบายพร้อม
กบัการใชเ้คร่ืองมือแสดงใหผู้เ้รียนไดส้งัเกตไปดว้ยกนั  
          จากปัญหาและความส าคญัขา้งตน้ การสร้างชุดสาธิตจะช่วยบูรณาการ
หลกัการของประมวลผลภาพดิจิทลัร่วมกบัไลบราร่ี OpenCV กบัภาษาไพธอน
ซ่ึงเป็นเน้ือหาในรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ส่งผลให้
ผูเ้รียนไดเ้กิดการประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอี้กทางหน่ึง  

2. วตัถุประสงค์  
เพื่อสร้างชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจิทลัดว้ยไลบราร่ี OpenCV 

ส าหรับเสริมการสอนในรายวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สมยัใหม่ 
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3. การด าเนินการวิจัย 

3.1 การออกแบบและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
ชุดสาธิตถูกออกแบบโดยการจัดวางองค์ประกอบที่ รวบรวม

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีเก่ียวข้องเข้าอยู่ในกล่องเป็นช้ินเดียวกันคลา้ยกับ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยให้จอ LCD สามารถพับเก็บได้ ส่วนบอร์ด 
Raspberry Pi 4 จะอยู่ใตจ้อ LCD อีกทั้ งท าให้กล่องมีฝาปิดดา้นบนเพื่อ
ความแข็งแรงและพกพา บนฝาปิดใชเ้ลเซอร์สกรีนโลโกข้องมหาลยัและ
ช่ือชุดสาธิต โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบขนาดกล่องบรรจุอุปกรณ์ดงัรูปท่ี 1 
และรูปร่างของชุดสาธิตขณะเปิดฝากล่องและพบัจอภาพข้ึนดงัรูปที่ 2 
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รูปท่ี 1 ขนาดกล่องบรรจุอุปกรณ์ 

 
รูปท่ี 2 รูปร่างของชุดสาธิต 

 
รูปท่ี 3 กรอบแนวความคิดองคป์ระกอบชุดสาธิต 

โดยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ท่ีประกอบรวมกนัเป็นชุดสาธิต ไดแ้ก่ บอร์ด 
Raspberry Pi 4 โมเดลบี 8 GB Micro SD Card ขนาด 64 GB อุปกรณ์จ่าย
แรงดนัไฟเลี้ยง 5 V กระแสไฟ 3 A ซ่ึงสามารถรองรับการใช ้Power bank 
เพื่อสะดวกสบายในการใชง้าน ไม่จ าเป็นตอ้งชาร์จไฟฟ้า สายน าสัญญาณ

แบบ Mini Micro HDMI to HDMI จอมอนิเตอร์แสดงผลขนาด 5 น้ิว สาย
แลนเช่ือมต่อกบัคอมพิวเตอร์ และกลอ้งเวบ็แคม ขณะท่ีโปรแกรม Visual 
Studio Code ถูกใชส้ าหรับงานน้ี เน่ืองจากเป็นโปรแกรม Opensource ท่ีมี
ขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใชร่้วมกับไลบราร่ีเทคนิคของ
การประมวลผลภาพด้วย OpenCV โดยใช้ภาษาไพธอนในการเขียน
โปรแกรม กรอบแนวความคิดขององคป์ระกอบชุดสาธิตดงัรูปท่ี 3 

3.2 การประเมนิคุณภาพชุดสาธิต 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจมีรายการประเมิน 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการออกแบบชุดสาธิต 2) ด้านคู่มือการใช้งานชุดสาธิต  
3) ด้านส่ือสไลด์ภาพน่ิง และ 4) ดา้นการใชง้าน โดยผูเ้ช่ียวชาญที่เป็น
อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั และมีประสบการณ์สอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ทคโนโลยไีม่ต ่ากว่า 5 ปี เป็นผูป้ระเมินคุณภาพของชุดสาธิตดว้ย
มาตรส่วนประมาณค่าที่ก าหนดค่าน ้ าหนักการประเมินไว ้5 ระดบั โดย  
1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด แลว้จึงน าผลการแสดง
ความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาระดบัความพึงพอใจของชุดสาธิตท่ีสร้างดว้ย
ค่าเฉล่ียเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การแปลผลคะแนนระดบั
ความพึงพอใจ คือ ช่วงคะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุด ช่วงคะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ช่วงคะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย และ 
ช่วงคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

4. ผลการด าเนินการ 

4.1 ผลการสร้างชุดสาธิต 

 

 หมายเลข 1 กลอ้งเวบ็แคม 
 หมายเลข 2 จอภาพ LCD 
 หมายเลข 3 ช่องไวส้ าหรับพบัจอภาพ LCD 
 หมายเลข 4 สายเช่ือมต่อจอภาพ LCD เขา้กบับอร์ด Raspberry Pi 4 

รูปท่ี  4 ชุดสาธิตส าหรับการประมวลผลภาพดว้ย OpenCV เบ้ืองตน้ 

4.1.1  ชุดสาธิตส าหรับการประมวลผลภาพดว้ย OpenCV เบื้องตน้
ดงัรูปท่ี 4 ซ่ึงภายนอกประกอบดว้ยกลอ้งเวบ็แคม และหนา้จอภาพ LCD 
ขณะที่บอร์ด Raspberry Pi 4 อยูด่า้นในกล่องมีการจดัวางดงัรูปท่ี 5 หาก
ไม่ไดใ้ชง้านสามารถสามารถปิดฝากล่องได ้ส่งผลใหดู้มีระเบียบและง่าย
ต่อการพกพา 

 2  1 

 4 

 3 
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หมายเลข 5 พดัลมระบายความร้อน 

 หมายเลข 6 บอร์ด Raspberry Pi 4 
 หมายเลข 7 ช่องวา่งส ารองส าหรับใช ้Power bank 

รูปท่ี 5 บอร์ด Raspberry Pi 4 

              4.1.2 ฟังก์ชันการท างานชุดสาธิตประกอบด้วยการตรวจจับ
ใบหนา้และดวงตา การตรวจจบัวตัถุ การตรวจจบัรถยนต์ และการท านาย
อาย ุโดยผลลพัธ์ของการเขียนโปรแกรมดงัรูปท่ี 6   

    
  (a)  (b) 

    
 (c) (d) 

(a) การตรวจจบัใบหนา้และดวงตา (b) การตรวจจบัวตัถุ  
(c) การตรวจจบัรถยนต ์(d) การท านายอาย ุ

รูปท่ี 6 การตรวจจบัลกัษณะต่าง ๆ 

4.2 เอกสารประกอบชุดสาธิต 
4.2.1  คู่มือชุดสาธิตเป็นแนวทางการติดตั้ งโปรแกรม และการใช้

งานโปรแกรมเบ้ืองตน้ ตวัอยา่งคู่มือดงัรูปที่ 7 
4.2.2  ส่ือสไลด์ภาพน่ิงประกอบชุดสาธิต จะกล่าวถึงเน้ือหาท่ี

เก่ียวข้องกับชุดสาธิตอย่างย่อ โดยต้องการเน้นให้เห็นเก่ียวกับการ
ประยกุต์ใชง้าน OpenCV กับ Raspberry pi เป็นหัวใจส าคญั ตวัอย่างส่ือ
สไลดภ์าพน่ิงดงัรูปที่ 8 โดยส่ือสไลดภ์าพน่ิงมีทั้งส้ิน 6 หน่วย ดงัน้ี  

หน่วยที่ 1 โปรแกรมภาษา Python 
หน่วยที่  2 การติดตั้ งโปรแกรมภาษา Python โดยใช้โปรแกรม 

Visual Studio Code เบื้องตน้ 
หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการท างานของ OpenCV 
หน่วยที่ 4 การประยกุตใ์ช ้OpenCV เบื้องตน้ 
หน่วยที่ 5 การใชง้าน Raspberry pi 
หน่วยที่ 6 การประยกุตใ์ชง้าน OpenCV กบั Raspberry pi 

    
รูปท่ี 7 ตวัอยา่งคู่มือชุดสาธิต 

 

 
รูปท่ี 8 ตวัอยา่งส่ือสไลดภ์าพน่ิง 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
รายการ Mean SD แปลผล 

ด้านการออกแบบชุดสาธิต 4.50 0.69 มาก 
1. ความสวยงามของชุดสาธิต 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
2. ความเหมาะสมของการจดัวางอุปกรณ์ 4.60 0.89 มากท่ีสุด 
3. ความคงทนของกล่องของชุดสาธิตท่ีท ามา
จากพลาสติก 

4.40 0.55 มาก 

4. ความเหมาะสมของขนาดชุดสาธิต  
(ก 190 x ย 145 x ส 130 มม.) 

4.40 0.89 มาก 

ด้านคู่มือการใช้งานชุดสาธิต 4.15 0.59 มาก 
1. ความเหมาะสมในการจดัเรียงเน้ือหา 4.00 0.71 มาก 
2. เน้ือหาง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 4.20 0.45 มาก 
3. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.00 0.71 มาก 
4. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.40 0.55 มาก 
ด้านส่ือสไลด์ภาพน่ิง 4.35 0.49 มาก 
1. ความชดัเจนในการใชภ้าษา 4.20 0.45 มาก 
2. ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร 4.40 0.55 มาก 
3. ตวัอกัษรท่ีใชอ่้านง่าย 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
4. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 4.20 0.45 มาก 
ด้านการใช้งาน 4.60 0.51 มากท่ีสุด 
1. สะดวกต่อการพกพา 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
2. ง่ายต่อการใชง้าน 4.40 0.55 มาก 
3. สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริง 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.40 0.55 มาก 

 5 

 6 

 7 
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4.3 ผลการวเิคราะห์คุณภาพชุดสาธิต 
ผลการประเมินคุณภาพชุดสาธิตจากความพึงพอใจของผูเ้ช่ียวชาญ 

5 คน พบว่าระดบัความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 
4.40 (SD 0.55) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความพึงพอใจ
ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.60 (SD 0.51) ขณะที่
ดา้นการออกแบบชุดสาธิต ดา้นส่ือสไลดภ์าพน่ิง และดา้นคู่มือการใชง้าน
ชุดสาธิตมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.50 (SD 0.69), 4.35 
(SD 0.49) และ 4.15 (SD 0.59) ตามล าดับ  เม่ือพิ จารณาระดับความ 
พึงพอใจรายขอ้ท่ีไดค่้าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นพบว่า ความสวยงามของ
ชุดสาธิต และความเหมาะสมของการจดัวางอุปกรณ์มีความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมากท่ีสุดส าหรับดา้นการออกแบบชุดสาธิต ที่ค่าเฉลี่ย 4.6 (SD 
0.55)  และ 4.6 (SD 0.89) ตามล าดับ ขณะที่ความเหมาะสมของขนาด
ตวัอกัษรมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากส าหรับดา้นคู่มือการใชง้านชุด
สาธิต ท่ี ค่าเฉลี่ย 4.4 (SD 0.55) ส าหรับด้านส่ือสไลด์ภาพน่ิงพบว่า
ตวัอกัษรท่ีใช้อ่านง่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ท่ีค่าเฉลี่ย 
4.60 (SD 0.55) และดา้นการใชง้านพบว่าชุดสาธิตสะดวกต่อการพกพามี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.80 (SD 0.45) รายละเอียด
ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญดงัตารางท่ี 1  
5. 
5. สรุปผลการด าเนินการ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

ชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจิทลัดว้ยไลบราร่ี OpenCV สร้างข้ึน
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ใชส้าธิตร่วมกบัการเรียนการสอนใน
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน บูรณาการให้นักเรียนไดเ้ห็นภาพ สามารถใชห้ลกัการประมวล
ภาพดิจิทัลร่วมกับเน้ือหาที่ เรียน น าไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ได ้
หลากหลาย เช่น การจดจ าใบหน้าให้ประตูเ้ปิด การเรียนรู้ท่าทาง การ
ตรวจจบัวตัถุ เป็นตน้  

ชุดสาธิตการประมวลผลภาพดิจิทลัดว้ยไลบราร่ี OpenCV ใชบ้อร์ด 
Raspberry Pi 4 โม เดล บี  8  GB และโป รแกรม  Visual Studio Code 
ส าหรับเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา Python กบัไลบราร่ี OpenCV เพื่อการ
ประมวลผลภาพ ซ่ึงฟังก์ชนัท่ีติดตั้งพร้อมใชง้านส าหรับชุดสาธิต ไดแ้ก่ 
1) การตรวจจบัใบหน้าและดวงตา 2) การตรวจจบัวตัถุ 3) การตรวจจับ
รถยนต์ และ 4) การท านายอายุ อีกทั้ งมีเอกสารประกอบชุดสาธิตเป็น
คู่มือการติดตั้ งซอฟต์แวร์และส่ือสไลด์ภาพน่ิง 6 หน่วย ซ่ึงผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู ้เช่ียวชาญ 5 คน ด้วยแบบสอบถามท่ีมี
รายการประเมิน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการออกแบบชุดสาธิต 2) ดา้นคู่มือ
การใช้งานชุดสาธิต 3) ด้านส่ือสไลด์ภาพน่ิง และ 4) ด้านการใช้งาน 
พบว่าระดบัความพึงพอใจในภาพรวมท่ีมีต่อชุดสาธิตอยูใ่นระดบัมาก ท่ี
ค่าเฉล่ีย 4.40 (SD 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความพึง
พอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ที่ ค่าเฉลี่ย 4.60 (SD 0.51) 

ขณะที่ดา้นการออกแบบชุดสาธิต ดา้นส่ือสไลดภ์าพน่ิง และดา้นคู่มือการ
ใช้งานชุดสาธิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ ค่าเฉลี่ย 4.50 (SD 
0.69), 4.35 (SD 0.49) และ 4.15 (SD 0.59) ตามล าดบั 

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพฒันา 

5.2.1  การเพ่ิมจุดเช่ือมต่อ GPIO (General Purpose Input/Output) 
และส่วนโมดูลภายในบอร์ด รวมถึงการออกแบบที่ค านึงถึงการจดัเก็บ
อุปกรณ์ทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งลงในกล่องชุดสาธิต เช่น กลอ้ง สายไฟ หรือ
คียบ์อร์ด เป็นตน้ 

5.2.2  การสาธิตบางสถานท่ีอาจไม่สะดวกในการใชไ้ฟฟ้า 220 V จึง
เลือกใช้ Power bank ในการใชง้าน แต่ Power bank ควรมีกระแสไฟฟ้าท่ี
จ่ายไฟ 3 A เน่ืองจากบอร์ด Raspberry Pi 4 จะดึงตอ้งการกระแสไฟอย่าง
มากเม่ือใช้ทรัพยากรสูง และควรติดตั้ งพัดลมระบายอากาศหรือซิงค์
เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้การระบายความร้อนดีข้ึน นอกจากนั้น หากตอ้งการ
พฒันาชุดสาธิตให้มีเสถียรภาพของกระแสไฟฟ้ามากข้ึน ตอ้งค านึงถึงการ
ออกแบบเพื่อรองรับการใชง้านกบัชุดแปลงไฟ 220 VAC เป็น 5 VDC 

5.2.3  กรณีท่ีตอ้งการให้นกัศึกษาดูพร้อมกนัไดห้ลายคนควรท าชุด
สาธิตให้มีขนาดจอ LCD ใหญ่ข้ึนแทนการต่อจอภาพ หรือฉายผ่าน
โปรเจคเตอร์ 
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การพฒันาเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิว้แบบต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยี IoT ด้วยการทดสอบลุกยืน  
เพ่ือประเมินการฟ้ืนตัวของผู้ป่วยโควิด 19 

Development of IoT-based Continuous Monitoring Pulse Oximeter with Sit-to-Stand Test 
for Recovery Assessments of COVID-19 Patients 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบต้นแบบของเคร่ืองวดัออกซิเจน
ปลายน้ิว เพ่ือวดัและรายงานค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (SpO2) 
และอตัราการเตน้ของหัวใจท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการทดสอบลุกยืน และ
สามารถส่งผลขอ้มูลการวดัแบบระบบแพทยท์างไกลผา่นทาง LINE BOT 
ให้แก่บุคลากรทางการแพทยห์รือผูป้ระเมิน ทั้งยงัเก็บค่าและบนัทึกกราฟ
ท่ีตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียกดูในภายหลัง เคร่ืองวัด
ออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพฒันาขึ้น (Pulse Oximeter) สามารถวดัความอ่ิมตวั
ของออกซิเจนในเลือดได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย ์
(Pulse Oximeter OxyTrue) โดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย
ขณะพกัและออกก าลงักายลุกยืนบนเกา้อ้ี 1 นาที ร้อยละ 0.851 และ 1.811 
ตามล าดับ ทั้งยงัสามารถตรวจจบัสถานะการลุกยืนซ่ึงมีค่าร้อยละความ
คลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1.339 

ค าส าคัญ: การทดสอบการลุกยืน, ระบบแพทยท์างไกล, การฟ้ืนตวัของ
ผูป่้วยโควิด 19, Pulse Oximeter, ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดและ
อตัราการเตน้ของหวัใจ 

Abstract 
This project is a prototype development of a fingertip pulse 

oximeter to measure and report oxygen saturation, heart rate changes 
according to Sit-to-Stand Test and transmit measurement data as a 
telemedicine system via LINE BOT to medical staffs. The LINE BOT 
also stores and saves graphs for later retrieval. The Developed Pulse 
Oximeter can measuring oxygen saturation similar to a medical grade 
device (Pulse Oximeter OxyTrue) with average percentage errors while 
resting and exercising in a chair for 1 minute are 0.851% and 1.811%, 
respectively. It was also able to detect STST status with an average 
percentage error of 1.339%. 

Keywords: Sit-to-Stand Test, Telemedicine, Recovery of COVID-19 
Patients, Pulse Oximeter, Oxygen Saturation and Heart rate 

1. การพฒันาเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิว้แบบต่อเน่ืองด้วย
เทคโนโลยี IoT 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเน่ือง 
ท าให้มีผู ้ป่วยและผู ้ฟ้ืนตัวจากโควิด 19 จ านวนมาก [1] เกินกว่าขีด
ความสามารถในการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ และยงัอาจจะพบ
อาการหลังจากรักษาโควิด 19 หายแล้ว (Long COVID) เช่น หายใจ
ล าบาก อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย ประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมต่างๆ 
ลดลง เป็นตน้ [2]  ทั้งน้ีคนไขท่ี้ไดรั้บการรักษาและอยู่ระหว่างฟ้ืนตวัจึง
จ าเป็นตอ้งได้รับการวดัประเมินและติดตาม เพ่ือท าการรักษาตามกลุ่ม
อาการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

การเลือกใช้การทดสอบลุกยืน 1 นาที (1 minute Sit-to-Stand Test) 
เน่ืองจากมีการศึกษาวิจยัรองรับว่าเป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจ
คดักรองสมรรถภาพปอดท่ีทดสอบสภาวะความอ่ิมตวัของออกซิเจนใน
เลือดขณะออกก าลงัดว้ยการลุกยืนในผูป่้วยโควิด 19 [3], ผูป่้วยปอดอุด
กั้นเร้ือรัง COPD [4] โดยบุคลากรทางการแพทยจ์ะประเมินจากการลดลง
ของสภาวะความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดหลงัออกก าลงัดว้ยการลุก
ยืน หากพบว่าค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือดลดลง 3% เมื่อเทียบ
กบัขณะพกั ผูป่้วยและผูพ้กัฟ้ืนจะไดรั้บการตรวจวินิจฉัยภายใตก้ารดูแล
ของบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างใกล้ชิด ท าให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตได้ ทั้ งยงัเป็นการทดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพเหมือนกบัการทดสอบดว้ยการเดิน 6 นาที ทางการแพทยจึ์ง
นิยมใชก้ารทดสอบลุกยืน 1 นาทีในผูป่้วยและผูพ้กัฟ้ืน เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ี
น้อย ประหยดัเวลา ผูป่้วยท่ีมีข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหว เช่น ผูสู้งอายุ
สามารถท าการประเมินดว้ยวิธีน้ีไดอ้ยา่งปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การทดสอบลุกยืนบนเกา้อี้  (Sit-to-Stand Test : STST) 1 นาท ี  
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บทความ น้ีน าเสนอการพัฒนาเค ร่ืองวัดออกซิ เจนปลายน้ิ ว
แบบต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยี IoT ด้วยการทดสอบลุกยืน เป้าหมายของ
ระบบ คือ การประเมินการฟ้ืนตวัของผูป่้วยโควิด 19 โดยทดสอบจากการ
ออกก าลงักายลุกยืนบนเก้าอ้ีเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์และ
ประเมินสมรรถภาพปอดของผูฟ้ื้นตัวจากโควิด 19 การพัฒนาอิงบน
กรอบแนวคิดของระบบการแพทยท์างไกล เพ่ือลดภาระงานของบุคลากร
ทางการแพทย ์โดยใช้แอปพลิเคชัน LINE  ขอ้ดีของระบบท่ีพฒันา คือ 
ไม่จ าเป็นต้องติดตั้ งซอฟต์แวร์หรือเรียนรู้วิธีใช้งานท่ีซับซ้อน ทั้ งยงั
สามารถประเมินและติดตามสถานะของผูป่้วยและผูฟ้ื้นตวัจากโควิด 19 
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที และลดการสัมผสัผูป่้วยในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย ์

2. การออกแบบระบบ 
เป้าหมายของงานวิจยัน้ีคือ พฒันาระบบตน้แบบดว้ยเทคโนโลยี IoT 

ประกอบกบัใชก้ารทดสอบดว้ยการออกก าลงักายลุกยืนบนเกา้อ้ีเป็นเวลา 
1 นาที (1-Minute Sit-to-Stand Test) เพื่อบนัทึกและวิเคราะห์ความอ่ิมตวั
ของออกซิเจนในเลือดควบคู่กบัอตัราการเตน้ของหัวใจแบบต่อเน่ืองใน
ระหว่างออกก าลงักาย การวดัอยา่งต่อเน่ืองแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของขอ้มูลท่ีชัดเจนว่าไม่ไดเ้กิดจากการวดัท่ีผิดพลาดหรือการแสดงผลท่ี
ผิดปกติ ซ่ึงดีกว่าการวดัแบบก่อนและหลงัออกก าลงักายเพียงอย่างเดียว 
เพราะอาจท าให้ได้ค่าท่ีผิดพลาด การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตัวช้ีวดั 
ได้แก่ ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด อตัราการเตน้ของหัวใจ และ
สถานะการลุกยืน จากนั้นขอ้มูลสมรรถภาพของปอดจะถูกส่งผ่านทาง
แอปพลิเคชนั LINE ให้กบับุคลากรทางการแพทยเ์พื่อวินิจฉัยแนวทางใน
การดูแลผูฟ้ื้นตวัจากโควิด 19 ใช้โปรแกรม Python ส าหรับสร้าง LINE 
BOT โดยท่ี LINE Messaging API เป็นการส่ือสารระหว่างบริการของผู ้
ส่งและผูรั้บ, LINE เป็นการส่ือสารแบบสองทาง ท าให้สามารถให้บริการ
ในห้องแชท, การส่งและรับขอ้มูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชัน 
LINE ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ LINE ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมี Webhook และจะใช ้
Heroku, ngrok หรือ Cloud Functions for Firebase ในการสร้าง 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2 การไหลของขอ้มูลภายในระบบตน้แบบ 

ฮาร์ดแวร์มีการเลือกใชอุ้ปกรณ์ LILYGO Heart Rate Programming 
Development Kit และสมาร์ทโฟนเป็นองค์ประกอบหลกัในการพฒันา 
เขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C/C++ ผ่านโปรแกรม Arduino IDE ออกแบบ
ให้มี 4 โหมดการท างาน ไดแ้ก่  

1. โหมดการเตรียมพร้อม Wi-Fi, MQTT และเซนเซอร์ เพ่ือ
ยืนยนัว่าสามารถใชง้านได ้

2. โหมดเตรียมพร้อม จะค านวณค่าจากอลักอริทึมของโคด้   
3. โหมดการวดั 1 นาที ขณะทดสอบออกก าลงักายลุกยืนเป็น

เวลา 1 นาที จะมีการวดัค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด 
(SpO2), อตัราการเตน้ของหัวใจ (HR) และสถานะการลุกยืน
แบบต่อเน่ืองเป็นเวลา 1 นาที  

4. โหมดค่าเฉลี่ยหลังวดัครบ  1 นาที โดยค านวณค่าเฉลี่ยของ
ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (SpO2), อตัราการเตน้ของ
หัวใจ (HR) และสถานะการลุกยืน จากนั้นส่งข้อมูลแบบไร้
สายผ่าน Wi-Fi ของโหมดการวดั 1 นาที และโหมดค่าเฉลี่ย
หลงัวดัครบ 1 นาทีดว้ยโพรโทคอล MQTT ไปท่ี HIVEMQ ท่ี
เป็น MQTT Broker 

ในขณะท่ีซอฟต์แวร์มีการเลือกใช ้LINE Message API เพ่ือส่ือสาร
กับบุคลากรทางการแพทยแ์ละผูฟ้ื้นตวัจากโควิด 19 ทางแอปพลิเคชัน 

LINE และท าการพฒันา LINE BOT โดยใช้ภาษา Python บน Google 
Colab เช่ือมต่อกับ  LINE Server ในรูปแบบของ Webhook เพ่ือให้
รับทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ Realtime ในรูปแบบไฟล์ JSON และ
น าขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บบนัทึกไวใ้น Google Sheets แนวทางการด าเนินงานมี
ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ใช้โปรแกรม Arduino IDE ของชุดพัฒนา Arduino core for 
ESP32 ในการเขียนค าสั่งการประมวลผลเคร่ืองวดัออกซิเจน
ปลายน้ิวท่ีประมวลผลดว้ย ESP32 และไอซี MAX30102 โดย
วดัความเขม้แสงจาก LED สีแดงและอินฟราเรดออกมาเป็น
สัญญาณ PPG (Photoplethysmography) 

2. ขอ้มูลท่ีได้รับจะส่งผ่านการส่ือสารแบบไร้สายผ่านสัญญาณ
Wi-Fi ดว้ยโพรโทคอล MQTT (Message Queuing Telemetry 
Transport) ไปยงัสมาร์ทโฟน  

3. LINE BOT ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดรั้บจากเคร่ืองวดัออกซิเจน
ปลายน้ิวร่วมกับค่าจากเซนเซอร์ไจโรสโคป โดยประเมิน
ออกเป็น 3 ตวัช้ีวดั ได้แก่ ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด 
อตัราการเตน้ของหวัใจ และสถานะการลุกยนื  

3. การพฒันาระบบ 
การศึกษาเพ่ือยืนยนัความน่าเช่ือถือในการวดัของอุปกรณ์และ

ซอฟต์แวร์ พบว่าเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวมีการท างานขึ้นกับหลาย
ปัจจยัไม่ว่าจะเป็นค่าความสว่างของ LED, sample rate, sample average 
และ pulse width ต่างมีผลกับความแม่นย  าในการวดัค่าความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของหัวใจ การเขียนโค้ดส าหรับ
เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวตามท่ีไดอ้อกแบบระบบไว ้โดยมีการเลือกใช ้
sample average = 4, sample rate = 400 และ pulse width = 411 เพือ่ท าให้
ค่าอตัราการเตน้ของหวัใจท่ีไดม้ีค่าใกลเ้คียงความเป็นจริงมากขึ้น 
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การประมวลผลเร่ิมจากให้ผูใ้ชห้รือผูฟ้ื้นตวัจากโควิด 19 ท าการวดั
ด้วยเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิว โดยอุปกรณ์จะวดัความเข้มแสงจาก 
LED สีแดงและอินฟราเรด แลว้ LED จะส่องผ่านน้ิวมือขณะออกก าลัง
กายลุกยืนเป็นเวลา 1 นาที ซ่ึงร่างกายจะมีการดูดซับแสงบางส่วนผ่าน 
photodiode ท่ีอยู่ด้านเดียวกันจากส่วนลึกต่างๆใต้ผิวหนังจนแสดงเป็น
ลักษณะของสัญญาณ PPG (photoplethysmography) ซ่ึงเป็นการวัดค่า
ความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด (SpO2) จากนั้นน าสัญญาณ PPG มา
ค านวณหาอตัราการเตน้ของหัวใจ แลว้ส่ือสารแบบไร้สายผ่านสัญญาณ 
Wi-Fi ไปยงัสมาร์ทโฟนผา่นทางแอปพลิเคชนั LINE 

เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพฒันา (Developed Pulse Oximeter) 
จะใช้ PubSubClient  Library เพ่ือส่ือสารด้วยโพรโทคอล MQTT ท่ีใช้
บริการบน broker ของ HIVEMQ ในการส่ือสารระห ว่าง เค ร่ืองวัด
ออกซิเจนปลายน้ิวกับเซิร์ฟเวอร์ของ LINE Message API ซ่ึงท าหน้าท่ี
รับค าสั่งเรียกใช้ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ผ่าน Webhook ท่ีมีกลไกท าให้
ขอ้ความต่างๆ ท่ีพิมพก์บั LINE App สามารถส่งผ่านให้กบัเซิร์ฟเวอร์ของ 
LINE Message API ได ้

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ภาพรวมของระบบตน้แบบ 
ซอฟต์แวร์ฝ่ัง LINE BOT เขียนโคด้ให้รับขอ้มูลจาก MQTT Broker 

แลว้น าขอ้มูลไปเก็บใน Google Sheets จากนั้นส่งขอ้มูลไปยงัเซิร์ฟเวอร์
ของ LINE Message API เพื่อให้แสดงผลมายงัแอปพลิเคชนั LINE ซ่ึงจะ
มี 2 รูปแบบคือ User ท่ีผูดู้แลระบบสามารถคุยกับบอทไดโ้ดยตรง และ 
Group chat ท่ีจะเป็นการใชง้านจริง โดยในกลุ่มจะมีเพียงผูป่้วยหรือผูฟ้ื้น
ตวัจากโควิด 19 ผูดู้แล และบอทเท่านั้น ซ่ึงตั้งค่าให้แชทกลุ่มสามารถเพ่ิม
บอทเขา้ไปในกลุ่มได้ มีการใช้ค าสั่งภายในกลุ่ม #add ตามด้วยรหัส ID 
ของเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพัฒนา (Developed Pulse Oximeter)
ส าหรับลงทะเบียนอุปกรณ์, #terminate ส าหรับการเอาบอทออกจากกลุ่ม 
และในส่วนของผูดู้แลระบบสามารถใชค้ าสั่ง #get ตามดว้ยรหัส ID ของ
เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพฒันา (Developed Pulse Oximeter) เพ่ือดู
ประวติัการวดัของผูป่้วยหรือผูฟ้ื้นตัวท่ีใช้เคร่ืองนั้นได้ ในกรณีไม่ได้
ลงทะเบียนอุปกรณ์ไวเ้คร่ืองจะส่งขอ้มูลไปยงัผูดู้แลระบบโดยตรง 

ขอ้มูลของเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพฒันา (Developed Pulse 
Oximeter) มีหน่วยการวัดดังน้ี ค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 
(%SpO2), อตัราการเตน้ของหัวใจ (BPM) เป็นหน่วยการวดัท่ีเหมือนกับ
เคร่ืองวดัมาตรฐานทางการแพทย์ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้และ
เปรียบเทียบกนัไดง่้าย และหน่วยของสถานะการลุกยืน (จ านวนคร้ัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ตวัอยา่งการใชค้ าสั่ง และขอ้มูลท่ีส่งเมื่อท าการวดัครบ 1 นาที 

4. การศึกษาการใช้งาน 
การศึกษาการใช้งานของระบบต้นแบบกับอาสาสมัคร 4 รายท่ีมี

สุขภาพดี ช่วงอายุ 20-25 ปี โดยแบ่งเป็นการทดสอบความแม่นย  าของ
เคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพัฒนาขึ้ น (Developed Pulse Oximeter) 
เทียบกบัอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย ์(Pulse Oximeter OxyTrue) ใน
การวดัค่าความอ่ิมตวัของออกซิเจนในเลือด และอตัราการเตน้ของหัวใจ 
ทดสอบด้วยการวดัขณะพักและออกก าลังกายลุกยืนบนเก้าอ้ี 1 นาที 
ทดสอบกับอาสาสมัคร 2 ราย ทดสอบความแม่นย  าในการตรวจจับ
สถานะการลุกยืน 1 นาที ซ่ึงใชเ้กา้อ้ีแบบไม่มีพนักพิง ไม่มีเบาะน่ิมรองท่ี
นั่ง มีความสูงจากพ้ืนถึงฐานท่ีนั่ง 42 เซนติเมตร ทดสอบกับอาสาสมคัร
อีก 2 ราย ผลการทดสอบมีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การเปรียบเทียบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของอาสาสมัคร 2 ราย ด้วย
การลุกยืนบนเกา้อี้  1 นาท ีจากอุปกรณ์ตน้แบบกบัอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย ์
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รูปท่ี 6 การเปรียบเทียบอตัราการเตน้ของหัวใจของอาสาสมคัร 2 ราย ดว้ยการลุกยืนบน
เกา้อี้ 1 นาท ีจากอุปกรณ์ตน้แบบกบัอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย ์
ตารางท่ี 1 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ตน้แบบเทียบกบัอุปกรณ์
มาตรฐานทางการแพทย ์ขณะพกั (resting) 1 นาที 

The average SpO2 and Heart Rate percentage error 
(1-minute Resting) 

Subject SpO2 (% error) HR (% error) 

1 
2 

1.107 
0.594 

54.971 
13.915 

average 0.851 34.443 

ตารางท่ี 2 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยของอุปกรณ์ตน้แบบเทียบกบัอุปกรณ์
มาตรฐานทางการแพทย ์ ดว้ยการลุกยืนบนเกา้อี้  (Sit-To-Stand Test : STST) 1 นาที 

The average SpO2 and Heart Rate percentage error 
(1-minute STST) 

Subject SpO2 (% error) HR (% error) 

1 
2 

2.807 
0.814 

31.209 
15.713 

average 1.811 23.461 

ตารางท่ี 3 ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยจากการทดสอบความแม่นย  าของ
อุปกรณ์ตน้แบบท่ีพฒันาขึ้นในการตรวจจบัสถานะลุกยืน 1 นาท ี

The average numbers of STST percentage error 
(1-minute STST) 

Subject Developed Pulse Oximeter (% error) 

1 
2 

0.826 
1.852 

average 1.339 

การทดสอบพบว่า เค ร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิวท่ีพัฒนาขึ้ น 

(Developed Pulse Oximeter) สามารถวดัความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือดได้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย ์(Pulse Oximeter 
OxyTrue) โดยมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยขณะพักและ
ออกก าลงักายลุกยืนบนเกา้อ้ี 1 นาที ร้อยละ 0.851 และ 1.811 ตามล าดับ 
และสามารถตรวจจบัสถานะการลุกยืน ซ่ึงมีค่าร้อยละความคลาดเคลื่อน
ของค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1.339 นอกจากนั้นเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวท่ี
พฒันาขึ้น สามารถแสดงค่าการวดัความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด 

อตัราการเตน้ของหวัใจแบบต่อเน่ือง สถานะการลุกยืน และส่งขอ้มูลการ
วดัไปยงับุคลากรทางการแพทยห์รือผูป้ระเมินผ่าน LINE BOT ได้ตาม
วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

5. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอการพฒันาเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิวตน้แบบ 

(Developed Pulse Oximeter) ประกอบกับใช้การทดสอบด้วยการออก
ก าลังกายลุกยืนบนเก้าอ้ีเป็นเวลา 1 นาที (1-Minute Sit-to-Stand Test) 
เพื่อการวิเคราะห์สมรรถภาพปอด  การศึกษาพบว่าเคร่ืองวดัออกซิเจน
ปลายน้ิวตน้แบบสามารถวดัและแสดงค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือด อัตราการเต้นของหัวใจแบบต่อเน่ือง สถานะการลุกยืน และ
สามารถส่งขอ้มูลการวดัไปยงับุคลากรทางการแพทยห์รือผูป้ระเมินผ่าน 
LINE BOT ได้ตามวตัถุประสงค์บนกรอบแนวคิดของระบบการแพทย์
ทางไกล แต่ยงัตอ้งพฒันาด้านซอฟต์แวร์ในส่วนของการตรวจจบั Peak 
ของสัญญาณ PPG เพ่ือให้ได้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจท่ีถูกต้องตาม
มาตรฐาน เน่ืองจากอลักอริทึมท่ีเลือกใชห้ากตรวจเจอ Peak ของสัญญาณ 
PPG จะค านวณค่าอตัราการเตน้ของหัวใจทนัที แต่ส่วนโคด้ของอุปกรณ์
ตน้แบบเป็นการเก็บและเลื่อนขอ้มูลสัญญาณ PPG 100 ค่าต่อ 1 วินาที 
แลว้ใช้อลักอริทึมของโคด้ค านวณค่าอตัราการเตน้ของหัวใจออกมา จึง
ตรวจจับ Peak ของสัญญาณ PPG ผิดพลาดในบางช่วงของการเลื่อน
ข้อมูล ส่งผลให้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจท่ีค านวณออกมามีความ
คลาดเคลื่อน การศึกษาน้ีเป็นเพียงการศึกษาน าร่องการใช้งานและ
ตรวจสอบความแม่นย  าของระบบตน้แบบ ซ่ึงอาจจะสรุปผลได้เบ้ืองตน้
เท่านั้น  การปรับปรุงอลักอริธึมเพ่ือเพ่ิมความแม่นย  าในการตรวจวดัอตัรา
การเตน้ของหวัใจก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการ โดยคาดว่าจะพร้อมก่อนการ
ไดรั้บอนุมติัเพื่อการศึกษาและการทดลองในมนุษย ์
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเสนอการออกแบบวงจรคูณแอนะลอก 4 ควอดแดรนท์
เชิงกระแสใช้ทรานซิสเตอร์แบบซีมอสท่ีให้เอาต์พุต 2 จุดคือกระแส
เอาตพ์ุตบวกและกระแสเอาตพ์ุตลบโดยใช้หลกัการควอเตอร์-สแควร์ซ่ึง
ประกอบดว้ยวงจรผลบวกยกก าลงัสองและผลต่างยกก าลงัสองท่ีสร้างข้ึน
จากวงจรสายพานกระแสและวงจรยกก าลงัสองท่ีให้เอาตพ์ุตคู่ ผลจ าลอง
การท างานด้วยโปรแกรม OrCad PSpice Designer วงจรคูณท่ีออกแบบ
ท างานท่ีแหล่งจ่ายแรงดนัไฟตรง ±1.5 V ช่วงการรับกระแสอินพุต ±10 
µA ความถ่ีคตัออฟ 10 MHz ความเพ้ียนฮาร์มอนิก 0.89 % และก าลงังาน
สูญเสียท่ีจุดท างาน 0.45 mW ตามล าดบั 

ค าส าคญั: วงจรคูณ วงจรก าลงัสอง คลาสเอบี วงจรเชิงกระแส 

Abstract 
In this paper, a dual-output CMOS current-mode multiplier using 

quarter-square technique has been presented. The proposed circuit is 
based on the dual-output current squarer circuit core and differential 
output current CCII to generate square of the difference and square of 
the sum of the input currents. Simulation results with Orcad PSpice 
Designer show that the multiplier circuit performs multiplication 
function under ±1.5 V power supply voltage and the power 
consumption is about 0.45 mW. The input current range is ±10 µA with 
the total harmonic distortion of 0.89%. The -3dB bandwidth of 10 MHz 
has been measured, respectively.  

Keywords:  Multiplier, Squarer, Class AB, Current-mode circuit 

1. บทน า 

วงจรคูณแอนะลอกเป็นวงจรทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคัญและมี
ประโยชน์มากในการประมวลสัญญาณอะนาลอกและดิจิตอล เช่น ใน
ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม การมอดูเลตสัญญาณ การเปล่ียนความถ่ี
สัญญาณ ระบบการควบคุมอตัราขยายอตัโนมติั วงจรยกก าลงั วงจรถอด
รากท่ีสอง ระบบโครงข่ายประสาทเทียม และยงัน าไปประยกุตใ์ช้งานใน
การประมวลสัญญาณดิจิตอลอีกด้วย โดยทัว่ไป วงจรคูณท่ีได้รับความ
นิยมออกแบบสร้างข้ึนจากวงจรคูณของกิลเบิร์ต ท่ีมีโครงสร้างเป็น
วงจรขยายผลต่างซอ้นกนัหลายชั้นในทางแกนตั้ง ซ่ึงสามารถออกแบบได ้

 

ทั้งเทคโนโลยีไบโพลาร์และเทคโนโลยีซีมอส [1-2] อยา่งไรก็ตาม จาก
โครงสร้างลกัษณะน้ีของวงจรคูณของกิลเบิร์ต ท าให้จ  าเป็นตอ้งใชแ้รงดนั
แหล่งจ่ายก าลังค่าสูงพอสมควรจึงจะท าให้วงจรสามารถท างานได้ ใน
ขณะเดียวกนั จากคุณสมบติักฎก าลงัสอง (square-law) ของทรานซิสเตอร์
แบบซีมอส (CMOS) ท าให้ได้รับความนิยมในการออกแบบวงจรก าลัง
สอง (squarer circuit) [3-4] และวงจรคูณ โดยเฉพาะวงจรคูณแบบควอ
เตอร์-สแควร์ (quarter-square multiplier) [5-6] ซ่ึงเป็นวงจรคูณท่ีสามารถ
ท างานไดใ้นระดบัแรงดนัต ่า [7-10] 

ในบทความน้ีเสนอการออกแบบวงจรคูณแอนะลอกเชิงกระแสดว้ย
หลกัการควอเตอร์-สแควร์ท างานท่ีระดบัแหล่งจ่ายแรงดนัต ่า โดยใชว้งจร
ยกก าลงัสองท่ีให้เอาตพ์ุตคู่ท่ีพฒันาจากวงจรขยายคลาสเอบี ท่ีเสนอไวใ้น 
[4] วงจรคูณ 4 ควอตแดรนท์ท่ีน าเสนอในบทความน้ี จึงสามารถจ่าย
กระแสเอาตพ์ตุได ้2 จุดคือกระแสเอาตพ์ตุบวกและกระแสเอาตพ์ตุลบ 

2. หลกัการเบ้ืองต้น 
2.1 วงจรคูณจากหลักการควอเตอร์-สแควร์  

หลกัการของวงจรคูณแบบควอเตอร์-สแควร์อธิบายไดด้งัน้ี       เม่ือ
อินพุตสามารถเป็นได้ทั้ งแรงดนัหรือกระแส เอาต์พุตของวงจรได้จาก
ผลต่างของผลบวกยกก าลงัสอง กบัผลลบยกก าลงัสองของอินพุตทั้งสอง
ซ่ึงในท่ีน้ี I1 และ I2 เป็นกระแสดงัแสดงในแผนภาพในรูปท่ี 1 [5] 
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รูปท่ี 1 หลกัการของวงจรคูณแบบควอเตอร์-สแควร์ 

จากรูปท่ี 1 ผลคูณของกระแสอินพตุเขียนไดเ้ป็น 

2 2

1 2 1 2 1 2
( ) ( ) 4I I I I I I      (1)  

จะเห็นไดว้่า เอาตพ์ุตท่ีไดอ้ยูใ่นรูปผลคูณและมีอตัราขยายเท่ากบั 4 
ซ่ึงเป็นข้อดีท่ีท  าให้ได้สัญญาณเอาต์พุตมีขนาดมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
วงจรคูณท่ีออกแบบข้ึนด้วยหลกัการน้ี จ  าเป็นตอ้งใช้วงจรรวมสัญญาณ
และวงจรกระแสยกก าลงัสองจ านวน 2 ชุดเพ่ือใช้ในการสร้างสัญญาณ
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ผลบวกก าลงัสองและผลต่างก าลงัสอง ท าให้วงจรคูณท่ีออกแบบอาจมี
ขนาดใหญ่ข้ึน 

2.2 วงจรกระแสยกก าลังสอง 
วงจรกระแสก าลงัสองอยา่งง่ายออกแบบข้ึนจากวงจรขยายคลาสเอ

บีดดัแปลงแสดงในรูปท่ี 2 และสามารถออกแบบเป็นวงจรกระแสก าลงั
สองไดด้งัรูปท่ี 3 [4] เม่ือทรานซิสเตอร์ M1, M3, M5, M7, M9 มีคุณสมบติั
เหมือนกนัและเขา้คู่ (match) กบัทรานซิสเตอร์ M2, M4, M6, M8, M10 วงจร
สะท้อนกระแส  M11-M12, M13-M14, M15-M16, M17-M18 ออกแบบให้ มี
อตัราขยายกระแสเท่ากบั 1 ไบแอสทรานซิสเตอร์ให้ท  างานในช่วงอ่ิมตวั
ด้วยแหล่งจ่ายกระแสคงท่ี IB และแหล่งจ่ายแรงดัน VDD และ VSS จ่าย
กระแสอินพุต Ix1= +Ii และ Ix2= -Ii จะได้กระแสเอาตพ์ุต Io1 และ Io2 มีค่า
เป็น  
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รูปท่ี 2 วงจรกระแสยกก าลงัสองอยา่งง่าย  
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รูปท่ี 3 วงจรกระแสยกก าลงัสอง  
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สมการ (2) และ (3) แสดงให้เห็นว่า กระแสเอาต์พุต Io1 และ Io2 อยู่
ในรูปแบบของกระแสอินพุต Ii ยกก าลงัสอง โดยมีขอ้ก าหนดว่า ขนาด
ของกระแสอินพุต 4i BI I เน่ืองจากวงจรกระแสยกก าลงัสองในรูปท่ี 3 

รับอินพุตเป็นกระแสผลต่างสมดุลย ์ดังนั้ น ทางด้านอินพุตของวงจร

กระแสยกก าลงัสองจึงใช้วงจรสายพานกระแสเอาตพ์ุตคู่ (CCII) เพื่อสร้าง
กระแสอินพุตให้กบัวงจรกระแสยกก าลงัสองดงัแสดงในรูปท่ี 4 โดยท่ี
โครงสร้างวงจรสายพานกระแสแสดงในรูปท่ี 5 เม่ือจ่ายกระแสอินพุต Ii  
กระแส + Ii  และ – Ii  ส่งต่อเป็นกระแสอินพุตของวงจรกระแสยกก าลงั
สอง ซ่ึงจะไดก้ระแสเอาตพ์ตุ Isq1 และ Isq2 ดงัสมการ (2) และ (3)   
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รูปท่ี 4 วงจรกระแสยกก าลงัสองท่ีรับอินพุตขั้วเดียว 
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รูปท่ี 5 วงจรสายพานกระแสเอาตพ์ุตคู่ 

2.3 วงจรคูณเชิงกระแส 
จากวงจรกระแสยกก าลงัสองในรูปท่ี 4 และวงจรสายพานกระแส

ในรูปท่ี 5 สามารถออกแบบวงจรคูณเชิงกระแสท่ีใหเ้อาตพ์ตุคู่ไดด้งัรูปท่ี 
6 ซ่ึงประกอบดว้ยวงจรสร้างผลบวกยกก าลงัสองคือ CCII1 กบั CS1 และ
วงจรสร้างผลต่างยกก าลงัสอง CCII2 กบั CS2 เม่ือจ่ายกระแสอินพตุ Ii1 
และ Ii2 จะไดก้ระแสเอาตพ์ตุของวงจรกระแสยกก าลงัสอง Isq1, Isq2, Isq3, 
และ Isq4 มีค่าดงัต่อไปน้ี  
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และจะไดก้ระแสเอาตพ์ตุของวงจรคูณ Iom1 และ Iom2 จากผลรวมของ
กระแสจากวงจรยกก าลงัสองซ่ึงมีค่าเป็น 

 1 1 4om sq sqI I I   
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รูปท่ี 6 วงจรคูณเชิงกระแสเอาตพ์ุตคู่ 
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สมการ (8) และ (9) แสดงให้เห็นวา่ กระแสเอาตพ์ตุ Iom1 และ Iom2 
อยูใ่นรูปผลคูณของกระแสอินพตุ Ii1 กบั Ii2 ตามล าดบั โดยท่ีอตัราขยาย
ของวงจรคูณข้ึนอยูก่บัแระแสไบแอส IB และไม่ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของ
ทรานซิสเตอร์เช่นขนาด W/L และกระบวนการผลิตของทรานซิสเตอร์
(process parameter) ซ่ึงเป็นขอ้ดีประการหน่ึงของวงจรคูณท่ีออกแบบข้ึน  

ตารางท่ี 1 ขนาดของทรานซิสเตอร์ 

ทรานซิสเตอร์  รูปท่ี 3 ทรานซิสเตอร์ รูปท่ี 5 
M1, M3, M5, M7, M9 3/3 M1, M2 3/3 
M2, M4, M6, M8, M10 1/5 M3 – M4 1/5 

M11 – M14 12/3 M5 – M9 12/3 
M15 – M18 3/3 M10 – M14 3/3 

3. ผลจ าลองการท างาน 
ได้จ  าลองการท างานวงจรคูณเชิงกระแสเอาต์พุตคู่ในรูปท่ี 6 ด้วย

โปรแกรม OrCad PSpice Designer ทรานซิสเตอร์ใช้โมเดลพารามิเตอร์
ของ TSMC 0.25 µm โดยท่ีทรานซิสเตอร์ NMOS มีค่า kp = 250.1µ/V2 
แรงดนัขีดเร่ิม VTO = 0.42 V ทรานซิสเตอร์ PMOS มีค่า kp = 51.9 µA/V2 
แรงดนัขีดเร่ิม VTO = -0.55 V ความกวา้งและความยาวแชลแนล W/L  มีค่า
ดังตารางท่ี  1 แหล่งจ่ายไฟตรง VDD = 1.5 V และ VSS = -1.5 V ส่วน
แหล่งจ่ายกระแสคงท่ี  IB = 5 µA ขนาดของทรานซิสเตอร์ตามตารางท่ี 1 

ผลจ าลองการท างานการตอบสนองต่อกระแสไฟตรงความสมัพนัธ์
ระหว่างกระแสอินพุต Ii1 และ Ii2 กบักระแสเอาต์พุต Iom1 และ Iom2 แสดง
ในรูปท่ี 7 โดยท าการปรับกระแสอินพุต Ii1 จาก -10 µA ถึง 10 µA ส่วน 

Ii2 ปรับในช่วงเดียวกนัคร้ังละ 5 µA จากรูปทั้งสองจะเห็นได้ว่า กระแส
เอาตพ์ตุมีความเป็นเชิงเส้นตลอดช่วงกระแสอินพตุ ±10 µA  

รูปท่ี 8 เป็นการมอดูเลตสัญญาณไซน์ความถ่ี  1 kHz กับ 15 kHz 
ขนาด 10 µA จากผลการจ าลองการท างานกระแสเอาตพ์ตุ Iom1 และ Iom2 มี
ลกัษณะเป็นการมอดูเลตแบบเอเอม็ (amplitude modulation) ท่ีกลบัขั้วกนั
ดงัสมการ (8) และ (9)  

ผลการตอบสนองเชิงความถ่ีของวงจรคูณวดัโดยจ่ายกระแสอินพุต
ไฟตรงเข้าท่ี Ii1 ค่า 10 µA ส่วน Ii2 เป็นสัญญาณไชน์ขนาด 10 µA ปรับ
ความถ่ี ผลตอบสนองเชิงความถ่ีนอมอลไลซ์ของเอาตพ์ตุทั้งสองแสดงใน
รูปท่ี 9 จะเห็นได้ว่าเส้นกราฟทั้ งสองทับซ้อนเป็นเส้นเดียวกัน ซ่ึง
ความถ่ีคตัออฟท่ี -3dB อยู่ท่ีประมาณ 10 MHz ความเพ้ียนฮาร์มอนิกวดั
ได้ 0.89% โดยจ่ายกระแสอินพุต Ii1 เป็นสัญญาณไซน์ความถ่ี 1 kHz 
ขนาด 10 µA และกระแสอินพุต Ii2 เป็นกระแสไฟตรงค่า 10 µA 
เช่นเดียวกนั ก าลงังานสูญเสียท่ีจุดท างานของวงจรคูณวดัได ้0.45 mW 
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รูปท่ี 7 คุณสมบติัการส่งผา่นท่ี Iom1 และ Iom2 
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รูปท่ี 8 การผสมสัญญาณไซน์ 1 kHz กบั 15 kHz ท่ี Iom1 และ Iom2  
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รูปท่ี 9 ผลตอบสนองเชิงความถ่ีนอมอลไลซ์ของวงจรคูณ 

ตารางท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบติัของวงจรคูณท่ีไดน้ าเสนอ
มาแลว้ จะเห็นไดว้่า วงจรคูณแต่ละชนิดต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั 
ขอ้สังเกตท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ ถา้ตอ้งการช่วงการรับแรงดนัอินพุตท่ี
กว้างและตอบสนองความถ่ีได้สูง วงจรคูณจะมีก าลังงานสูญเสียท่ี
มากกวา่เสมอ  

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคุณสมบติัของวงจรคูณ 

พารามิเตอร์ งานวจิยัน้ี [6] [10] 
เทคโนโลย ี 0.25µm 0.18µm  0.5µm  

แหล่งจ่ายแรงดนั ±1.5 V 0.8 V ±2.5V 
ก าลงัสูญเสีย 0.45 mW 0.78 µW 3.5 mW 
ช่วงอินพุต ±10 µA ±25 mV 1 V 

ความเพี้ยนฮาร์มอนิก 0.89 % 1.3 % 0.85 % 
ความถ่ีคตัออฟ 10 MHz 650 kHz 150MHz 

4. สรุป 
บทความน้ีน าเสนอวงจรคูณแอนะลอก 4 ควอดแดรนทเ์ชิงกระแส

ดว้ยหลกัการควอเตอร์-สแควร์ท่ีให้กระแสเอาตพ์ุตเป็นบวกและกระแส
ลบ โครงสร้างของวงจรคูณใช้วงจรกระแสก าลงัสองและวงจรสายพาน
กระแสท่ีพฒันาจากวงจรขยายคลาสเอบีจ านวน 2 ชุดเพ่ือใช้เป็นวงจร
สร้างผลบวกและผลลบของกระแสอินพุตยกก าลงัสอง ผลการท างานของ
วงจรคูณท่ีออกแบบดว้ยโปรแกรม OrCad PSpice Designer แสดงให้เห็น
ว่าวงจรคูณท่ีออกแบบข้ึนให้กระแสเอาต์พุตจ านวน 2 จุดคือกระแส
เอาต์พุตบวกและกระแสเอาต์พุตลบตรงตามวตัถุประสงค์การออกแบบ
ทุกประการ  
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อุปกรณ์วดัค่าระดับความเจ็บปวดผ่านอนิเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 

Numerical Pain Rating Scale Device via Internet of Things 
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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันาอุปกรณ์วดัค่า
ระดับความ เจ็บปวดผ่าน อิน เทอ ร์ เน็ ตทุ กสรรพ ส่ิ ง และ เพ่ื อวัด
ประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์วดัค่าระดับความเจ็บปวดผ่าน
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง การออกแบบอาศยับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
Arduino UNO Wi-Fi และตวัรับรู้อตัราการเตน้ของหัวใจชนิดหนีบท่ีน้ิว
มือ และการเขียนโปรแกรมท่ีสามารถแสดงค่าระดับความเจ็บปวดท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัอตัราการเตน้ของหวัใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวดเล็กน้อย เจ็บปวดปานกลางหรือเจ็บปวด และ
เจบ็ปวดมากท่ีสุด ผลการทดลองพบวา่ อุปกรณ์วดัค่าระดบัความเจบ็ปวด
ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงมีค่าความถูกตอ้ง เท่ากบั ร้อยละ 92.8 และ
ค่าความแม่นย  า เท่ากบั ร้อยละ 89.58 และมีระดบัความพึงพอใจในแนว
ทางการรักษา ร้อยละ 94 จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในแนวทางรักษา
เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัสามารถเก็บขอ้มูล และตรวจติดตามขอ้มูลแบบทนั
กาลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

ค าส าคัญ: ค่าระดบัความเจ็บปวด อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง ตวัตรวจจบั
อตัราการเตน้ของหวัใจ อตัราการเตน้ของหวัใจ 

Abstract 
This paper aims to design the numerical pain rating scale device 

using microcontroller Arduino UNO Wi-Fi, Finger-clip heart rate 
sensor which is implemented based on the Internet of Things 
technology and the performance evaluation were compared. The pain 
rate values were compared under three ranges including, 1) no pain or 
mild pain 2) moderate or severe pain and 3) very severe or worst pain. 
The comparative performs can be concluded as average of accuracy, 
precision and satisfaction rate at 92.8% 89.58% and 94% respectively. 
The result shows that the pain scale device via IoT which is better than 
of the regular approach. Thus, it has implied that it has accuracy and 
precision which can be used for postoperative care. It can increase the 
pain assessment’s effectiveness. Moreover, the data can be stored and 
real-time monitor on internet. 

Keywords:  Numerical Pain Rating Scale, Internet of Things, Heart 
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1. บทน า 
   1.1 เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง 

เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (Internet of Things: IoT) ถูก
น าเสนอเม่ือ ค.ศ. 2009 โดยเทคโนโลยีดงักล่าวเป็นสภาพแวดลอ้ม หรือ
เครือข่ายของสรรพส่ิง เช่น วตัถุ อุปกรณ์ พาหนะ และส่ิงของอ่ืนๆ ท่ีมี
ส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ตวัตรวจจบัฝังตวัอยู ่และมี
การเช่ือมต่อกับเครือข่าย หรืออินเทอร์เน็ต  จึงท าให้สรรพส่ิงเหล่านั้น
สามารถเก็บบนัทึก และแลกเปล่ียนขอ้มูลได ้[1] การเช่ือมต่อกนัได้ผ่าน
โพรโทคอลการส่ือสาร MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 
ซ่ึงเป็นโพรโทคอลของเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง อาศยัการส่ง
ข้อความบนพ้ืนฐาน publish-subscribe และการส่ือสารสามารถใช้การ
ส่ือสารได้ทั้ งแบบใช้สาย และไร้สาย ในปัจจุบนัจึงพบว่า เทคโนโลยี
ดงักล่าวถูกน าไปใช้ประยกุตอ์ยา่งแพร่หลายหลายๆ ดา้น เช่น ด้านเมือง
อัจฉ ริ ยะ  (Smart City) ด้ าน อุ ตส าห ก รรม  (Smart Industries) ด้ าน
การแพทยห์รือสาธารณสุข (Smart Health) ระบบกริดไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) และดา้นการเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farming) เป็นตน้ ทั้งน้ี 
IEEE Computer Society ซ่ึ งเป็นก ลุ่มความร่วม มือด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศระดบัโลก ไดร้ะบุว่า อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงจะมีความเป็น
จริงมากยิ่งข้ึน โดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์ และเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ เขา้ไวด้้วยกนัสามารถเช่ือมโยง และส่ือสารกนัได้โดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต คาดว่าในปี ค.ศ. 2025 จะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เกือบ 30 พนัลา้น
ช้ินถูกเช่ือมต่อกบัระบบอินเทอร์เน็ต [2] ในปัจจุบนัแพลตฟอร์มท่ีรองรับ
การท างานเทคโนโลยีดังกล่าวมีอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น NETPIE [3], 
Thingspeak และ Blynk เป็นต้น ซ่ึงในงานวิจัยน้ี  ได้น าแพลตฟอร์ม 
NETPIE มาใช้ในการสร้างการเช่ือมต่อ เพ่ือใช้ในการควบคุม และการ
ตรวจติดตาม (Monitoring) ผลขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บบนคลาวด์แบบทนักาล
ผ่านสมาร์ทโฟน และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยแอปพลิเคชัน Blynk 
สามารถรองรับการท างานบนระบบปฏิบติัการแอนดรอย ์(Android) และ 
iOS โดยอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตวัเช่ือมโยงการส่ือสาร 

    1.2 การวดัค่าระดบัความเจบ็ปวด 
ขั้นตอนของการรักษาผูป่้วยหลงัการผ่าตดั พยาบาลจะท าหน้าท่ี

ซกัถามผูป่้วยเพ่ือประเมินค่าระดบัความเจ็บปวด โดยใช้ตารางค่าระดบั
ความเจบ็ปวด (Numerical Pain Rating Scale: NRS) [4-5] ดงัรูปท่ี 1  
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รูปท่ี 1 ค่าระดบัความเจบ็ปวด (Numerical Pain Rating Scale) [4] 

 

จากนั้นจะน าผลไปประกอบกบัผลการตรวจวดัดว้ยเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ือให้
แพทยวิ์นิจฉัยแนวทางการรักษา ซ่ึงขั้นตอนน้ีผูป่้วยมกัจะใช้การประเมิน
ค่าความเจ็บปวดดว้ยความรู้สึก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่มผูป่้วยวิกฤต หรือ
ก ลุ่ มผู ้ ป่ วย เด็ กบ างก ลุ่ ม ท่ี มีพัฒ น าก ารท างสมองช้ า  (Cognitive 
developmental delay) ซ่ึงกลุ่มเหล่าน้ีไม่สามารถบอกระดบัความเจบ็ปวด
ไดด้ว้ยตนเอง จึงส่งผลให้ในบางคร้ังอาจท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนใน
กระบวนการรักษาได ้ส าหรับค่าความเจ็บปวดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา
การเตน้ของหัวใจ [6] โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ไม่เจ็บปวดหรือ
เจ็บปวดเล็กน้อย (อตัราการเต้นของหัวใจ <60 คร้ังต่อนาทีหรือระดับ
คะแนนท่ี 0-3) เจ็บปวดปานกลางหรือเจ็บปวด (อตัราการเตน้ของหัวใจ 
60-90 คร้ังต่อนาทีระดบัคะแนนท่ี 3-7) และเจ็บปวดมากท่ีสุด (อตัราการ
เตน้ของหวัใจ >90 คร้ังต่อนาทีหรือระดบัคะแนนท่ี 7-10) 

    1.3 การทบทวนวรรณกรรม 

เจษฏา ขจรฤทธ์ิ และคณะ [7] ไดพ้ฒันาระบบตน้แบบการควบคุม
ระบบส่องสว่างในครัวเรือนจากสมาร์ทโฟน และหน่วยควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การควบคุมสามารถท าไดท้ั้งระบบทชัสกรีนและ
การสั่งงานด้วยเสียง ผลงานวิจยัช้ินน้ีเป็นตน้แบบเพ่ือน าไปสู่การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ส าหรับบา้นอจัฉริยะและเพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 และไพโรจน์  เหลืองวงศกร และคณะ [8] ไดน้ าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัวมาสร้างเป็นระบบรักษาความปลอดภัย
ภายในท่ีพกัอาศยั ท่ีมีอุปกรณ์ตวัรับรู้ตรวจจบัแก็ส และควนัไฟเตือนภยั
หรือเฝ้าระวงัท่ีสามารถแจง้เตือนแก็สร่ัวหรือตรวจจบัควนัไฟไดร่้วมกบั
การตรวจจับการเคล่ือนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความ
ปลอดภัยประยุกต์มาใช้กับอุปกรณ์สมองกลฝังตัว ESP8266 ร่วมกับ
อุปกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ และกล่ินแก็ส พร้อมทั้งอุปกรณ์ตรวจจบัความ
เคล่ือนไหว ต่อมาศรัณย ์ค  าไล้ และคณะ [9] ได้ออกแบบอุปกรณ์ตรวจ
ติดตามและควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าควบคุม
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยใช้ตัวรับ รู้พี เซม -004 และตัวรับ รู้
ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า โดยแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน Blynk ผล
การทดลองวดัแรงดนัไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้าเปรียบเทียบ
กบัเคร่ืองวดัพลงังานไฟฟ้ามาตรฐาน IEC 61010 CAT.III 600V พบวา่ มี

ร้อยละความผิดพลาดสัมพทัธ์ของหน่วยท่ีวดัได้น้อยกว่า ร้อยละ 4  จาก
การทบทวนงานวิจยัพบว่า งานวิจยัส่วนใหญ่มีการประยุกต์เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงดา้นการตรวจจบั และควบคุมระบบไฟฟ้า แต่ยงั
ไม่พบการประยกุตใ์ชด้า้นสญัญาณชีพหรือการแพทยม์ากนกั 

2. การทดลองและผลการทดลอง 
อุปกรณ์วดัค่าระดบัความเจ็บปวดผ่านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง มี

การออกแบบส่วนของวงจรไฟฟ้า ได้แก่ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino UNO  Wi-Fi ตวัรับรู้ (Sensor) ชนิดหนีบท่ีน้ิวมือ (Finger-clip 

heart rate sensor) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถวดัค่าอตัราการ

เตน้ของหัวใจเทียบกบัระดบัความเจ็บปวดท่ีไดก้  าหนดเง่ือนไขไวใ้นการ

เขียนโปรแกรม  แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ไม่เจ็บปวดหรือเจ็บปวด

เล็กนอ้ย (<60 bpm) หลอดไฟสีน ้าเงินจะกระพริบ เจ็บปวดปานกลางหรือ

เจ็บปวด (ระหว่างค่า 60-90 bpm) หลอดไฟสีเขียวจะกระพริบ และช่วง

เจ็บปวดมากท่ีสุด (>90 bpm) หลอดไฟแดงจะกระพริบ โดยมีอตัราการ

ความเร็วในการส่งขอ้มูล เท่ากบั 500 มิลลิวินาที ซ่ึงค่าต่างๆ จะถูกน ามา

แสดงผลผ่านหน้าจอ OLED ส าหรับการวดัประสิทธิภาพด้วยวิธีตาราง 

Confusion Matrix [10] คือ ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และค่าความ

แม่นย  า (Precision) ดงัสมการท่ี 1 และ 2 ตามล าดบั 

Accuracy = (TP+TN) / (TP+FP+FN+TN) (1) 

Precision = TP / (TP+FN)   (2)  

โดยท่ี True Positive (TP) คือ ผลการทดลองวดัได้ถูกต้อง และผลการ
ท างานจริงวดัไดถู้กตอ้ง  
True Negative (TN) คือ ผลการทดลองวัดได้ไม่ ถูกต้อง และผลการ
ท างานจริงวดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง  
False Positive (FP) คือ ผลการทดลองวดัไดถู้กตอ้ง แต่ผลการท างานจริง
วดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
False Negative (FN) คือ ผลการทดลองวดัไดไ้ม่ถูกตอ้ง แต่ผลการท างาน
จริงวดัไดถู้กตอ้ง  

นอกจากน้ี ค่าอตัราการเต้นของหัวใจยงัสามารถเก็บข้อมูลบน
คลาวด์ (NETPIE) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการเก็บประวติั
การวดัค่า และสามารถตรวจติดตามข้อมูลระยะไกลได้ จึงเป็นการลด
ความเส่ียงของบุคลากรทางการแพทยใ์นการเวน้ระยะห่างเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อต่างๆ โดยอุปกรณ์สามารถท างานได ้2 ระบบ คือ ระบบท่ีไม่ได้
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (off-line) โดยสามารถดึงข้อมูลได้โดยตรงผ่าน
พอร์ตอนุกรมส่งข้อมูลไปยงัโปรแกรมสเปรดชีททัว่ไป และระบบท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (on-line) สามารถดึงขอ้มูลไดจ้ากพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูล
บนคลาวด ์ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 อุปกรณ์วดัค่าระดบัความเจบ็ปวด      

(ก) กราฟแสดงค่าอตัราการการเตน้ของหวัใจ (หน่วย:คร้ังต่อนาที 

(bpm)) 

(ข) การส่งค่าอตัราการเตน้ของหวัใจผา่นพอร์ตอนุกรม 

(ค) อุปกรณ์วดัค่าระดบัความเจ็บปวด      

อุปกรณ์สามารถดูขอ้มูล และตรวจติดตามผลขอ้มูลไดแ้บบทนักาล (real-
time) ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ดว้ยการส่ือสารผ่านเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง การเก็บผลการทดลองอุปกรณ์วดัค่าระดบัความ
เจ็บปวดผ่านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิงในคร้ังน้ี ได้ท  าการทดลอง และ
ประเมินผลความพึงพอใจในแนวทางการรักษากบักลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ ผูป่้วยหลงัการผ่าตดั และพยาบาล โรงพยาบาลจงัหวดัหนองคาย 
จ านวน 20 คน ดงัรูปท่ี 3  

 
รูปท่ี 3 การทดลองวดัค่าระดบัความเจ็บปวดกบัผูป่้วยหลงัผา่ตดั 

 
ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจในแนวทางการรักษา เท่ากบั ร้อยละ 
94  โดยเทียบกับการรักษาด้วยวิธีการดั้ งเดิม ซ่ึงอาศัยการซักถามและ
บนัทึกลงในกระดาษ นอกจากน้ี หัวขอ้ดา้นการใชง้าน: ง่ายต่อการใช้งาน 
มีระดบัคะแนนความพึงพอใจมากท่ีสุด เท่ากบั 4.80  และหัวขอ้ด้านการ
ออกแบบ: ความเหมาะสมของขนาดของอุปกรณ์ มีระดบัคะแนนความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 3.85 นอกจากน้ี ยงัไดมี้การสอบเทียบกบัเคร่ืองมือ
ติดตามสัญญาณชีพ และการท างานของหัวใจ (Patient Monitor) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองวดัอตัราการเตน้ของหัวใจมาตรฐานพบว่า มีค่าท่ีได้ใกล้เคียงกัน 
อยา่งไรก็ตาม ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในงานวิจยัน้ี คือ ควรจะเพ่ิมมาตราวดั
ค่าระดบัความเจ็บปวดให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน และเพ่ิมอตัราการความเร็ว
ในการส่งขอ้มูลเร็วข้ึนให้สัมพนัธ์กบัค่าท่ีเหมาะสมกบัอตัราการเตน้ของ
หวัใจ 

3. สรุปผลการทดลอง 
อุปกรณ์วดัค่าระดบัความเจบ็ปวดผา่นอินเทอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง มีค่า

ความถูกต้อง เท่ากับ ร้อยละ 92.8 และค่าความแม่นย  า เท่ากับ ร้อยละ 
89.58 และมีระดับความพึงพอใจในแนวทางการรักษา ร้อยละ 94 จึง
ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในแนวทางรักษาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงั
สามารถเก็บข้อมูล และตรวจติดตามข้อมูลแบบทนักาลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้

4. กติตกิรรมประกาศ 
ผูวิ้จยัขอขอบคุณสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการส่ือสาร คณะ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานีท่ีให้การสนับสนุนเคร่ืองมือ 
และงบประมาณในการตีพิมพเ์ผยแพร่ในคร้ังน้ี ขอบคุณอาจารยศิ์รินทิพย ์
ค  ามีอ่อน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีท่ีติดต่อ
ประสานงานกลุ่มตวัอยา่ง และขอขอบคุณโรงพยาบาลจงัหวดัหนองคาย
ท่ีให้การอนุเคราะห์สถานท่ีในการจดัเก็บขอ้มูล 

ระดบัเจ็บปวดมาก  

ระดบัเจ็บปวดปานกลาง  

ระดบัเจ็บปวดนอ้ย 

Finger-clip heart rate 

จอแสดงผล OLED  
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Study and Development of Seed Drying Machine by Thermoelectric Module 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� เสนอการศึกษาและสร้างเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืชโดย

ใช้แผ่นเพลเทียร์ในการให้พลงังานทั�งความร้อนและเย็น เพื�อนําไปใช้

อบแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืชของเกษตกรหลงัการเก็บเกี�ยวผลผลิต ซึ� งไดท้าํการ

ทดลอง 4 วิธีด้วยกัน คือ ใช้แผ่นเพลเทียร์เฉพาะด้านร้อน, ใช้แผ่นเพล

เทียร์เฉพาะด้านเย็น, ใช้แผ่นเพลเทียร์ทั�งด้านร้อน และด้านเย็น, ไม่ใช้

แผ่นเพลเทียร์ทั� งด้านร้อนและด้านเย็น (ใช้เฉพาะพัดลม) จากผลการ

ทดลองพบว่า เมื�อทาํการอบแห้งเมล็ดถั�วลิสงเป็นเวลา 2 ชั�วโมง การใช้

แผ่นเพลเทียร์ทั� งด้านร้อน และด้านเย็น ความชื�นลดลงมากที� สุดคือ  

43.13%  

คําสําคัญ: การอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืช, เทอโมอิเลก็ตริก, แผน่เพลเทียร์ 

Abstract 

This paper proposes studying and constructing a seed dryer 

machine using Peltier plates to provide heat and cold energy. In order to 

dry seeds of farmers after harvesting. We designed 4 methods for the 

experiment, using the Peltier only hot plates, using the Peltier only the 

cold plates, using the Peltier hot plates and cold plates, and not using 

Peltier or using only the fan cooler. We found that the seed drying 

machine was processed after 2 hours, the humidity maximum decreased 

was 43.13% on Peltier using hot and cold plates. 

Keywords:  Seed Drying, Thermoelectric, Peltier plates 

1. บทนํา 
การเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุพืชหลงัการเก็บเกี�ยวมีความสําคญัมากใน

ภาคการเกษตรของประเทศไทย เพื�อที�จะนาํไปเพาะปลูกในฤดูกาลถดัไป 

โดยเฉพาะเมล็ดพนัธ์ุพืชจาํพวกผกัต่างๆ ซึ� งมีเมล็ดขนาดเล็ก เกษตรกร

ส่วนใหญ่จะทาํการเก็บเมล็ดพนัธ์ุพืชโดยการนําไปผึ�งลม หรือตากแดด

เพื�อทาํให้เมล็ดพนัธ์ุพืชแห้ง ก่อนทาํการเก็บรักษา วิธีการนี�จะพบปัญหา

คือไม่สามารถควบคุมความชื�นที�อยู่ในเมล็ดพนัธุ์พืชได้ บางครั� งเมล็ด

พนัธ์ุพืชอาจจะแห้งจนเกินไป หรือมีความชื�นมากเกินไป ส่งผลให้อตัรา

การงอกของเมลด็พนัธ์ุค่อนขา้งตํ�า 

ในปัจจุบนัไดม้ีการนําเครื�องอบแห้งแบบต่างๆ มาใช้อบแห้งเมล็ด

พนัธ์ุพืชเพื�อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยทาํการควบคุมอุณหภูมิและความชื�น

ในการอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุ อาทิเช่น เครื�องอบแห้งแบบปั� มความร้อน [1], 

เครื�องอบแห้งด้วยลมร้อน [2], การลดความชื�นด้วยระบบลมแห้ง [3], 

เครื�องอบแห้งดว้ยคลื�นไมโครเวฟ [4] และการอบแห้งดว้ยคลื�นอลัตราโซ

นิก [5] เป็นต้น  นอกจากนั�นยงัมีอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กตริกที�สามารถ

เปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานความร้อน หรือที�เรียกว่าแผ่นเพลเทียร์ 

ซึ�งนาํมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั�งดา้นร้อนและดา้นเยน็ [6-8] 

บทความนี� ได้นําเสนอการประยุกต์ใช้งานแผ่นเพลเที ยร์ที� มี

คุณสมบัติเด่นคือ สามารถให้พลังงานได้ทั� งสองด้าน คือด้านร้อนและ

ดา้นเยน็ โดยผูท้าํวิจยัไดม้ีแนวคิดในการศึกษาวิธีการอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุ

พืช โดยใชแ้ผน่เพลเทียร์ทดลองให้พลงังานในรูปแบบต่างๆ เพื�อหาวิธีที�

เหมาะสมที�สุดในการอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืช  และสามารถนําไปพฒันา

เป็นเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืชให้ใชง้านไดจ้ริง 

2. การออกแบบโครงสร้างของเครื�องอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืช 

ในการออกแบบและการสร้างเครื� องอบแห้งเมล็ดพันธ์ุพืช  คณะ

ผูท้าํวิจยัได้ประยุกต์ใชแ้ผ่นเพลเทียร์ในการออกแบบและพฒันา โดยใช้

ประโยชน์ทั�งสองดา้นของแผน่เพลเทียร์ คือใชด้า้นความร้อนเพื�อสร้างลม

ร้อนสําหรับใช้อบแห้งด้วยลมร้อน และใชด้้านเย็นสัมผสักับอากาศเพื�อ

ควบแน่น นาํไอนํ�าออกจากอากาศร้อนชื�นที�ผ่านการอบแห้งเมล็ดพนัธุ์พืช 

ซึ� งได้ทาํการออกแบบโครงสร้างให้เกิดการหมุนวนของอากาศภายใน

เครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืช 
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                 ก. โครงสร้างเครื�องอบแห้ง        ข. ตน้แบบเครื�องอบแห้ง 

รูปที� 1 โครงสร้างและเครื�องตน้แบบอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืช 

การออกแบบลกัษณะโครงสร้างของเครื�องอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืช

แสดงดังรูปที� � โดยใช้แผ่นเพลเทียร์ประกอบติดเขา้กับตวัระบายความ
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ร้อน (Heat sink) ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่ายไฟแบบ

สวิตชิ�ง ในการทาํวิจยัไดอ้อกแบบสร้างเครื�องตน้แบบขนาดเลก็ในระดบั

ห้องปฏิบติัการ โดยใชเ้ทอร์โมอิเลก็ตริกโมดูลของ บริษทั Thermonamic 

Electronics Hebei I.T. (Shanghai) Co., Ltd. รุ่น  TEC�-�YZ�\ มีขน าด 

12V, 10A เป็นโมดูลสําหรับสร้างความร้อน จาํนวน j ตวั และรุ่น TEC1-

�YZ\q มีขนาด �YV, 6A เป็นโมดูลสําหรับสร้างความเย็น จาํนวน Y ตวั 

ใช้พดัลมขนาดเล็กเพื�อทาํให้เกิดอากาศหมุนเวียนภายในเครื�องอบแห้ง 

จาํนวน q ตาํแหน่ง ในส่วนวสัดุตวักล่องทาํจากแผ่นอะคริลิกใส รูปทรง

สี�เหลี�ยมผืนผา้ ขนาดกวา้ง �z เซนติเมตร ยาว �Y\ เซนติเมตร และสูง Y\ 

เซนติเมตร ภายในถูกกั�นพื�นที�เพื�อแบ่งเป็น Y ดา้น คือดา้นที�เจาะกล่องเพื�อ

ใส่ชุดแผ่นเพลเทียร์และซิงค์ด้านร้อนอยู่ภายในกล่อง ให้ด้านเย็นของ

แผ่นเพลเทียร์อยู่ภายนอกกล่อง ในอีกดา้นหนึ�งให้แผน่เพลเทียร์และซิงค์

ดา้นเยน็อยู่ภายในกล่อง ให้ด้านร้อนของแผ่นเพลเทียร์อยู่ภายนอกกล่อง 

โดยตัวตู ้เครื� องอบแห้งออกแบบทําเป็นสองชั�น ชั�นล่างจะเป็นที� เก็บ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกล่องใส่นํ� าในการควบแน่น ส่วนชั�นบนจะ

เป็นตวัตูล้ดความชื�นของเทอร์โมอิเลก็ตริกดา้นเยน็และดา้นร้อน กล่องใส่

เมล็ดพนัธุ์พืชจะเป็นสองชั�นเพื�อมีช่องให้อากาศพดัวนไหลผ่านไดอ้ย่าง

สะดวก และติดตั�งพดัลมเพื�อเป่าอากาศร้อนผ่านซิงคร์ะบายความร้อนไป

ยงัเมล็ดพันธ์ุพืชเพื�อดึงความชื�นให้ไหลผ่านด้านเย็นเพื�อดึงไอนํ� าใน

อากาศให้มาควบแน่นที�ครีบดา้นเยน็ของตูล้ดความชื�น 

3.  วิธีการทดลอง 

ในการออกแบบงานวิจยัเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืชดว้ยเทอร์โมอิ

เลก็ตริก เป็นการออกแบบโดยนาํแผ่นเพลเทียร์มาประยกุตใ์ชง้าน เพื�อ

ทาํการศึกษาความเหมาะสมของอุณหภูมิและความชื�นในการอบแห้ง โดย

ใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งสองดา้นคือดา้นความร้อนและความเยน็ เมื�อทาํการ

ทดลองการอบแห้งกบัเมลด็พนัธ์ุพืชที�เลือกใชเ้ป็นตวัอยา่งทดสอบ ซึ�งใน

งานวิจยันี� ไดใ้ชเ้มลด็ถั�วลิสงสด ที�ยงัไม่ไดแ้กะเปลือกเป็นตวัอยา่งเมลด็

พนัธ์ุพืช ซึ�งถั�วลิสงเป็นเมลด็ที�มีเปลือก Y ชั�น เปลือกดา้นนอกหนาและมี

ปริมาณนํ� าในเปลือกค่อนขา้งมากจึงเหมาะแก่การใชท้ดสอบ โดยนาํ

ตวัอย่างเมลด็ถั�วลิสงปริมาณ 200 กรัม มาแบ่งเป็นตวัอย่างในการทดลอง

ประมาณ 10 กรัม จาํนวน 4 ตวัอย่าง ใชร้ะยะเวลาในการทดลองดว้ย

เครื�องอบแห้ง 120 นาที และทาํการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการทดลอง

ของเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุทั�งหมด { วิธี คือ  
1. ใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้นร้อน   
2. ใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้นเยน็ 

3. ใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อน และดา้นเยน็ 

4. ไม่ใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อนและดา้นเยน็ (ใชเ้ฉพาะพดัลม) 

เมื�อทาํการทดลองอบถั�วลิสงดว้ยเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืช ครบ

ตามเวลาที�กาํหนดคือ 120 นาที แลว้นาํถั�วลิสงไปชั�งดว้ยเครื�องชั�ง 2 

ตาํแหน่ง รุ่น PG2002-S บริษทั Mettler Toledo เพื�อทาํการเปรียบเทียบ

นํ�าหนกัของถั�วลิสง ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ในการอบแห้ง

ทั�ง 4 วิธี และคาํนวนหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารเปลี�ยนแปลงความชื�นของถั�ว

ลิสงที�ลดลง โดยสามารถหาค่าความชื�นที�เปลี�ยนแปลงไดจ้ากสมการ (1) 

100w dMC
w
�

� �  (1) 

เมื�อ  MC คือ Moisture Content 
         w   คือ Wet weight 

            d    คือ Weight after drying   

4.  ผลการทดลอง 

รูปที� 2 แสดงตวัอย่างผลการทดลองของถั�วลิสงดว้ยเครื�องอบเมล็ด

พนัธ์ุพืชเมื�อเวลาผ่านไป 120 นาที โดยรูปที� 2 (ก) และ (ข) เป็นฝักถั�วลิสง

สดและเมล็ดถวัลิสงสดที�อยู่ในฝักที�ยงัไม่ผ่านขบวนการอบแห้ง จะเห็น

ได้ว่าเมล็ดถั�วลิสงมีความชุ่มนํ� าอยู่ในฝักและเมล็ดถั�วลิสง เมื�อผ่าน

ขบวนการอบถั�วลิสงด้วยเครื�องด้วยเครื�องอบแห้งเมล็ดพนัธ์ุพืชแลว้ ฝัก

ของถั�วลิสงจะแห้งจนสามารถสังเกตุไดด้้วยตาเปล่า ดงัรูปที� 2 (ค) และ

เมลด็ถั�วลิสงที�อยูใ่นฝักก็แห้งดว้ยเหมือนกนั ดงัรูปที� 2 (ง) 

         
           ก. ฝักถั�วลิสงสด                                    ข. เมลด็ถั�วลิสงสด 

       
            ค. ฝักถั�วลิสงอบแห้ง                          ง. เมลด็ถั�วลิสงอบแห้ง 

รูปที� 2 ผลการทดลองถั�วลิสงดว้ยเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืช 

        เมื�อนาํตวัอยา่งของเมลด็ถั�วลิสงของผลการทดลอง ทั�งก่อนและหลงั

การอบดว้ยเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืชดว้ยเทอร์โมอิเลก็ตริกโมดูล มาทาํ

การทดสอบชั�งนํ�าหนกัดว้ยเครื�องชั�งนํ�าหนกั  เพื�อรศึกษาการเปลี�ยนแปลง

ของนํ�าหนกัถั�วลิสงในแต่ละวิธีการทดลองของเครื�องอบแห้ง ซึ�งผลการ

ทดลองแสดงไดด้งัตารางที�  1 จะพบว่าในแต่ละวิธีสามารถลดความชื�น

ในถั�วลิสงไดแ้ตกต่างกนั   

ตารางที� � แสดงการเปลี�ยนแปลงนํ�าหนกัของถั�วลิสงดว้ยเครื�องอบแห้งเมล็ดพนัธุ์พืช  

วิธีการ

ทดลอง

เครื�องอบแห้ง 

ตวัอยา่งที� 1 ตวัอยา่งที� 2 ตวัอยา่งที� 3 ตวัอยา่งที� 4 

ก่อน 

(g.) 

หลงั 

(g.) 

ก่อน 

(g.) 

หลงั 

(g.) 

ก่อน 

(g.) 

หลงั 

(g.) 

ก่อน 

(g.) 

หลงั 

(g.) 

ดา้นร้อน 9.62 7.71 9.53 6.67 9.47 6.4 9.88 6.61 

ดา้นเยน็ 9.89 6.35 9.28 6.32 9.30 6.39 9.72 6.44 

ดา้นร้อนและ

เยน็ 
9.32 5.46 9.16 4.99 9.40 5.52 9.95 5.54 

ใชเ้ฉพาะพดั

ลม 
9.47 7.16 9.79 7.17 9.56 7.18 9.55 7.36 
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          วิธีการอบแห้งดว้ยเครื�องอบแห้งเมลด็พนัธ์ุพืชดว้ยเทอร์โมอิเลก็

ตริกโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้นร้อน และใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้น

เยน็ มีค่าความชื�นที�ลดลงใกลเ้คียงกนั คือความชื�นลดลงประมาณ 30%  

วิธีการอบแห้งโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อนและดา้นเยน็ สามารถลด

ความชื�นไดม้ากที�สุด และการอบแห้งโดยไม่ใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อน

และดา้นเยน็ (ใชเ้ฉพาะพดัลม) ให้ผลของการลดความชื�นไดน้้อยที�สุด ดงั

รูปที� 3 

 

รูปที� 3 ความชื�นที�ลดลงของแต่ละวิธีการอบแห้ง 

              เมื�อทาํการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของเปอร์เซ็นตค์วามชื�นที�ลดลงใน

แต่ละวิธีการอบแห้งจากตวัอยา่งของเมลด็ถั�วลิสงทั�งหมด 4 ตวัอยา่ง จะ

พบว่า การอบแห้งโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้นร้อน ซึ�งมีอุณหภูมิใน

เครื�องอบแห้งขณะทาํงาน 44 องศาเซลเซียส มีความชื�นเฉลี�ยลดลง 

31.44%  การอบแห้งโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์เฉพาะดา้นเยน็ มีอุณหภูมิใน

เครื�องอบแห้งขณะทาํงานคือ 28 องศาเซลเซียส มีความชื�นเฉลี�ยลดลง 

33.18%  วิธีการอบแห้งโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อนและดา้นเยน็ ซึ�ง

มีอุณหภูมิในเครื�องอบแห้งขณะทาํงาน 42 องศาเซลเซียส มีความชื�นเฉลี�ย

ลดลง 43.13% และวิธีการการอบแห้งโดยไม่ใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อน

และดา้นเยน็ (ใชเ้ฉพาะพดัลม) ซึ�งมีอุณหภูมิในเครื�องอบแห้งขณะทาํงาน 

24 องศาเซลเซียส มีความชื�นเฉลี�ยลดลง 24.75% ตามลาํดบั ดงัรูปที� 4 จะ

พบว่าการอบแห้งโดยใชแ้ผน่เพลเทียร์ทั�งดา้นร้อนและดา้นเยน็ร่วมกนั 

สามารถลดความชื�นในเมลด็ถั�วลิสงไดม้ากที�สุด  

 

รูปที� 4 ความชื�นเฉลี�ยที�ลดลงในของแตล่ะวิธีการอบแห้ง 

5.     สรุปผล 

งานวิจัยนี� ทําการศึกษาและทดสอบความเป็นไปได้ในการนํา

อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกประเภทแผ่นเพลเทียร์มาใชป้ระโยชน์เพื�อการ

อบแห้งเมล็ดพันธ์ุทางการเกษตร กระบวนการวิจัยประกอบด้วย การ

ออกแบบ และการสร้างเครื�องทดสอบการอบแห้งตน้แบบ ขนาดเล็กใน

ระดบัห้องปฏิบติัการ ซึ� งการทาํงานของเครื�องใชก้ารหมุนวนของอากาศ

ให้พัดผ่านเมล็ดพันธ์ุพืชในลักษณะการอบแห้งด้วยลมร้อน  จากการ

ทดลองพบว่า ใช้แผ่นเพลเทียร์ทั� งด้านร้อนและด้านเย็นสามารถลด

ความชื�นไดม้ากที�สุด ในงานวิจยัครั� งต่อไป จะทาํการพฒันาเครื�องอบแห้ง

เมล็ดพนัธ์ุดว้ยเทอร์โมอิเล็กตริก ให้สามารถตรวจสอบความชื�นไดแ้บบ

เรียลไทม ์และสามารถตรวจสอบไดจ้ากระยะไกล 
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สําหรับประยุกต์ในวงจรขยายสัญญาณคลื&นไฟฟ้าหัวใจ 

Absolute Value Circuit with RMS-to-DC Converter for Cardiac Sense Amplifier 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� นําเสนอวงจรค่าสัมบูรณ์กระแสร่วมกับวงจรแปลง

สัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง สําหรับประยุกต์ใน

วงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหวัใจ ซึ�งวงจรที�นาํเสนอประกอบดว้ยวงจร

หลัก ๆ คือ วงจรค่าสัมบูรณ์กระแส วงจรยกกําลังสอง วงจรกรอง

สัญญาณความถี�ต ํ�าผ่าน และวงจรถอดรากที�สอง โดยหลกัการทาํงานของ

วงจรจะอาศยัคุณสมบติัของซีมอส ที�ทาํงานในสภาวะก่อนแรงดนัขีดเริ�ม 

พบว่าวงจรที�ไดพ้ฒันาและออกแบบสามารถทาํงานไดดี้ที�แรงดนัไฟเลี�ยง

ตํ�ามาก (0.5 V) และอัตราการบริโภคกําลังตํ�ามาก (0.4 nW) โดยผลการ

ทดสอบถูกจาํลองการทาํงานด้วยโปรแกรม HSPICE ซึ� งผลลพัธ์ที�ได้ให้

ความสอดคลอ้งตามทฤษฎี 

คําสําคัญ: วงจรค่าสัมบูรณ์กระแส วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็น

สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง วงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหัวใจ สภาวะ

ก่อนแรงดนัขีดเริ�ม 

Abstract 

This paper presents an absolute value circuit with RMS to DC 

converter for cardiac sense amplifier. Its main circuit consists of an 

absolute value, squaring, low-pass filter and square-rooter circuit. This 

circuit is based on the characteristic of CMOS operating in subthreshold 

region. They find that the circuit gives good results, where the very low 

supply voltage (0.5V) and ultra-low power consumption (0.4 nW). The 

results obtained from HSPICE simulation confirms well with the given 

theoretical analysis. 

Keywords:  absolute value circuit, RMS to DC converter, cardiac sense 

amplifier, subthreshold region 

1. บทนํา 
เทคนิคในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื�อง โดยมุ่งเน้นให้วงจรที�ออกแบบและพฒันามีขนาดเล็กลง มีการ

ทาํงานที�ไฟเลี� ยงตํ�า อัตราการบริโภคกําลังตํ�า เพื�อใช้ในการสร้างวงจร

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาหรือเครื� องมือแพทย์ฝังใน (Implantable 

medical devices) ทั�งนี�สมรรถนะที�จาํเป็นสําหรับอุปกรณ์เหล่านี� ที�สําคญั

อยา่งยิ�ง คือ อตัราการบริโภคกาํลงัที�ต ํ�า และใชง้านที�ระดบัแรงดนัไฟเลี�ยง

ที�ตํ�า โดยที�ยงัคงไวซึ้� งระดับของพิสัยพลวตั (Dynamic range) ที�เพียงพอ 

[1] ซึ� งเทคนิคการออกแบบวงจรในโหมดกระแส เป็นเทคนิคที�ได้รับ

ความนิยมกันอย่างกว้างขวาง เพราะมีข้อดีกว่าโหมดแรงดันหลาย

ประการ เช่น มีช่วงพิสัยพลวตักวา้ง มีความกวา้งของคลื�นความถี�ที�กวา้ง

กว่า ง่ายต่อการบวกลบสัญญาณ และอตัราการบริโภคกาํลงัตํ�า [2] วงจร

ค่ าสั ม บู ร ณ์ ก ระ แ ส  แ ล ะ ว งจ ร แ ป ล งสั ญ ญ าณ อ าร์ เอ็ ม เอ ส เป็ น

สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง ก็เป็นอีกวงจรหนึ�งที�มีการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

โดยมีจุดมุ่งหมายให้วงจรมีอัตราการบริโภคกําลังที�ตํ� า และระดับ

แรงดนัไฟเลี�ยงที�ตํ�า ดว้ยเหตุที�วงจรดงักล่าว สามารถนาํไปประยุกต์หรือ

ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย เช่น ระบบสื�อสาร [3] ระบบชีวการแพทย ์[4]  

เท่าที�ผ่านมาไดม้ีการนําเสนอวงจรค่าสัมบูรณ์กระแสร่วมกบัแปลง

สัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง อย่างมากมาย [5-6] 

แต่ที�นาํเสนอเพื�อนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหวัใจ 

(Cardiac sense amplifier) [7] ยงัพบไดน้้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามแมจ้ะมี

การนําเสนอก่อนหน้านี�  [5] พบว่าเป็นการนําเสนอโดยมีจุดประสงค์

เพื�อให้วงจรที�ออกแบบมีอัตราการบริโภคกาํลังที�ตํ�าและใช้แรงดันไฟ

เลี� ยงที�ตํ�าเท่านั�น ซึ� งยงัไม่เหมาะสมสําหรับการประยุกต์ใช้กับสัญญาณ

ชีวภาพหรือวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหวัใจ 
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รูปที� 1 บล็อกไดอะแกรมวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหัวใจ [7] 

 

ดังนั�น บทความนี� จึงได้นําเสนอวงจรค่าสัมบูรณ์กระแสร่วมกับ

วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง สําหรับ

ประยุกต์ใชก้ับสัญญาณชีวภาพหรือวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหัวใจ 

ที�ตอ้งการไฟเลี� ยงตํ�า อตัราการบริโภคกาํลงัที�ต ํ�า และความถี�ไม่สูง โดย

เทคนิคการออกแบบวงจรจะใชเ้ทคโนโลยีซีมอส (CMOS) บนหลกัการ

พื�นฐานของทรานส์ลิเนียร์ (Translinear principle) ที�ทาํงานโหมดกระแส 

ในสภาวะก่อนแรงดนัขีดเริ�ม (Subthreshold region) ประกอบ ดว้ยวงจร
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ค่าสัมบูรณ์กระแส (Absolute value circuit) วงจรยกกําลงัสอง (Squarer 

circuit) วงจรกรองสัญญาณความถี�ต ํ�าผ่าน (Low-pass filter) และวงจร

ถอดรากที�สอง (Square-rooter circuit) ซึ� งวงจรที�นําเสนอทั� งหมดจะ

ทาํงานในช่วงกระแส และแรงดนัที�ตํ�า ทาํให้อตัราการบริโภคกาํลงัตํ�า จึง

เป็นการเหมาะสมที�จะนําไปประยุกต์ใช้งานกับสัญญาณชีวภาพหรือ

วงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหวัใจ 

 

2. ทฤษฎีและหลักการ 

จากรูปที� 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้า

หัวใจ ซึ� งในบทความนี� จะนําเสนอการออกแบบเฉพาะในส่วนวงจรค่า

สัมบูรณ์กระแส และวงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้า

กระแสตรง โดยวงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้า

กระแสตรง จะออกแบบวงจรโดยใช้วิธีการคาํนวณแบบตรง (Explicit 

computation method) [8] ซึ� งทุกวงจรที�นําเสนอจะทาํงานโหมดกระแส 

ในสภาวะก่อนแรงดันขีดเริ� ม โดยอาศัยหลักการพื�นฐานของวงรอบ 

ทรานส์ลิเนียร์ในการออกแบบวงจร 

2.1 วงจรค่าสัมบูรณ์กระแส 

วงจรค่าสัมบูรณ์กระแส เป็นวงจรที�ออกแบบมาเพื�อรองรับการ

ทาํงานของสัญญาณทั�งในด้านบวกและด้านลบ โดยหลกัการทาํงานจะ

อาศยัคุณสมบติัของมอสทรานซิสเตอร์ โดยมีทรานซิสเตอร์ M1 และ M2 

ทาํหนา้ที�เป็นวงจรสะทอ้นกระแส กล่าวคือ เมื�อกระแสอินพุต Iin มีค่าเป็น

บวก ทรานซิสเตอร์ M1 และ M2 จะทาํหน้าที�เป็นวงจรสะทอ้นกระแสให้

กระแสเอาตพุ์ต IABS มีค่าเท่ากบักระแสอินพุต Iin, (IABS = Iin ) และในกรณี

ที�กระแสอินพุต Iin มีค่าเป็นลบ กระแสเอาต์พุต IABS จะยงัคงมีค่ากระแส

เท่ ากับ ก ระแส อิน พุ ต  Iin ท างด้าน บ วก  โดยอาศัยคุณ ส ม บัติข อ ง

ทรานซิสเตอร์ M3 ที�ถูกต่อกับวงจรสะท้อนกระแสในลกัษณะคาสเคด 

(Casecade) โดยเมื�อกระแสอินพุต Iin มีค่ าเป็นลบ แรงดัน VGS ของ

ท ราน ซิ ส เต อ ร์  M3 จะ มี ค่ าสู งก ว่าก ราวด์  (VGS3 > 0) ซึ� งส่ งผ ล ใ ห้

ทรานซิสเตอร์ M3 ทาํงาน และนํากระแสส่งต่อให้กับทรานซิสเตอร์ M1 

และ M2 ที�ทาํหน้าที�เป็นวงจรสะท้อนกระแสให้กับเอาต์พุต ดังนั�น ใน

สภาวะดังกล่าวนี�  กระแสเอาต์พุต IABS จะยงัคงให้กระแสมีค่าเท่ากับ

กระแสอินพุต Iin ในดา้นบวก ( IABS = INI )  

M

Iin

IINI      =ABS

A

1

M 3

M 2

 

รูปที� 2 วงจรค่าสัมบูรณ์กระแส 

2.2 วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 

วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงที�

นาํเสนอ จะออกแบบวงจรโดยใช้วิธีการคาํนวณแบบตรง ประกอบดว้ย

วงจรยกกาํลงัสอง วงจรกรองสัญญาณความถี�ต ํ�าผ่าน และวงจรถอดรากที�

สอง โดยแสดงบลอ็กไดอะแกรมในการออกแบบ ดงัรูปที� 3 

 

 
 

รูปที� 3 บล็อกไดอะแกรมกระบวนการคาํนวณแบบตรง [8] 

 

วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงที�นาํเสนอ 

แสดงได้ดังรูปที�  4 จะทําหน้าที�ในการรับสัญญาณอินพุตจากวงจรค่า

สัมบูรณ์กระแสเพื�อมาทาํการคาํนวณและแปลงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า

กระแสตรงตามที�ตอ้งการ โดยสัญญาณอินพุตที�เป็นค่าสัมบูรณ์กระแสจะ

ส่งผ่านเขา้สู่วงจรยกกาํลงัสองจากนั�นจึงส่งต่อไปยงัวงจรกรองสัญญาณ

ความถี�ต ํ�าผ่าน และเข้าสู่วงจรถอดรากที�สอง ตามลาํดับ ซึ� งทุกวงจรที�

นําเสนอจะทํางานในโหมดกระแส โดยอาศัยหลักการพื�นฐานของ

วงรอบทรานส์ลิเนียร์ และกาํหนดให้วงจรทาํงานในสภาวะก่อนแรงดัน

ขีดเริ�ม ซึ�งแสดงความสัมพนัธ์ของแรงดนัและกระแสได ้คือ 

 

(1) 

 

เมื�อ n คือ ตัวประกอบความชันในสภาวะก่อนแรงดันขีดเริ� ม, VT คือ 

แรงดันที�อุณหภูมิห้อง ( 26 mV) และ ID0 คือ ตัวแปรที�เกี�ยวข้องกับ

กระบวนการผลิต 

 

วงจรยกกาํลงัสองที�นาํเสนอ จะประกอบดว้ยทรานซิสเตอร์ M7 - M10 

โดยกาํหนดให้อัตราส่วนของทรานซิสเตอร์ M7 - M10 มีค่าขนาดความ

กว้างและยาวประสิทธิผลของช่องทางเดินกระแส (Effective channel 

width/lengthen: W/L) เท่ากนัทุกตวั ทาํงานในสภาวะก่อนแรงดนัขีดเริ�ม 

โดยไม่พิจารณาถึงผลของฐานรอง (Body-effect) และการมอดูเลตความ

ยาวของช่องนาํกระแส (Channel length modulation) โดยที�ทรานซิสเตอร์ 

M6 มีขนาดความกวา้งประสิทธิผลของช่องทางเดินกระแส เป็น 3 เท่า เมื�อ

เทียบกับขนาดของทรานซิสเตอร์ M4 – M5  (3W6 / L6 = W4,5 / L4,5 ) จาก

กฎกระแสและแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchoff current-voltage 

law) เราสามารถแสดงสมการความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสและแรงดัน

ไดด้งัสมการที� (2) - (8) ตามลาํดบั 
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รูปที� 4 วงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 

 

เมื�ออาศัยหลักการของทรานส์ลิเนียร์ในการออกแบบวงจร จะ

สามารถพิจารณาความสัมพนัธ์ของแรงดนัที�ขาเกต-ซอร์ส ( GSV ) ของ

ทรานซิสเตอร์ M7 – M10 ได ้คือ 

 

(3) 

 

จากสมการที� (3) สามารถแสดงความสัมพนัธ์ของกระแสได ้คือ  

 

(4) 

 

เมื�อ 7 9 INI I I9 INI I9 I , 8 OI IOI และ 10 BI IBIB จะได ้

 

(5) 

 

จากสมการที� (5) ทาํการยกกาํลงัสองทั�ง 2 ขา้ง และทาํการจดัรูปสมการ

ใหม่ จะได ้

 

(6) 

 

เมื�อแทนค่ากระแส IO จากสมการที� (2) ลงในสมการที� (6) ทางดา้นซา้ยมือ 

จะได ้

 

(7) 

 

จากสมการที� (7) ทาํการยกกาํลงัสองทั�ง 2 ขา้ง และทาํการจดัรูปสมการ

ใหม่ จะได ้

(8) 

 

เมื�อกําหนดให้ ขนาดความกว้างประสิทธิผลช่องทางเดินกระแส

ท ราน ซิ ส เต อ ร์  M11 มี ข น าด เป็ น  4 เท่ า เมื� อ เที ยบ กับ ข น าด ข อ ง

ทรานซิสเตอร์ M7 – M10  (4W11 / L11 = W7-10 / L7-10 ) เราจะสามารถ

พิจารณาสมการกระแสเอาตพุ์ตของวงจรได ้คือ 

 

 (9) 

 

เมื�อกาํหนดให้กระแส INI  คือ กระแสอินพุต BI  คือ ไฟฟ้ากระแสตรง

ไบอสัคงที�ของวงจร และกระแส SQI  คือ กระแสเอาตพุ์ต ตามลาํดบั 

วงจรกรองสัญญาณความถี�ต ํ�าผ่านออกแบบโดยใชว้งจรกรองความถี�

โหมดกระแสอนัดบัหนึ�ง โดยเมื�อสัญญาณกระแส SQI  เขา้สู่วงจรจะถูก

คดัลอกระแสดว้ยวงจรสะทอ้นกระแสที�ประกอบดว้ยทรานซิสเตอร์ M12 

- M13 โดยมีตวัเก็บประจุ AVC ต่อขนานกบั M12 ทาํหน้าที�เป็นวงจรกรอง

สัญญาณความถี�ต ํ�าผ่าน ซึ� งจะทาํให้กระแสเอาต์พุต AVI ของวงจรมีค่า

เท่ากบั  

(10) 

 

เมื�อ 9/AV mC gmg/AVC g/AV /  คือ ค่าเวลาคงที� (Time constant) โดยเราสามารถ

พิจารณาในการเลือกค่า AVC เพื�อลดขนาดการกระเพื�อมของสัญญาณ 

(Ripple) ให้น้อยในช่วงความถี�อินพุตที�ตอ้งการโดยคาํนวณจากสมการที� 

(11)   

(11) 

 

เมื� อ  12mg คื อ  ค่ าท ราน ส์ ค อ น ดัค แ ต น ซ์  (Transconductance) ข อ ง

ทรานซิสเตอร์ M12 ( )MINf คือ ความถี�อินพุตตํ�าสุดในช่วงความถี�ที�สนใจ 

และ TV  คือ ค่าแรงดนั @26 mV ที�อุณหภูมิห้อง 300 ˚K 
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วงจรถอดรากที�สองที�นําเสนอ จะอาศยัหลกัการของวงรอบทรานส์

ลิเนียร์และทรานซิสเตอร์ M14 - M17 ทํางานสภาวะก่อนแรงดันขีดเริ� ม 

ดังนั� น  เมื�อแทนค่า 14 AVI I AVI  , 15 BI IBIB  และ 16 17 RMSI I I17 RMSI I17 R  

ตามทฤษฎีเช่นเดียวกบัสมการที� (3) จะสามารถเขียนสมการใหม่ได ้คือ 

(12) 

โดยสามารถจดัรูปสมการกระแสเอาต์พุต RMSI  คือ  

 

(13) 

 

จากสมการที� (13) พบว่า กระแสเอาต์พุตที�ได้ จะอยู่ในรูปค่าสัญญาณอาร์

เอม็เอส (RMS) ตามที�ตอ้งการ 

 
3. ผลการจําลองการทํางานของวงจร 

ในการจาํลองการทาํงานของวงจรที�นําเสนอ ดังรูปที� 4 ได้จาํลอง

การทาํงานด้วยโปรแกรม HSPICE โดยใช้พารามิเตอร์ CMOS 0.18 μm 

Level 49 ของ BSIM ซึ� งกาํหนดให้แรงดันไฟเลี�ยง DDV = 0.5 V กระแส

อินพุต INI  = 10 nA ความถี�สัญญาณอินพุต 1 kHz กระแสไบอสั BI  = 

1 nA และตัวเก็บประจุ AVC = 100 pF โดยขนาดความกว้างและยาว

ประสิทธิผลของช่องทางเดินกระแส (W/L) ของทรานซิสเตอร์ M1 และ 

M3 มีค่า 1 μm / 0.2 μm , M2 มีค่า 0.9 μm / 0.2 μm , M7 – M10 , M12 - M17 

มีค่า 2 μm / 0.5 μm M6 มีค่า 6 μm / 0.2 μm M11 มีค่า 8 μm / 0.2 μm และ 

M4 - M5 , MC1 - MC4 มีค่า 2 μm / 0.2 μm ซึ� งผลการจาํลองการทาํงานของ

วงจรที�นาํเสนอ แสดงดงัรูปที� 5 และรูปที� 6 ตามลาํดบั  

 
รูปที� 5 ผลการจาํลองการทาํงานของวงจรค่าสัมบูรณ์กระแส 

 
รูปที� 6 การจาํลองการทาํงานวงจรแปลงสัญญาณ RMS เป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง 

จากผลการจาํลองการทาํงานของวงจรค่าสัมบูรณ์กระแส พบว่า มีค่าความ

ผิดพลาดของสัญญาณเอาต์พุตตํ�ากว่า 0.1% อตัราการบริโภคกาํลงัมีค่า

เท่ากับ 5.5 pW และวงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็นสัญญาณไฟฟ้า

กระแสตรง มีค่าความผิดพลาดในการแปลงผนัสัญญาณตํ�ากว่า 1% อตัรา

การบริโภคกาํลงั มีค่าเท่ากบั 0.4 nW และค่าการกระเพื�อมของสัญญาณมี

ค่าตํ�ากว่า 1% นอกจากนี� ยงัพบว่าหากเพิ�มค่าตวัเก็บประจุหรือความถี�ให้

สูงขึ�นจะส่งผลให้ขนาดการกระเพื�อมของสัญญาณลดลง 

4. สรุป 

วงจรค่าสัมบูรณ์กระแสร่วมกบัวงจรแปลงสัญญาณอาร์เอ็มเอสเป็น

สัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงที�นาํเสนอ จากผลการจาํลองการทาํงานจะเห็น

ไดว่้าวงจรสามารถทาํงานไดดี้ที�แรงดนัไฟเลี� ยงตํ�ามาก อตัราการบริโภค

กาํลงัตํ�ามาก และมีความแม่นยาํในการแปลงผนัสัญญาณสูง ซึ� งผลการ

ทาํงานของวงจรที�ได้นาํเสนอ มีการทาํงานที�สอดคลอ้งตามทฤษฎี ภายใต้

หลกัการของทรานส์ลิเนียร์ ที�มอสทรานซิสเตอร์ทุกตวัทาํงานในสภาวะ

ก่อนแรงดนัขีดเริ�ม จึงทาํให้เหมาะสมที�จะนาํไปประยุกต์ใชก้บัสัญญาณ

ชีวภาพหรือวงจรขยายสัญญาณคลื�นไฟฟ้าหวัใจ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีน าเสนอวงจรก าเนิดสัญญาณอลวนซบัซอ้นสูงรูปแบบใหม่ 

จากหลกัการแบบจ าลอง Jerk โดยใชฟั้งกช์นัไม่เป็นเชิงเส้นท่ีแตกต่างกนั
สองฟังกช์นั ฟังกช์นัแรกเป็นฟังกช์นัสญัลกัษณ์ดดัแปลง ฟังกช์นัสองคือ
ฟังกช์นัไม่เป็นเชิงเส้นใหม่ดดัแปลงจากฟังกช์นัส่ีเหลี่ยม ระบบสามารถ
ก าเนิดสัญญาณไดด้ว้ยการปรับสัมประสิทธ์ิ (k) เพียงหน่ึงค่า และสามารถ
ก าเนิดสัญญาณอลวนลกัษณะตวัดึงดูดส่ีวงมว้นได ้พร้อมดว้ยพิสูจน์ความ
ซบัซอ้นสูงของระบบดว้ยค่า DKY=2.45 ระบบท่ีน าเสนอวิเคราะห์ระบบ
เชิงทฤษฎีดว้ยเลขช้ีก าลงั Lyapunov และตรวจสอบตวัแปรทั้งหมดดว้ย 
The Bifurcation ในผลการท างานจะจ าลองการท างานในรูปแบบเชิง
ตวัเลข และ ยืนยนัการท างานดว้ยวงจรอีกคร้ังดว้ยอุปกรณ์ออปแอมป์ตาม
ทอ้งตลาด เช่น LF347, 54HC4066 โดยผลท่ีไดจ้ากวงจรเปรียบเทียบกบั
ผลเชิงตวัเลข พบว่าสอดคลอ้งกนัตามทฤษฎีทุกประการ  

 

ค ำส ำคัญ: สัญญาณอลวน ความซบัซอ้นสูง แบบจ าลอง Jerk ออปแอมป์ 
ฟังกช์นัไม่เป็นเชิงเส้นใหม่ ตวัดึงดูดส่ีมว้น 

 

Abstract 

This work presents a new, highly complex chaotic generator 

from the conventional jerk model with two different nonlinear 

functions. The first function is the traditional signum function, 

and the second is the new modified rectangular function. The 

system can be generated the strange four-scroll attractor by 

adjusting only one coefficient (k). The Lyapunov exponent and 

the bifurcation investigate the fundamental dynamics theories of 

the system. The Kaplan-Yorke dimension (DKY) is 2.45 also 

proves the high complexity of the system. In this work, the 

numerical simulations have confirmed the workability. The 

results from the circuit realization based on the low-cost 

commercially available components (LF347 and 54HC4066) are 

also demonstrated, which is agreeable to the theoretical and 

numerical results. 
 

Keywords: Highly chaotic signal, Jerk model, OPAMP, New 

nonlinear function, Four-scroll attractor 

1.บทน ำ 
ความอลวน (Chaotic) เป็นการศึกษาท่ีน่าสนใจ ในสาขาระบบพลวตั

ไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear dynamic) เน่ืองจากสามารถประยุกต์ใช้ใน
สาขาท่ีซบัซอ้นได ้เช่น ดาราศาสตร์ ชีววิทยา การเขา้รหสัดา้นการส่ือสาร 
เป็นตน้ แบบจ าลองระบบอลวนแรกของ Lorenz สามารถแสดงลกัษณะ 

“ปีกผีเส้ือ (Butterfly effect)” ในปี ค.ศ.1963 [1] เป็นแบบจ าลองท่ีส าคญั
ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ อยูใ่นรูปสมการอนุพนัธ์อนัดบัสาม อีกหน่ึง
รูปแบบการศึกษาของระบบอลวนท่ีส าคญั คือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ของ 
Chua ในปี ค.ศ. 1985 เป็นวงจรแรกท่ีพิสูจน์ว่าวงจรท่ีมีองค์ประกอบไม่
เป็นเชิงเส้นอย่างไดโอดคู่กับอุปกรณ์พาสซีฟ สามารถก าเนิดสัญญาณ
อลวนสองวงมว้น (Double-scroll) ได ้[2] จากนั้นจึงมีการออกแบบวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ก าเนิดสัญญาณอลวนรูปแบบใหม่มากมายโดยดดัแปลงใช้
อุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น CFOA [3], OA [4] , OTA [5] เป็นต้น รูปแบบของ
ระบบอลวนทางคณิตศาสตร์ถูกพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความ
ซับซ้อนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระบบ
อลวนอนุพนัธ์อันดับส่ี แบบจ าลองแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1979 เรียกว่า 
“ไฮเปอร์อลวน (Hyperchaotic)” คิดค้นโดย Rossler [6] สามารถแสดง
สัญญาณอลวนไดม้ากกว่าสามมิติ (Dimension) ต่อมามีการพฒันาระบบ
อลวนท่ีซับซ้อนอีกหน่ึงรูปแบบ คือ ตวัดึงดูดหลายวงมว้น (Multi-scroll 
attractor) ออกแบบโดยเพ่ิมจุดหัก (Breakpoint) ของพจน์ไม่เป็นเชิงเส้น
ในระบบ 

พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้ นบนระบบอลวน มีความซับซ้อนสูงและมี
พฤติกรรมท่ีหลากหลาย จ าเป็นต้องพิสูจน์ด้วยทฤษฎีหลายประการ 
ทฤษฎีเลขช้ีก าลัง Lyapunov [7] เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีสามารถระบุความ
ถูกตอ้งของระบบอลวนได้ ด้วยเลขช้ีก าลงัท่ีเป็นบวกหน่ึงตวัในระบบ 
พร้อมดว้ยระบุความซบัซอ้นของระบบดว้ยสูตรของ Kaplan-Yorke (DKY) 
[8] จากการน าเลขช้ีก าลงั Lyapunov มาค านวณ วิธีท่ีกล่าวมาเป็นวิธีสากล 
ท่ีหลายงานวิจยัน าไปประยุกต์ใชใ้นการยืนยนัการออกแบบระบบอลวน
[9] โดยระบบอลวนหน่ึงระบบสามารถแสดงพฤติกรรมท่ีหลากหลายดว้ย
การปรับตวัแปร (Parameters) เช่น วงรอบคงท่ี (limit cycle) ช่วงสองคาบ 
(2-period) ช่วงคาบไม่ เป็นเชิงเส้น (non-periodic) พฤติกรรมอลวน 
(Chaotic behavior) เป็นตน้ การพิสูจน์ตวัแปรท่ีละเอียดสามารถแสดงได้
ดว้ยทฤษฎี Bifurcation [10] 

ดว้ยการศึกษาและคน้ควา้ ในงานวิจยัน้ีพยายามออกแบบระบบอลวน
ท่ีมีความซับซ้อนสูงด้วยลักษณะตัวดึงดูดหลายวงม้วน และเลือกใช้ 
แบบจ าลองการกระตุก (Jerk model) ค้นคิดโดย J.C. Sportt ในปี ค.ศ. 
2 000  [11] เ ป็นระบบสมการอนุพันธ์ อันดับสาม  ห น่ึ งสมการ 

( , , )x F x x x= ประกอบด้วย  x คือ ต าแหน่ง x  คือ ความเร็ว x  คือ
ความเร่ง และ x  คือการกระตุก ซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีมีโครงสร้างไม่
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ซับซ้อน เป็นอิสระต่อการออกแบบความไม่เป็นเชิงเส้น และเหมาะ
ส าหรับน าไปออกแบบเพ่ือประยุกต์ใชใ้นดา้นต่างๆ เช่น ความปลอดภยั
ดา้นการส่ือสาร 

งานวิจยัน้ีน าเสนอลกัษณะสัญญาณอลวนซับซ้อนสูงแบบตวัดึงดูดส่ี
วงมว้น (Four-Scroll attractor) จากหลกัการของแบบจ าลองการกระตุก 
โดยใชฟั้งกช์นัไม่เป็นเชิงเส้นสองลกัษณะ ฟังก์ชนัดดัแปลง Signum และ 
ฟังก์ชนัดดัแปลงส่ีเหลี่ยม ท าให้ไดส้ัญญาณอลวนรูปแบบใหม่ท่ีซบัซอ้น
สูง พิสูจน์ดว้ยค่า DKY=2.45 ในระบบอลวนท่ีออกแบบมีการวิเคราะห์เลข
ช้ีก าลงั Lyapunov และผลทฤษฎี Bifurcation รวมถึงมีการสร้างเป็นวงจร
เพ่ือยืนยนัผลทางทฤษฎี โดยใช้ OPAMP (LF347) ร่วมกับ 54HC4066 
และอุปกรณ์พาสซีฟ จ าลองผลดว้ยโปรแกรม PSpice ซ่ึงลกัษณะสัญญาณ
ซบัซอ้นสูงท่ีได ้เหมาะส าหรับประยกุตใ์ชใ้นการเขา้รหัส-ถอดรหสัความ
ปลอดภัยด้านการ ส่ือสาร  ทั้ ง รูปแบบดิ จิตอล  (แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์) และแบบแอนาลอก (วงจร)   
 

2.กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบอลวนที่น ำเสนอ 
2.1 หลักกำรออกแบบ 

งานวิจยัน้ีดัดแปลงแบบจ าลองการกระตุกตน้แบบ [11] โดยท างาน
ร่วมกับฟังก์ชันไม่เป็นเชิงเส้นสองฟังก์ชัน G(x) และ G(y) [12] โดย
ฟังก์ชัน G(y) เป็นฟังก์ชันดัดแปลง Signum ท่ีเป็นฟังก์ชันพ้ืนฐานของ
แบบจ าลองการกระตุก น ามาประยุกต์ใช้กับฟังก์ชัน G(x) เป็นฟังก์ชัน
รูปแบบใหม่ท่ีดัดแปลงจากฟังก์ชันส่ีเหลี่ยม (Rectangular) [5] แสดง
ตวัอยา่งและค่าคงท่ีของฟังกช์นัดงัรูปท่ี 1  

 

รูปท่ี 1 ตวัอยา่งฟังกช์นัไม่เป็นเชิงเส้น (ก) ฟังกช์นัดดัแปลง Signum 

(ข) ฟังกช์นัดดัแปลงส่ีเหลี่ยม 
2.2 ระบบอลวนอนุพันธ์อันดับสำมที่น ำเสนอ 

ระบบอลวนท่ีดดัแปลงจากระบบการกระตุก โดยใชฟั้งก์ชนัไม่เป็น
เชิงเส้นสองต าแหน่ง แสดงตวัอยา่งบลอ็กไดอะแกรมได ้ดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 บลอ็คไดอะแกรมของระบบท่ีน าเสนอ  

สมการอนุพนัธ์อนัดบัสาม เขียนไดด้งัสมการท่ี (1) 

1( ( )) ( ) 0x kx x G x G x+ − − + =       (1) 

โดยท่ี 1 ( )x G x x= +  

สมการอนุพนัธ์อิสระอนัดบัหน่ึง สามสมการ เขียนไดด้งัสมการท่ี (2) 

( ),

,

( ).

x y G y

y z

z kz y G x

= +


=
 = − − −

   (2) 

ก าหนด ( ) Re ( ),G x Cx ct Dx=  ( ) sgn( ),G y Ay B y= −  และตวัแปร A, 
B, C, D และ k เป็นค่าคงท่ีบวก  

ระบบสมการ (1) ท่ีน าเสนอ สามารถก าเนิดพฤติกรรมพลวัตได้
หลากหลายจากการปรับตวัแปร k เพียงหน่ึงค่า เช่น จุดคงท่ี (Stable point) 
คาบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-periodic) ตวัดึงดูดวงมว้นเดียว (Single-scroll 
attractor) ตวัดึงดูดสองวงมว้น (Double-scroll attractor) รวมถึงสามารถ
สร้างลกัษณะสัญญาณอลวนท่ีซับซ้อนสูง คือ ตวัดึงดูดส่ีวงมว้น จากการ
ก าหนดตวัแปร A=0.6, B=0.3, C=1, D=2.5, k=0.4 และเง่ือนไขเร่ิมตน้ของ
ตวัแปรสเตท (x0, y0, z0)=(0.1, 0.1, 0.1).  

 
2.3 กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขของระบบ 

ทฤษฎีเลขช้ีก าลงั Lyapunov สามารถบ่งบอกอตัราการแยกตวัของวิถี
วงโคจรบนพ้ืนท่ีเฟส (Phase space) เป็นค่าเชิงปริมาณได ้[7] เพื่อบ่งบอก
ว่าระบบมีพฤติกรรมเป็นอลวน วิธีสากลท่ีใชใ้นการค านวณค่าเลขช้ีก าลงั 
Lyapunov คือ อลักอริทึมของ Wolf [8] บนโปรแกรม MATLAB โดย
ระบบท่ีน าเสนอก าหนดเง่ือนไขเร่ิมตน้ตวัแปรสเตท (x0, y0, z0)=(0.1, 0.1, 
0.1). และตวัแปรส าหรับก าเนิดสัญญาณตวัดึงดูดส่ีวงมว้น คือ A=0.6, 
B=0.2, C=1, D=2.5 และ k=0.4 ค่าเลขช้ีก าลงั Lyapunov (LE) ท่ีไดข้อง
ระบบ คือ LE1=0.241701, LE2=-0.04 และ LE3=-0.448254 ดงัรูปท่ี 3 ระบบ
ยืนยนัพฤติกรรมความเป็นอลวนของระบบดว้ยค่า LE1 ท่ีเป็นบวก  
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รูปท่ี 3 ค่าเลขช้ีก าลงั Lyapunov ของระบบท่ีน าเสนอ 

จากนั้นจะน าค่าเลขช้ีก าลงั Lyapunov มาค านวณพิสูจน์ความซบัซ้อนของ
ระบบดว้ยสูตร Kaplan-Yorke (DKY) ดงัน้ี  

1 2

1 31

1
2

j

KY i

ij

LE LE
D j LE

LELE =+

+
= + = +  

0.241701 0.04
2 2.45

0.448254

−
= + =

−
                 (3) 

โดยท่ี j คือ ค่าจ านวนเต็มสูงสุด เมื่อ 
1 0j

i iLE=  และ 
1 0jLE +   

ดงันั้นค่า DKY จะถูกก าหนดอยูใ่นช่วง 1KYj D j  + , ค่า DKY สามารถ
ระบุความซบัซอ้นและชนิดของระบบอลวนได ้[10] 

3. พฤติกรรมพลวัตตัวแปรต่ำงๆ ของระบบ 
บทน้ีจะแสดงตัวแปร (Parameter) ทั้งหมดในระบบท่ีมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพลวตัจนถึงความเป็นอลวนของระบบท่ีออกแบบ 

G(y)=Ay-Bsgn(y) G(x)=Cx  Rect(Dx)
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โดยจ าลองผลบนโปรแกรม MATLAB ด้วยทฤษฎี  Bifurcation ซ่ึง
สามารถแสดงผลดว้ยการกระจายตวัสูงสุดของตวัแปรสเตทเพ่ือบ่งบอก
พฤติกรรมจากค่าตวัแปรในแต่ละช่วง ในงานน้ีจะแสดงผลด้วยเอาต์พุต
ตวัแปร สเตท xmax  

รูปท่ี 4 แสดงตวัแปร A และ B จากฟังกช์นั G(y) โดยรูปท่ี 4(ก) แสดง
ตัวแปร A ถูกก าหนดอยู่ในช่วง 0 ถึง 3 แสดงช่วงพฤติกรรมอลวนท่ี
ชดัเจนได ้ในช่วง 2.2 ถึง 0.42 จากนั้นรูปท่ี 4(ข) แสดงตวัแปร B ในช่วง 
0.1 ถึง 0.6 ท่ีตวัแปร B สามารถแสดงช่วงพฤติกรรมอลวนท่ีชัดเจนได้ 
ในช่วง 0.1 ถึง 0.23  โดยช่วงท่ีระบุความเป็นอลวนท่ีชัดเจนจาก 
Bifurcation คือช่วงท่ีมีการกระจายตวัสูงสุดท่ีไม่เป็นระเบียบของตวัแป
รสเตท x (xmax) [10]  

 

รูปท่ี 4 The bifurcation ของตวัแปรจากฟังกช์นั G(y)  
(ก) เอาตพุ์ต xmax กบัตวัแปร A (B=0.2, C=1, D=2.5, k=0.4) 
 (ข) เอาตพุ์ต xmax กบัตวัแปร B (A=0.6, C=1, D=2.5, k=0.4) 

รูปท่ี 5 แสดงตวัแปร C และ D จากฟังกช์นั G(x) โดยรูปท่ี 5(ก) แสดง
ตวัแปร C ก าหนดอยูใ่นช่วง 0 ถึง 2.5 แสดงช่วงพฤติกรรมอลวนท่ีชดัเจน
ได้สองช่วง ช่วงแรก คือ 0.78 ถึง 1.75 และช่วงท่ีสอง คือ 1.88 ถึง 2.36 
จากนั้นรูปท่ี 5(ข) แสดงตัวแปร D ในช่วง 0 ถึง 4 ส าหรับตัวแปร D 
สามารถแสดงพฤติกรรมอลวนไดค้่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่ช่วง 0 ถึง 3.38 โดย
ตวัแปร D มีผลส าคญัในการปรับขนาด (Amplitude) ของตวัดึงดูด 
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รูปท่ี 5 The bifurcation ของตวัแปรจากฟังกช์นั G(x)  
(ก) เอาตพุ์ต xmax กบัตวัแปร C (A=0.6, B=0.2, D=2.5, k=0.4) 
 (ข) เอาตพุ์ต xmax กบัตวัแปร D (A=0.6, B=0.2, C=1, k=0.4) 

ในงานวิจยัน้ีใชต้วัแปร k ส าหรับแสดงพฤติกรรมพลวตัท่ีหลากหลาย
ของระบบท่ีน าเสนอ โดยรูปท่ี 6 แสดง The Bifurcation ของตัวแปร k 

ในช่วง 0.1 ถึง 0.8 ก าหนดตวัแปรอ่ืน คือ A=0.6, B=0.2, C=1 และ D=2.5 

เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงลกัษณะตวัดึงดูดบนพ้ืนท่ีเฟส โดยเร่ิม
จากลกัษณะจุดคงท่ี แสดงท่ี k=0.78 ลกัษณะตวัดึงดูดด้านเดียว แสดงท่ี 
k=0.7 ลักษณะตัวดึงดูดสองวงม้วนแสดงท่ี k=0.6 และช่วงเข้าใกล้ตัว
ดึงดูดส่ีวงมว้น แสดงท่ี k=0.45 โดยลกัษณะสัญญาณอลวนท่ีซับซ้อนสูง
ลกัษณะตวัดึงดูดส่ีวงมว้นสามารถแสดงไดต้ั้งแต่ k<0.4 ผลของลกัษณะ
ตวัดึงดูดแสดงบนระนาบ z-x โดยจะมีการยืนยนัผลเปรียบเทียบกบัวงจร
ในหวัขอ้ท่ี 5 

4. กำรสร้ำงวงจรก ำเนิดสัญญำณอลวน 
ในส่วนการออกแบบวงจร ถูกออกแบบเพ่ือยืนยนัหลกัการสร้างจาก

รูปท่ี 2 โดยวงจรย่อยสองส่วนแรก คือ วงจรฟังก์ชันดัดแปลง signum 
(G(y)) และ วงจรฟังก์ชนัดดัแปลงส่ีเหลี่ยม (G(x)) แสดงดงัรูปท่ี 7 และ 8 
ตามล าดับ ออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ออป์แอมป์ LF347 ร่วมกับสวิตซ์ 
54HC4066 และอุปกรณ์พาสซีฟ RC  
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รูปท่ี 7 วงจรฟังกช์นัดดัแปลง Signum โดยใช ้OPAMP 
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รูปท่ี 8 วงจรฟังกช์นัดดัแปลงส่ีเหลี่ยม โดยใช ้OPAMP 

ส าหรับวงจรรูปท่ี 7 ฟังกช์นัดดัแปลง Signum สามารถปรับค่าคงท่ี A 
และ B ดว้ยตวัตา้นทานปรับค่าได ้(POT) ท่ี R1(A) และ R2(B) ส่วนรูปท่ี 8 
ฟังก์ชันดัดแปลงส่ีเหลี่ยม สามารถปรับค่าคงท่ี C และ D ได้จาก ตัว
ต้านทานปรับค่าได้ R5(C) และแรงดันเทรชโฮลด์ (VD(D)) ตามล าดับ 
จากนั้นน าไปออกแบบเป็นวงจรตามหลกัการรูปท่ี 2 ไดด้งัรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9 วงจรก าเนิดสัญญาณอลวน โดยใช ้OPAMP

 

รูปท่ี 6  วิวฒันาการของตวัดึงดูดเปรียบเทียบกบัตวัแปร k จาก The bifurcation 
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รูปท่ี 9 คือวงจรก าเนิดสัญญาณอลวน โดยวงจรสามารถปรับเง่ือนไข
การก าเนิดสัญญาณได้ด้วย สัมประสิทธ์ิ k (R2) หรือ Quality factor ของ
คุณสมบติัตวักรองความถี่ต  ่าผา่นอนัดบัสอง ดงัสมการท่ี (4)  

3 1 1 2

21

2 1 1 2 6 3

1

1 1

oy

o

V R R C C

V
s s

R C C C R R

= −
 

+ + 
 

          (4) 

ก าหนด R1=R3=R4=R5=R6=R7=R8=R และC1=C2=C3=C โดยวงจร
สามารถแสดงสัญญาณอลวนไดท่ี้เอาตพุ์ตแรงดนั Vox, Voy และ Voz  

5. ผลจ ำลองกำรท ำงำนของวงจร 
ในการแสดงผลจ าลองการท างานของวงจร จ าลองผลดว้ยโปรแกรม 

PSpice โดยเปรียบเทียบกับผลเชิงตัว เลขท่ีจ าลองด้วยโปรแกรม 
MATLAB เพื่อยืนยนัหลกัการสร้างของแบบจ าลองท่ีน าเสนอ  
 

 

รูปท่ี 10 แสดงเอาตพุ์ตสัญญาณอลวนของวงจรพร้อมลกัษณะตวัดึงดูด 
(ก) ลกัษณะจุดคงท่ี ท่ี R2= 305 (ข) ลกัษณะตวัดึงดูดสองวงมว้น ท่ี R2=
800 (ค) ลกัษณะเร่ิมตน้ตวัดึงดูดส่ีวงมว้น ท่ี R2= 875 (ง) ลกัษณะตวั

ดึงดูดสส่ีวงมว้น ท่ี R2=1.25k  
 

วงจรก าหนดแรงดนั 5 V ก าหนดตวัตา้นทาน R=1k  และตวัเก็บ
ประจุ C=0.1µF ซ่ึงไดผ้ลตอบสนองความถี่ของตวักรองความถี่ต  ่าผ่าน 
เท่ากบั 2kHz โดยตวัตา้นทานส าหรับก าหนดค่าคงท่ี A=0.6, B=0.2, C=1 
และ D=2.5 ถูกก าหนดโดย R1(A)= 4.1k , R2(B)=13.5k , R5(C)=

2.5k  และแรงดนัเทรชโฮลด ์ VD(D)=0.19V ตามล าดบั วงจรสามารถ
ก าเนิดสัญญาณอลวน โดยแสดงสัญญาณท่ีเอาตพุ์ตแรงดนั Vox พร้อมกบั
ลกัษณะตวัดึงดูดโดยจบัเอาต์พุตแรงดนั Voz-Vox และปรับตวัตา้นทาน 
R2(k) เพื่อแสดงพฤติกรรมพลวตัจนถึงลกัษณะอลวน แสดงดงัรูปท่ี 10 

6.บทสรุป 

บทความน้ีน าเสนอสัญญาณอลวนซับซ้อนสูงรูปแบบใหม่ จาก
หลกัการแบบจ าลอง Jerk โดยใชฟั้งกช์นัไม่เป็นเชิงเส้นท่ีแตกต่างกนัสอง
ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันดัดแปลง Signum และฟังก์ชันใหม่ดัดแปลงจาก
ฟังก์ชันส่ีเหลี่ยม ระบบท่ีออกแบบสามารถก าเนิดสัญญาณอลวนท่ี
ซับซ้อนสูงด้วยลักษณะตัวดึงดูดส่ีวงม้วน พร้อมทั้ งสามารถแสดง
พฤติกรรมพลวตัท่ีหลากหลายจากการปรับค่าสัมประสิทธ์ิ (k) เพียงหน่ึง
ค่า ระบบพิสูจน์ความซับซ้อนสูงดว้ยค่า Kaplan-Yorke Dimension (DKY) 
เท่ากบั 2.45 พร้อมทั้งตรวจสอบทฤษฎีคุณสมบติัพ้ืนฐานทางพลวตัด้วย 
The bifurcation และเลขช้ีก าลงั Lyapunov งานวิจยัน้ีมีการออกแบบวงจร
เพ่ือยืนยันหลักการสร้างเชิงตัวเลขด้วยอุปกรณ์พ้ืนฐานออปแอมป์ 
(LF347) ร่วมกบัสวิตซ์ 54HC4066 จ าลองผลวงจรดว้ยโปรแกรม PSpice 
และพบว่าผลท่ีได้จากวงจรสอดคล้องกับผลเชิงตัวเลขตามทฤษฎีทุก
ประการ ซ่ึงลกัษณะสัญญาณซับซ้อนสูงท่ีได ้ เหมาะส าหรับประยุกต์ใช้
ในการเข้ารหัส-ถอดรหัสความปลอดภัยด้านการส่ือสาร ทั้ งรูปแบบ
ดิจิตอล (แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์) และแบบแอนาลอก (วงจร)   
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ระบบจ่ายยาอตัโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีไอโอที 

Automatic Pill Dispenser System by Using IoT Technology 

ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ 
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ tapanee.t@eng.kmutnb.ac.th  

 

บทคัดย่อ 

     ปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุอย่างเต็มรูปแบบซึ� งผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่มกัตอ้งรับประทานยาเป็นประจาํสมํ�าเสมอ อย่างไรก็ดีผูสู้งอายุ

ทั�งหลายมกัมีปัญหาการหลงลืม เช่น การลืมรับประทานยาบางมื�อ ซึ� งใน

บางกรณีการลืมรับประทานยาอาจก่อให้เกิดปัญหารุนแรงขึ�นได ้ดงันั�น

คณะผูวิ้จยัจึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบจ่ายยาให้มีความเหมาะสมและ

ส ะดวก ใน ก ารใช้งาน ม าก ขึ� น  โดยได้นํ าเท คโน โล ยีไอโอที  ซึ� ง

ประกอบด้วยตวัไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือไมโครคอนโปรเซสเซอร์ 

เซนเซอร์ และ การเชื�อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ โดยงานนี�

ฮาร์ดแวร์หลักที�เลือกใช้ คือ โหนดเอ็มซียู และเซอร์โวมอเตอร์ ส่วน

ซอฟต์แวร์หลกัเลือกใช ้คือ อาร์ดูอิโนไอดีอี กูเกิ�ลชีท และ แพลตฟอร์ม

ไอเอฟทริปเปิ� ลที การทาํงานของระบบนอกจากจะสามารถเตือนเวลา

ทานยาและจ่ายยาแล้วยงัมีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น เวลารับยาจริง  

ความชื�น และความเขม้ของแสงของระบบจ่ายยาเพื�อใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับ

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในอนาคต โดยระบบที�ได้พัฒนานี� มี

ฟังกช์ั�นที�ครอบคลุมและราคาถูกกว่าทอ้งตลาดมาก 

คําสําคัญ: ระบบจ่ายยา อตัโนมติั เซนเซอร์ ไอโอที  

Abstract 

Currently, Thailand is going to the elderly society perfectly. Most 

elders have some health problems and must always take medicines. 

Moreover, most of the elderly stay at home lonely because their 

offspring must go to work outside. Sometimes they lost to take some 

medicines and there were some seriously cases happened. Therefore, in 

this research we designed and developed the automatic pill dispenser 

system for warning and dispensing the medicine to the elderly. We 

adopted IoT technology including microcontroller, sensors, actuator, 

and connecting to Internet to this system. For hardware, we selected 

NodeMCU and servomotor, for software we used Arduino IDE, Google 

sheet, and IFTTT (IF This Then That) Platform. We collected the data: 

actual time to take the medicine, humidity, and light data in a pill 

dispenser for future analytics. This system has many important 

functions and be cheaper than commercial price. 

 

Keywords:  Pill Dispenser, Automatic, Sensor, IoT 

 
1. บทนํา 
     ขอ้มูลล่าสุดจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2564 ระบุว่าประเทศ

ไทยมีผู ้สูงอายุ 60 ปีขึ� นไป กว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็น 20 % ของ

ประชากรทั�งประเทศ และ ยงัระบุว่ามีผูสู้งอายุ ร้อยละ 88.9 รายงานว่า

ตอ้งดูแลตนเอง [1, 2] ซึ� งพบว่าวิถีชีวิตในปัจจุบนัแมว่้าผูสู้งอายุอาศยัอยู่

กับลูกหลาน แต่ด้วยภาระการงานและวิถีชีวิตที�ต้องเร่งรีบของคนใน

ปัจจุบนั ทาํให้ผูสู้งอายุต้องดูแลตนเอง และในบางเวลา เช่น เวลากลาง

วนัที�ลูกหลานออกไปทาํงาน ผูสู้งอายุตอ้งอยู่บา้นตามลาํพงั ปัญหาสาํคญั

ที�พบประการหนึ� ง คือ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ตอ้งรับประทานยาประจาํอย่าง

สมํ�าเสมอ แต่ดว้ยวยัที�มากขึ�นก็มีการหลงลืมบางมื�อ ซึ� งในบางครั� งก็อาจ

ก่อให้เกิดปัญหาตามมาได ้อยา่งไรก็ดีเนื�องจากปัจจุบนัเทคโนโลยีไอโอที 

หรือ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ� ง และระบบสื�อสารมีการพัฒนาอย่าง

ในทางที�ดีขึ�นมากและราคาถูกลง คณะผูวิ้จยัจึงได้ออกแบบและพฒันา

ระบบเตือนและจ่ายยาให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานต่อ

ผูสู้งอาย ุรวมถึงบุคคลทั�วไปก็สามารถนาํระบบนี�ไปใชเ้พื�อพฒันาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ�นได ้

 

2.  การทบทวนวรรณกรรม และ งานวิจัยที-เกี-ยวข้อง 

     การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องแสดงในตารางที� 1 

เพื�อให้คณะผูวิ้จยัทราบแนวทางในการทาํงานของระบบการแจ้งเตือน

และจ่ายยาว่าระบบที�ดีควรทํางานอย่างไร มีลักษณะใดบ้าง และ ควร

เลือกใชอุ้ปกรณ์หลกัในการทาํงานอยา่งไร 

ตารางที� � ทบทวนระบบการจ่ายยาที�เกี�ยวขอ้ง 

อ้างอิงงานวิจัย

จากบทความที- 

รูปภาพชิ3นงาน อุปกรณ์หลักที-ใช้ 

[3] 

 

Raspberry-pi 

[4] 

 

ATmega328PB 

Micro Switch 

[5]  

 
 

ESP8266 

IFTTT→Google 

Sheets 
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อ้างอิงงานวิจัย

จากบทความที- 

รูปภาพชิ3นงาน อุปกรณ์หลักที-ใช้ 

[6]  

 

Arduino Mega 2560 

Raspberry Pi B+  

/Motor 

Real Time Clock 

(RTC) 

[7]  

 

Esp8266 

Micro Switch 

Reduction Stepper 

motor 

[8] Esp32 

Stepper motor 

Buzzer 

[9]  

 

Arduino Mega,  

RTC Module, Rotary 

Encoder, Servo Motor 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งแลว้ คณะผูวิ้จยั

พบว่าถา้ระบบจ่ายยาที�ไม่ซบัซอ้นส่วนใหญ่จะเลือกใช ้ Esp8266, Micro 

Switch และ Stepper Motor ส่วนการออกแบบอุปกรณ์มีหลายรูปแบบ 

เช่น แบบทรงกระบอก และ แบบกล่อง ในหลายงานมีการออกแบบ และ

พฒันาโดยใช ้ PCB (Printed Circuit Board) นอกจากนี�ทาํให้ไดท้ราบถึง

ขอ้ดีและขอ้จาํกดัในแต่ละระบบ 

 

3.  อุปกรณ์/ส่วนประกอบในการทํางาน 

     คณะผูวิ้จยัไดเ้ลือกส่วนประกอบให้เหมาะสมกบัความตอ้งการที�ตั�งไว้

โดยขออธิบายการทํางานแยกเป็น x ส่วน ดังนี�  คือ �. ฮาร์ดแวร์ และ 

ซอฟตแ์วร์  

    3.1 ฮาร์ดแวร์ 

    ฮาร์ดแวร์หลกัในระบบนี�ประกอบดว้ย NodeMCU หรือ ESP8266, 

Servo Motor, และ Sensor โดยเลือกใชเ้ซนเซอร์ DHT11 และ LDR  

 

    3.1.1 NodeMCU หรือ ESP8266 คอื ไมโครคอนโทรเลอร์ที�ทาํงานใน

ลกัษณะ Serial-to-WiFi ที�สามารถต่อ Internet โดยใช ้Serial Port (ขา Tx 

และ ขา Rx) 

 
รูปที� � ESP8266  

      

      3.1.2 Servo Motor เป็นอุปกรณ์ที�สามารถควบคุมเครื�องจกัรกล หรือ

ระบบการทํางานนั� นๆ ให้ เป็นไปตาม ความต้องการ เช่น ควบคุม

ความเร็ว (Speed) ควบคุมแรงบิ ด (Torque) ควบคุมการเปลี�ยนตาํแหน่ง 

(Position) เซอร์โวมอเตอร์ ประกอบด้วย 4 ส่วนที�สําคัญ คือ มอเตอร์

กระแสตรง (DC Motor) ชุดเฟืองทดรอบ (Gear system) วอลุ่ม หรือวีอาร์ 

(Potentiometer หรือ VR) และ วงจรควบคุม (Control Electronics)  

 

 
 

รูปที� 2 ส่วนประกอบของ Servo Motor 

Servo Motor มี 2 ชนิดหลกั คือ แบบหมุนได้ 180° และแบบ 360° 

โดยแบบ 180° นิยมใชงา้นทั�วไป มีหลายรุ่น หลายขนาด และหลายราคา 

สามารถควบคุมให้หมุดได้ตามองศาที�ตอ้งการ โดยหมุนได ้0° ถึง 180° 

และแบบ 360° ซึ� งส่วนใหญ่ดดัแปลงมาจากแบบ 180° โดยดดัแปลงวงจร

ควบคุม และตัดแกน หรือ นําเอาวอลุ่มออกเพื�อให้สามารถหมุนได้

ครบรอบ ในงานวิจัยนี� คณะผู้วิจัยเลือกใช้เซอร์โวมอเตอร์เพราะเน้น

ควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนเท่านั� น อาศัยชุดเฟืองที� เซอร์โว

มอเตอร์มีอยูแ่ลว้ ทาํให้ไดแ้รงบิดที�มาก 

 
รูปที� 3 Micro Servo Motor SG90 และ MG996R  

  

    3.1.3 DHT11 เป็น เซน เซอร์วัดความชื� น และอุณ ห ภูมิ ซึ� งย่านวัด

ความชื�นอยู่ระหว่าง 20 - 90% RH โดยมีค่าความแม่นยาํ +/- 5% RH 

ความละเอียด 1 % แสดงผลแบบ 8 บิต ใชก้ระแส 0.5 - 2.5 มิลลิแอมแปร์ 

และแรงดนัที� 3 - 5.5 VDC อ่านค่าสัญญาณ (Sample Rate) ทุก 1 วินาที  
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รูปที� 4 DHT11 sensor 

 

    3.1.4 LDR เป็นเซนเซอร์วดัความเข้มแสง ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น

แบบสัญญาณอนาล็อก ให้ค่าระหว่าง 0-1024 (สว่าง-มืด) สามารถปรับ

ความไวไดที้�โวลุ่มบนบอร์ด ใชไ้ฟเลี�ยง 3.3-5 VDC  

 
รูปที� 5 LDR sensor 

   3.1.5 Buzzer เป็นลาํโพงแบบแม่เหลก็ หรือ แบบเปียโซที�มีวงจรกาํเนิด

ความถี� (oscillator) อยู่ภายในตวั สามารถสร้างเสียงเตือนหรือส่งสัญญาณ

ที�เป็นรูปแบบต่างๆ โดยใชไ้ฟเลี�ยง 3.3 -5V 

 
รูปที� 6 Buzzer 

   3.1.6 Button Switch ปุ่มกดสาํหรับเปิดรับยา 

 

 
 

รูปที� 7 Button Switch 

 

3.2 ซอฟต์แวร์ 

     ซอฟตแ์วร์หลกัประกอบดว้ย Arduino IDE ในการ Coding โปรแกรม

ลงบอร์ดเอม็ซีย ู   แพลตฟอร์ม IFTTT (IF This Then That) ใชเ้ป็น

แพลตฟอร์มในการเชื�อมต่ออุปกรณ์ แอปพลิเคชั�น หรือ การให้บริการ

ต่างๆเขา้ดว้ยกนั และ Google Sheet ในการเก็บขอ้มูลที�ตอ้งการ   

 

4.  วิธีการดําเนินงาน 

    เริ�มจากการออกแบบตวัเครื�องจ่ายยาอตัโนมติั ตวัตน้แบบผลิตภณัฑ์ที�

ออกแบบไวจ้ะถูกผลิตจากพลาสติกอะคริลิก ดา้นหน้าจะเป็นสีชา ส่วน

ดา้นขา้งจะเป็นประตู (Gate) ตวัสล็อต (Slot) ในการจ่ายยาจะมีทั�งหมด 7 

ช่องตามแกนหลกั สําหรับ 7 วนั โดยจาํนวนช่องในแต่ละ slot อาจปรับ

เพิ�ม/ลดไดต้ามตอ้งการของผูใ้ช ้ตามรูปที� 7 เช่น ถา้ตอ้งทานยา 5 มื�อ ใน

แต่ละ Slot นั�นๆ ก็จะมี 5 ช่อง หรือ หากมี Slot ที�มี 5 ช่องแต่ตอ้งการรับ

ยาเพียง 3 มื�อก็สามารถสั�งงานผ่าน Applicationได้ซึ� งตวั Application จะ

คาํนวณมุมที�ใชใ้นการจ่ายยาให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ�ง Slot จะหมุนไดโ้ดย

การทาํงานของ Servo motor ซึ� งสาเหตุที�เลือกใชม้อเตอร์ชนิดนี� เนื�องจาก

ความแม่นยาํในองศาของการหมุน ผูใ้ชง้านตอ้งใส่ยาที�ตอ้งการใชใ้นแต่

ละสัปดาห์ล่วงหน้า และสั�งงานผ่าน Application ว่าตอ้งการหมุนช่องยา

อยา่งไรในแต่ละมื�อ 

 
รูปที� 8 ตวัตน้แบบของเครื�องจ่ายยาอตัโนมติั ตลบัจ่ายยา และ เครื�องจ่ายยาที�พฒันา 

 

     การทํางานของตัวกล่องยาเริ� มที�การติดตั� งไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Esp8266 ซึ� งมีการเชื�อมต่อกับ WiFi เมื�อถึงเวลาทานยาบัซเซอร์ก็จะดัง

เตือนให้มารับยา โดยระบบนี�สามารถระบุเวลาในการรับยาได้ โดยการ

จ่ายยาจะถูกควบคุมการหมุนโดยใช้เซอร์โว มอเตอร์ (Servo motor) ซึ� ง

ประตูจะเปิดก็ต่อเมื�อกดปุ่ มรับยา ปุ่ มรับยาจะมีสีเขียวให้ผูใ้ชง้านกดรับยา 

ซึ� งเมื�อกดแล้วระบบจะส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล (Database ) > Google 

Sheet ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) > IFTTT ในการเชื�อมต่อ นอกจากนี�

ยงัมีปุ่ มสีแดง ในกรณีผูใ้ช้ไม่มารับยาในเวลาที�กาํหนด ผูใ้ช้ต้องกดปุ่ ม

แดงเพื�อเคลียร์ยาที�ยงัไม่ได้รับซึ� งค้างอยู่ที�ช่อง Gate สําหรับจ่ายยา ใน

ขณะเดียวกันระบบก็จะส่งขอ้มูลไปยงั Database ว่าผูใ้ช้งานไม่ได้รับยา

ดงักล่าว  

      งานวิจยันี� เลือกใชโ้หนดเอ็มซียูเป็นไมโครคอนโทรลเลลอร์ (MCU) 

หรือ เอม็ซีย ูเพราะมีโมดูล WiFi เพื�อเชื�อมต่อ Internet อยูใ่นบอร์ดอยูแ่ลว้ 

ทาํให้การเชื�อมต่อมีความสะดวกไม่ตอ้งเพิ�มโมดูลการสื�อสารอื�นเขา้ไป

อีก จากนั�นจึงต่อขาเอ็มซียูให้เขา้กับเซนเซอร์ทั�งหลายซึ� งประกอบด้วย 

เซนเซอร์ DHT11 เพื�อเก็บค่าความชื�นและอุณหภูมิของกล่องยา เซนเซอร์ 

LDR เพื�อวดัความเขม้ของแสง และเลือกใช ้Servo Motor เพื�อหมุนแกน

เค รื� อ งจ่ายยาให้ ได้อ งศ าต าม ที� ต้อ งก าร แ ล ะ เพิ� ม  buzzer เพื� อ ส่ ง

สัญญาณเสียงในการแจ้งเตือนเมื�อถึงเวลารับยา  การเชื�อมต่อระบบ

ระหว่าง MCU เซนเซอร์ เซอร์โวมอเตอร์ และบซัเซอร์แสดงในรูปที�  9 
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รูปที� 9 การเชื�อมต่อระบบระหว่าง เอ็มซีย ูเซนเซอร์ เซอร์โว และบซัเซอร์ 
5. ผลการดําเนินงาน  

      เมื�อทดสอบการเชื�อมต่อระบบสําเร็จ คณะผูวิ้จยัได้นําโมเดลจาํลอง

การจ่ายยาของเครื�องจ่ายยาอตัโนมติัมาประกอบ ระบบสามารถทาํงานได้

ตามที�ออกแบบไวซึ้�งในที�นี�กาํหนดให้มีการจ่ายยาทั�งหมดใน 3 มื�ออาหาร 

และได้ออกแบบแอบพลิเคชั�นให้สามารถใส่ค่าเวลาที�ตอ้งการจ่ายยาได ้

ซึ� งเมื�อถึงเวลาที�กําหนดไว้  Servo Motor จะหมุนไปยงัองศาที� ได้ทํา

โปรแกรมไวแ้ลว้ พร้อมกบัให้ Buzzer ส่งสัญญาณเสียงเรียกแจง้เตือนให้

ผูใ้ช้มารับยา  ซึ� งเมื�อผูใ้ช้กด  Button switch เพื�อรับยา ระบบก็จะส่งค่า

เวลาที�รับยา (Receive) ไปที� Google Sheet  และหยดุการส่งสัญญาณเสียง

ของ Buzzer    สําหรับระบบการจ่ายยาอัตโนมัตินี�  คณะผู ้วิจัยได้เก็บ

ขอ้มูลเวลาการรับยา ความชื�น และ ความเขม้ของแสงของกล่องยา  และ 

เวลาในการรับยา ตามรูปที�  10 เพราะมีความคิด ว่าถ้ามีข้อมูลที� ดี

หลากหลาย มีประโยชน์ เพียงพอ และเชื�อถือได้ ในอนาคตสามารถที�จะ

นําข้อมูลเหล่านี� มาหาทําการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื�อหา

รูปแบบความสัมพันธ์ (Pattern) หรือ อาจทํานาย (Prediction) บางสิ� ง

บางอย่างได้ เช่น เวลาที�รับยา ความชื�น หรือ ความเขม้ของแสงมีผลต่อ

การรักษาหรือไม่อยา่งไร 

 

 
         รูปที� 10  Google Sheet แสดงขอ้มูลเวลารับยา ค่าความชื�น และ ความเขม้แสง                     

6. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

          ผลที�ได้รับจากงานวิจัยครั� งนี�  คือ คณะผู ้วิจัยได้วิจัยและพัฒนา

ระบบจ่ายยาและมีการแจง้เตือนไดโ้ดยอตัโนมติั โดยใชอุ้ปกรณ์หลกัที�ใช ้

คือ ตวักล่องยา โหนดเอ็มซียู และ เซอร์โวมอเตอร์  ซึ� งตน้ทุนที�ใชพ้ฒันา

ประมาณสามร้อยบาทซึ�งเป็นราคาที�ถูกกว่าราคาตามทอ้งตลาดมาก และ 

กล่องยานี�ยงัครอบคลุมฟังก์ชั�นไดห้ลากหลาย ทั�งนี�ถา้ผูใ้ชต้อ้งการกล่อง

ยาที�มีความทนทานหรือสวยงามกว่านี�ก็สามารถปรับเปลี�ยนวสัดุได ้ 
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บทคดัย่อ 

บทความนีนาํเสนอการสังเคราะห์ตวัควบคุม PID ทาํงานโหมด

กระแส โดยใชว้งจร DBTA จาํนวนสองตวั ร่วมกบัตวัตา้นทานต่อเทียบ

กราวดสี์ตวั และตวัเก็บประจุต่อเทียบกราวดส์องตวั ตวัควบคุม PID ที

นาํเสนอสามารถปรับค่าอัตราขยายทีสําคญัด้วยอุปกรณ์พาสซีฟ และ

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนียังได้นําเสนอการจาํลองระบบ

ควบคุมลูปปิดทีใชต้วัควบคุม PID เพือประเมินประสิทธิภาพของวงจร 

ผลการจาํลองการทาํงานของวงจรด้วยโปรแกรม PSPICE โดยใช้ไอซี

สาํเร็จรูป AD844 และ LT1228 แสดงให้เห็นวา่มีคุณสมบตัิเป็นไปตาม

หลกัการทางทฤษฎีทีนาํเสนอ 

คาํสําคญั: วงจร DBTA  ตวัควบคุม PID โหมดกระแส 

Abstract 

This paper presents the design of a current-mode proportional-

integral-derivative (PID) controller using two differential-input buffers 

and transconductance amplifiers (DBTAs), four grounded resistors, and 

two grounded capacitors. The important controller gains can be adjusted 

by relevant passive elements and/or electronic means. A closed-loop 

control system with the proposed PID controller is constructed in order 

to assess circuit performance. The PSPICE simulation results using 

built-in model parameters AD844 and LT1228 are employed to confirm 

the theoretical analysis. 

Keywords: differential-input buffers and transconductance amplifers 

(DBTA), current-mode proportional-integral-derivative (PID) controller 

1. กล่าวนํา 
ตัว ควบคุ มแบ บสัด ส่ว น แบ บอิน ทิก รัล  และ แบ บอ นุพัน ธ์ 

(Proportional-Integral-Derivative controller) หรือ ตวัควบคุมแบบ PID 

เป็นการควบคุมกระบวนการทีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมมา

นานหลายทศวรรษ [1] เนืองจากมีลกัษณะทีเรียบง่ายในการออกแบบ 

ตน้ทุนตาํ มีความทนทาน และการใชง้านทีกวา้งขวาง  ตลอดจนวิธีการ

ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ทีง่ายดายไม่ซับซ้อน  โดยในช่วงสองทศวรรษที

ผา่นมา มีการนาํเสนอแนวทางการออกแบบตวัควบคุม PID ทีหลากหลาย

โดยใชอุ้ปกรณ์แอททีฟแนวใหม่ [2]-[7]  ตวัอยา่งเช่น งานวิจยั [2], [6]-[7] 

ไดน้าํเสนอการออกแบบตวัควบคุม PID โดยอาศยัหลกัการสังเคราะห์

กราฟสัญญาณการไหล (signal flow graph) และทาํงานในโหมดแรงดนั 

ซึงพบวา่มีการใชอุ้ปกรณ์แอคทีฟ และพาสซีฟในการสงัเคราะห์วงจรเป็น

จาํนวนมาก  ต่อมาไดม้ีการนาํเสนอการใชว้งจร CFOA เป็นอุปกรณ์แอค

ทีฟเพียงตวัเดียว มาทาํการออกแบบและสังเคราะห์ตวัควบคุม PID [3]  

อย่างไรก็ตามยังพบว่าต ัวควบคุมทีสังเคราะห์ ขึนย ังมีข้อจํากัดทีไม่

สามารถปรับค่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยงัคงใชอุ้ปกรณ์

พาสซีฟแบบลอยตวั  สําหรับงานวิจยั [4] และ [5] นนัไดน้าํเสนอตวั

ควบคุม PID โหมดแรงดนั แบบใชว้งจรสายพานกระแสรุ่นทีสอง (CCII) 

ต่อร่วมกบัอุปกรณ์พาสซีฟแบบเทียบกราวด์ ซึงอตัราขยายสาํคญัของตวั

ควบคุมไมส่ามารถปรับคา่ไดท้างอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนีในงานวจิยัที

ถูกนาํเสนอใน [2]-[3],[6]-[7] นนัเป็นการทาํงานในโหมดแรงดนั  

ต่อมาไม่นาน ได้มีคณะผูว้ิจัยได้นําเสนอแนวคิดวงจร DBTA 

(Differential-input Buffered and Transconductace Amplifier) ขึนเป็น

ครังแรก [8] ซึงมีคุณสมบติัเป็นวงจรสายพานแรงดนั (universal voltage 

conveyor, UVC) ทีรวมเอาขอ้ดีของวงจรผลต่างกระแส (current 

difference unit) วงจรตามแรงดนั (voltage buffer) และวงจรขยายคา่ความ

นาํ (transconductance amplifier) เขา้ไวด้ว้ยกนัในอุปกรณ์แอททีฟตวั

เดียว [9]-[10] 

บทความนีมุ่งเนน้การนาํเสนอการพฒันาออกแบบตวัควบคุม PID 

ทีทาํงานในโหมดกระแส โดยมีวงจร DBTA เป็นอุปกรณ์หลกั จาํนวน

สองตวั ต่อร่วมกบัอุปกรณ์พาสซีฟแบบเทียบกราวด์ คือ ตวัตา้นทานต่อ

เทียบกราวดสี์ตวั และตวัเกบ็ประจุเทียบกราวดจ์าํนวนสองตวั ตวัควบคุม

ทีนําเสนอสามารถปรับอัตราขยายสัญญาณแบบสัดส่วน (Kp) แบบ

อินทิกรัล (Ki) และแบบอนุพนัธ์ (Kd) ได้ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยกระแสไบอสัจากภายนอก หรือโดยการปรับคา่อุปกรณ์พาสซีฟใน
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วงจร  คุณสมบตัิของตวัควบคุม PID ทีนาํเสนอและการประยกุต์ใชใ้น

ระบบควบคุมลูปปิด (closed-loop control system) ถูกทดสอบด้วย

โปรแกรมจําลองการทํางาน PSPICE โดยเลือกใช้แบบจําลองไอซี

สําเร็จรูปเบอร์ AD844 และ LT1228 ทีมีจาํหน่ายในท้องตลาดเพือ

ประโยชนใ์นการนาํไปประยกุตใ์ชง้านจริง 

2. หลกัการทํางานวงจร DBTA 

สญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของวงจร DBTA สามารถเขียนแสดงไดด้งัรูป

ที 1 โดยทีขวั p และ n เป็นอินพุตกระแสทีมีคา่อิมพีแดนซ์ตาํ ขวั y เป็น

อินพุตแรงดนัทีมีค่าอิมพีแดนซ์สูง แรงดนัตกคร่อมขวั y เท่ากบัแรงดัน

ตกคร่อมทีขวั p และขวั n  ความแตกต่างระหว่างกระแสไฟฟ้าทีขวั p (ip) 

และขวั n (in) ส่งผา่นไปเป็นกระแสไฟฟ้าทีขวั z (iz) แรงดนัตกคร่อมทีขวั 

z (vz) ถ่ายโอนไปเป็นแรงดนัเอาตพ์ุตทีขวั w (vw) และส่งผา่นไปเป็น

เอาตพ์ุตกระแสทีขวั x (ix) ดว้ยอตัราขยายคา่ความนาํ (transconductance 

gain, gm) โดยความสัมพนัธ์ระหว่างกระแสกบัแรงดนัของวงจร DBTA 

สามารถอธิบายความสัมพนัธไ์ดด้งันี 
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รูปที 1  สญัลกัษณ์ทางไฟฟ้าของวงจร DBTA 

3. ตัวควบคุม PID โหมดกระแสทีนําเสนอ 

รูปที 2 แสดงตวัควบคุม PID โหมดกระแสโดยใชว้งจร DBTA เป็น

อุปกรณ์แอคทีหลกัจาํนวนสองตวั ตวัตา้นทานต่อเทียบกราวด์จาํนวนสี

ตวั และตวัเก็บประจุต่อเทียบกราวดจ์าํนวนสองตวั  ฟังกช์นัการถ่ายโอน

กระแสของวงจร เท่ากบั 
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จากสมการ (2) อตัราขยายสัญญาณของตวัควบคุม PID ทีนาํเสนอ 

แสดงไดด้งันี 
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เมือ Kp, Ki และ Kd คือ อตัราขยายสัญญาณแบบสัดส่วน  อตัราขยาย

สญัญาณแบบอินทิกรัล และอตัราขยายสญัญาณแบบอนุพนัธ ์ตามลาํดบั 

 
รูปที 2  ตวัควบคุม PID โหมดกระแสโดยใชว้งจร DBTA ทีนาํเสนอ 

4. ผลกระทบในกรณีทีไม่เป็นอุดมคติ 

ในกรณีทีไม่เป็นอุดมคติ ของวงจร DBTA โดยความสัมพันธ์

ระหวา่งกระแสกบัแรงดนัของวงจร DBTA แสดงไดด้งัต่อไปนี [9] 
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เมือ p และ n คือ คา่แรงดนัแฝงจากขวั y ไปขวั p และ n, p และ n คือ 

คา่กระแสแฝงจากขวั p และ n ไปถึงขวั z, และ  คือแรงดนัแฝงทีเพิมขึน

จากขวั z ไปขวั w  ดงันนัเมือคาํนึงถึงความไม่เป็นอุดมคติดงัสมการ (6) 

จะทาํให้อตัราขยาย Kp  Ki และ Kd ของตัวควบคุม PID ในรูปที 2 

กลายเป็น  
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และ                                
114311 ppmd RRgCK   (9) 

5. ผลการจําลองการทํางาน และการประยุกต์ใช้งาน 

ตวัควบคุม PID โหมดกระแสทีใช ้DBTA ทีนาํเสนอในรูปที 2 ถูก

จาํลองการทาํงานโดยใช้โปรแกรม PSPICE เพือยืนยนัผลวิเคราะห์ทาง

ทฤษฎี ในทีนีวงจร DBTA ถูกสังเคราะห์โดยใชไ้อซี AD844 จาก Analog 

Device [11] และไอซี LT1228 จาก Linear Technology [12] ดงัรูปที 3 

กรณีนีทาํให้อตัราขยายค่าความนาํ (gm) ของวงจร DBTA จึงมีคา่เท่ากบั 

gm = 10ISET [12] โดยที  ISET คือกระแสไบอสัจากภายนอกทีป้อนให้กบั

ไอซี LT1228  และแหล่งจ่ายไฟเลียงกระแสตรงมีค่าเท่ากบั 12 V.  

สาํหรับการจาํลองการทาํงานของวงจรนนั ไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์แอค

ทีฟและอุปกรณ์พาสซีฟ ดงัต่อไปนี  gm1 = 2.5 mA/V,  gm2 = 1.8 mA/V, 
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R1 = R2 = R3 = R4 = 1 kΩ, C1 = 0.5 nF, และ C2 = 1 nF ซึงทาํให้ไดอ้ตัรา

การขยายสัญญาณของตวัควบคุม PID มีคา่ดงันี Kp = 2.5, Ki = 1.8x106 

และ Kd = 1.25x10-6  
 

 
 

รูปที 3  วงจร DBTA ทีสงัเคราะห์โดยใชไ้อซี AD844 และ LT1228 
 

รูปที 4 แสดงผลการจาํลองผลตอบสนองทางความถีของตวัควบคุม 

PID ทีนาํเสนอในรูปที 2 เปรียบเทียบกบัผลทางทฤษฎี ซึงพบว่าผลการ

จาํลองสอดคลอ้งกบัผลทางทฤษฎีในช่วงความถี 3 kHz จนถึง 3 MHz 

โดยมีคา่ผิดพลาดทีเกิดขึนนอ้ยกวา่ 5%  

 

 
รูปที 4  ผลตอบสนองทางความถีของตวัควบคุม PID โหมดกระแสทีนาํเสนอ 

 

ผลตอบสนองทางเวลาของตวัควบคุม PID ทีนาํเสนอ โดยการป้อน

สัญญาณระดบั 50 µA ทีเวลาเพิมขึน 5 ns แสดงไดด้งัรูปที 5 จะเห็นว่า 

ผลกระทบตัวควบคุมแบบสัดส่วน (P-control) แสดงได้ดังช่วงเวลา

ประมาณ 0-160 ns จากนนัสัญญาณเอาตพ์ุตจะลดลงอยา่งทนัทีทนัใดใน

ช่วงเวลา 60-160 ns อนัเนืองมาจากผลกระทบตวัควบคุมแบบอนุพนัธ์ 

(D-control) หลงัจากช่วงเวลา 160 ns ผลของการควบคุมแบบอินทิกรัล 

(I-control) จะเพิมขึนเกือบเป็นเส้นตรง ในขณะทีอินพุตคงที โดยค่า

ความคลาดเคลือนทีเอาต์พุตเขา้สู่ค่าสมดุลระหว่างผลการจาํลองกบัผล

ทางทฤษฎีจะอยูท่ีประมาณ 6.8% 

รูปที  แสดงผลตอบสนองทางเวลาของตวัควบคุม PID เมือป้อน

สัญญาณอินพุตสามเหลียมขนาด  µA และความถีเท่ากบั  kHz ค่า

ความคลาดเคลือนโดยประมาณระหว่างผลทางทฤษฎี และผลการจาํลอง

ทีขอบขาขึนทีค่าเริมตน้ 0-1 µs มีคา่ประมาณ 11.1% และค่าความคลาด

เคลือนทีค่าสูงสุดของอินพุตทีเวลา 1 µs มีคา่ประมาณ 10.9% 

 

 

 
รูปที 5  ผลตอบสนองต่อสญัญาณระดบัของตวัควบคุม PID  

 

 
รูปที 6 ผลตอบสนองต่อสญัญาณสามเหลียมของตวัควบคุม PID  

 

รูปที 7 แสดงการทดสอบการใช้งานจริงของตวัควบคุม PID ใน

ระบบควบคุมลูปปิด โดยทีวงจรกรองสัญญาณความถีตาํอันดับสอง

โหมดกระแสแสดงไดด้งัรูปที 8 โดยมีค่าอุปกรณ์ในวงจรเป็นดงันี  gmp = 

1.5 mA/V, Rp1 = Rp2 = 1 kΩ และ Cp1 = Cp2 = 0.5 nF ซึงทาํให้ไดค้วามถี

โพล (pole frequency) เท่ากบั  fp = 390 kHz 
 

PID-Control
Set Point

Controller

Output
Lowpass

Filter

Plant

+
-

Close-loop control
(PID-Control)  

รูปที 7  ระบบควบคุมลูปปิด  

 

 
รูปที 8  วงจรกรองสญัญาณความถีตาํอนัดบัสองโดยใชว้งจร DBTA 

 

รูปที 9 แสดงผลตอบสนองของตวัควบคมุ PID ในระบบควบคุมลูป

ปิดในรูปที 7 เมือป้อนสัญญาณระดับ 50 µA เปรียบเทียบกับผลที

ปราศจากการควบคุม ดว้ยวงจรกรองสัญญาณความถีตาํอนัดบัสองในรูป

ที 8 ผลการจาํลองการทาํงานสามารถสรุปคุณสมบติัสาํคญัระหว่างระบบ

ควบคุมแบบลูปปิด และตัวกรองสัญญาณความถีตาํทีปราศจากการ

ควบคุมได้ดงัตารางที 1  ส่วนรูปที 10 แสดงผลตอบสนองต่อสัญญาณ
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ทางลาด (ramp-signal) ของระบบควบคุมแบบลูปปิดในรูปที 7 แสดงให้

เห็นว่าสัญญาณเอาตพ์ุต u(t) เขา้สู่สภาวะคงตวัและเปลียนแปลงตาม

สัญญาณอินพุตในช่วงเวลาประมาณ 0.4 us โดยมีค่าความผิดพลาดน้อย

กวา่ 2% หลงัจากช่วงเวลา 0.4 us 

 

 
รูปที  ผลตอบสนองของระบบควบคุมในรูปที  และปราศจากตวัควบคุมในรูปที   

 

ตารางที  สรุปคุณสมบติัของระบบควบคุมลูปปิด เปรียบเทียบกบัปราศจากตวัควบคุม 

คุณลกัษณะ ปราศจากตัวควบคุม (รูปท ี8) ระบบควบคุมลูปปิด (รูปท ี7) 

Delay time (µs) 0.91 0.53 

Rise time 0-100% (µs) 7.62 0.94 

Rise time 10-90% (µs) 2.27 0.63 

Setting time 2% (µs) 4.13 3.65 

Setting time 5% (µs) 3.22 3.24 

Overshoot (%) 0 25.02 

Peak time (µs) 7.62 1.48 

Peak current (µA) 44.13 62.51 

 

 
รูปที 10 ผลตอบสนองต่อสญัญาณทางลาดของระบบควบคุมในรูปที 7 

6. สรุป 

บทความนีได้นาํเสนอตวัควบคุม PID ทาํงานโหมดกระแส โดยใช้

วงจร DBTA สามารถปรับค่าอตัราขยายสัญญาณ Kp, Ki และ Kd ไดด้ว้ย

ก า ร เ ลื อก ค่ า อุป ก ร ณ์ พ า ศ ซี ฟ ที เ ห มา ะ ส ม แ ล ะ ด้ว ย วิ ธี ก า ร ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์โดยกระแสไบอสัจากภายนอก ผลการจาํลองการทาํงาน 

ดว้ยโปรแกรม PSPICE โดยใชไ้อซีสาํเร็จรูป AD844 และ LT1228 แสดง

ให้เห็นว่าตวัควบคุม PID ทีนาํเสนอนนัมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัการ
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ระบบฟาร์มปลาทีเลี�ยงด้วยเทคนิคไบโอฟลอคแบบชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยไีอโอที 

Smart Fish Farm System with Bio-floc Technique Based on IoT Technology 
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บทคดัย่อ 

บทความนี� นาํเสนอการพฒันาระบบการเลี� ยงปลาในระบบไบโอ

ฟลอคดว้ยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยีไอโอทีที�สามารถตรวจสอบสภาวะ

คุณภาพนํ�าในบ่อเลี� ยงปลาแบบกระชงับกจาํนวนสี�บ่อ ดว้ยสถานีตรวจวดั

เพียงหนึ� งชุด โดยอาศยัการตรวจจบัพารามิเตอร์ที� มีนัยสําคญัในการบ่ง

บอกคุณภาพนํ� า ได้แก่ ปริมาณออกซิเจน ความเป็นกรดด่าง ปริมาณจุล

ชีพ อุณหภูมิ ของนํ� าในบ่อ และ อุณหภูมิและความชื�นของอากาศบริเวณ

บ่อ โดยขอ้มูลจากการตรวจวดัจากเซ็นเซอร์ ถูกส่งไปเก็บไวที้�เซิร์ฟเวอร์

คลาวด ์และ แสดงผลผา่นเวบ็ไซต ์รวมแอปลิเคชนัไลน์ พร้อมทั�งมีระบบ

แจง้เตือนความผิดปกติโดยการกาํหนดเงื�อนไข ซึ� งขึ�นกบัสภาวะความ

เหมาะของปลาแต่ละชนิด ผลการทดลองพบว่าระบบสามารถตรวจจบั

สัญญาณจากพารามิเตอร์สาํคญัในฟาร์มปลาดว้ยระบบการแสดงผลแบบ

เวลาจริง ระบบดงักล่าวเป็นตน้แบบ ที�สามารถลดความสูญเสีย ลดเวลา

ในการดูแลและเพิ�มประสิทธิผลในการเพาะเลี� ยงปลาในระบบไบโอ

ฟลอค 

คาํสําคญั: ไบโอฟลอค,ไอโอที, การเพาะเลี�ยงสตัวน์ํ�า 

Abstract 

This paper presents the development of fish farming systems in the 

bio-floc systems by applying the IoT technology. The system  can 

monitor the  water quality in four caged fish ponds with only one 

measurement station.  It is based on the detection of a significant 

parameters to determine water quality, namely oxygen content. pH, 

microbial count, water temperature in the pond including the temperature 

and humidity of the atmoshere around the ponds. The data signals from 

the measurements are sent to the cloud server and displayed through the 

website and the Line application. There is an alarm system for 

abnormalities by setting conditions which depends on the fish, the 

suitability of each fish specie.  The results show that the system can detect 

the signals of the key paramters in the fish farms based on real-time 

monitoring system. The prototype system can reduce the prodution loss, 

caring time, and increase the efficiency of aqualculture system based on 

bio-floc technique. 

Keywords:  Biofloc ,IoT, Aquaculture 

 

1. บทนํา 
เทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc technology) มีการศึกษาอย่าง

แพร่หลายทั�วโลก เนื�องจากสามารถเปลี�ยนสารอินทรียเ์หลือทิ�งในระบบ

การเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� า เป็นอาหารธรรมชาติให้แก่สัตวน์ํ� าได ้ไบโอฟลอค

คือมวลตะกอนที�แขวนลอยอยูในนํ� ามีขนาด 50-1,000 ไมครอน ซึ� ง

ประกอบดว้ยโปรโตชัวแพงกตอนสิ�งมีชีวิตขนาดเล็กและจุลินทรียกลุ่ม 

Heterotrophic เป็นหลกั สิ�งมีชีวิตเหล่านี�จะทาํหนา้ที�เปลี�ยนของเสียที�สัตว์

นํ� าขบัถ่าย เช่น แอมโมเนีย และของเสียสารอินทรียอื์�น ๆ เป็น Biomass 

ของสิ�งมีชีวิตและจุลินทรีย ์ซึ� งสตัวน์ํ�าสามารถใชเ้ป็นอาหารได ้

เนื�องจากการเลี� ยงปลาด้วยระบบไบโอฟลอคเริ� มเป็นที�นิยมใน

ประเทศไทยเป็นระบบที�ใช้นํ� าน้อยในการเลี� ยงและระบบควบคุมได้ง่าย

อีกทั�งยงัสามารถกระจายความเสี�ยงจากการติดโรคของปลาโดยการแยก

เลี� ยงหลายๆบ่อ รวมไปถึงในด้านความตอ้งการของตลาดโดยการเลี� ยง

ปลาที�หลากหลายชนิด ซึ� งระบบดงักล่าวมีปัจจยัที�ตอ้งควบคุมหลกัๆ คือ 

ค่าออกซิเจนละลายนํ� า (DO) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อุณหภูมิใน

นํ� า  และแอมโมเนีย การตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าเป็นเครื� องมือ

สาํคญัในการตดัสินใจในการจดัการบ่อระหว่างการเลี�ยง การไดรั้บขอ้มูล

คุณภาพนํ� า แต่เนิ�นๆด้วยขอ้มูลที�เหมาะสมสามารถหลีกเลี�ยงวิกฤตและ

การสูญเสียได ้จึงเป็นผลให้มี [1] การนาํเทคโนโลยไีอโอทีมาประยกุตใ์ช้

ในการตรวจวดัและควบคุมค่าพารามิเตอร์ อีกทั�งยงัมี [2] การประยกุตใ์ช้

เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกบัเซ็นเซอร์ที�มีราคาถูกเพื�อให้เกษตรกร

รายยอ่ยเขา้ถึงไดแ้ต่ระบบดงักล่าวเป็นการออกแบบและทดลองในห้อง

แลปหลงัจากนั�น [3] ไดมี้การพฒันาระบบตรวจวดัคุณภาพนํ� าและติดตั�ง

ในสถานที�จริงในระบบเลี� ยงปลาแบบไบโอฟลอคแต่ระบบข้างต้น

สามารถวดัค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ�าไดเ้พียงบ่อเดียวเท่านั�น  

ดังนั�นผูจ้ดัทาํจึงเสนอการใช้เทคโนโลยีไอโอทีในการตรวจวดั

ค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าที�จาํเป็น ให้สามารถรองรับจาํนวนบ่อที�เพิ�มขึ�น

และ ในแต่ละบ่อจะแสดงผลแบบเวลาจริงที�สถานีตรวจวดัและบนเวบ็

เพจรวมไปถึงแจ้งเตือนผ่านแอปลิเคชันไลน์ โดยออกแบบให้ระบบ

ตรวจวดัสามารถการเก็บนํ� าตวัอย่างจากแต่ละบ่อและวดัค่าพารามิเตอร์

คุณภาพนํ� าโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวดัที�เพียงชุดเดียว ช่วยลดตน้ทุนในการ

ซื�ออุปกรณ์ตรวจวดัเพื�อให้เกษตรกรขนาดกลาง - เล็กสามารถเขา้ถึงได ้   
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2. ทฤษฎทีีเกียวข้อง 
       เทคโนโลยไีบโอฟลอค 

การเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� าด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอคเป็นระบบที�เป็น

มิตรต่อสิ�งแวดลอ้มโดยของเสียหรือสิ�งปฏิกูลที�เกิดจากปลาจะถูกรีไซเคิล

และนาํกลบัมาใชใ้หม่ภายในบ่อ ซึ� งระบบดงักล่าวส่วนใหญ่จะมีพื�นฐาน

มาจากการเจริญเติบโตของเชื�อจุลินทรียเช่นแบคทีเรียในกลุ่มเฮเทอโร

โทรฟิก (Heterotrophic) โดยแบคทีเรียจะใช้ไนโตรเจนและแอมโมเนีย

เป็นองค์ประกอบหลกัในกระบวนการเปลี�ยนของเสียให้นํากลบัมาใช้

ใหม่ไดซึ้� งอยูใ่นรูปของโปรตีน ดงันั�นการเปลี�ยนถ่ายนํ�าเพื�อกาํจดัของเสีย

จึงไม่จาํเป็น รวมไปถึงลดต้นทุนอาหารสัตว์ที�ใช้ในระบบเนื�องจาก

จุลินทรียเ์หล่านี�  (Biofloc) ทาํหน้าที�เป็นโปรตีนหรืออาหารเสริมสําหรับ

ปลา ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพนํ� าและต่อตา้นแบคทีเรียที�ทาํให้เกิดโรค  
อีกทั�งยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเพิ�มความหนาแน่นการเลี� ยงปลา 

[4]โดยมี เงื�อนไขแรกคือการเติมอากาศคงที� ซึ� งตอ้งคงออกซิเจนที�ละลาย

ในนํ� า (DO) ให้มีค่ามากกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื�อให้ปริมาณออกซิเจน

เพียงพอต่อความตอ้งการของจุลินทรีย ์สาหร่าย และปลา ในส่วนของค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) แนะนาํให้มีค่าในช่วง 7.0-8.5 เพื�อให้ระบบ

ทาํงานได้อย่างเหมาะสมไม่กระทบต่อวงจรทางชีวภาพภายในระบบ 

ส่วนตะกอนของแข็งละลายในนํ� าที�เป็นสารตั�งตน้ที�มีอยู่และที�เกิดจาก

แบคทีเรีย ซึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็นแต่ต้องควบคุมเพื�อให้อยู่ช่วงตํ�าประมาณ 

250-540 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื�อหลีกเลี�ยงการอุดตนัเหงือกปลา ในเรื� อง

อุณห ภูมิค่ า ที� เหมาะสมที� สุดในก ารหลี กเ ลี� ยงไม่ใ ห้ มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของปลาอยู่ในช่วง 26-30 ° C องค์ประกอบที�สําคัญอีก

ประการหนึ� งคือปริมาณของแอมโมเนียไนโตรเจนซึ� งเป็นผลิตภณัฑที์�มา

จากอุจจาระปลา อาหารที�ไม่ไดกิ้นและสารที�ยอ่ยสลาย องคป์ระกอบเช่น

แอมโมเนียไนโตรเจนและไนเตรตถือว่าเป็นพิษอยา่งมากต่อปลาในความ

เขม้ขน้สูง อยา่งไรก็ตามการรักษาองคป์ระกอบเหล่านี� ให้มีค่านอ้ยกว่า  1 

มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ� งอยู่ในช่วงความเข้มข้นที�ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพนํ� า  ดังนั� นการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์สําหรับการควบคุม

สภาพแวดลอ้มในระบบเลี�ยงปลาแบบไบโอฟลอคที�มีความหนาแน่น ซึ� ง

เป็นสิ�งที�จาํเป็นเนื�องจากค่าพารามิเตอร์เหล่านี� จะมีผต่อการเจริญเติบโต

ของปลา จึงตอ้งมีการออกแบบระบบที�เหมาะสมเพื�อให้ระบบเลี�ยงปลามี

ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 

3. การทดลอง 
3.1  การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 

ระบบจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลกัๆได้แก่ส่วนแรกคือระบบเก็บ

ตวัอย่างนํ� า ส่วนที�สองเซ็นเซอร์ตรวจวดัพารามิเตอร์คุณภาพนํ� า ส่วนที�

สามระบบควบคุมการตรวจวดัและส่งขอ้มูล ส่วนสุดทา้ยระบบฐานขอ้มูล

และแสดงผล  ซึ� งภาพรวมการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของ

ระบบ แสดงดงัรูปที� Xโดยระบบจะประกอบดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์

ควบคุม Actuator สําหรับเก็บนํ� าตวัอย่างและรับสัญญาณทางไฟฟ้าจาก

เซ็นเซอร์ตรวจวดัแลว้แปลผลเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 

รูปที� X บล็อกไดอะแกรมแสดงภาพรวมของระบบ 

จ า ก นั� น ส่ ง ข้อ มู ล ขึ� น ไ ป เ ก็ บ ที�  Cloud Database แ ส ด ง ผ ล

ค่าพารามิเตอร์ที�ตรวจวดัผ่าน Dashboard และแอปลิเคชนัไลน์ รวมไปถึง

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย Machine Learning ในอนาคตดงัรูปที� X  

3.1.1 ระบบเกบ็ตวัอย่างนํ�า 

  หลกัการทาํงานของระบบจะทาํการเก็บนํ�าตวัอยา่งจากบ่อเลี�ยงปลา

แบบไบโอฟลอคในแต่ละบ่อโดยใชห้ลกัการกาลกันํ�า ซึ� งควบคุมการเก็บ

ตวัอยา่งนํ� าผา่นวาลว์ที�ติดตั�งในแต่ละบอ่และระบบตน้แบบนี�สามารถ

รองรับการเก็บตวัอยา่งนํ� าไดท้ั�งหมดจาํนวน 4 บ่อ ดงัรูปที� Z 

 

รูปที� Z ภาพรวมของระบบการเก็บตวัอยา่งนํ� าจาํนวน 4 บ่อ 

3.1.2 เซ็นเซอร์ตรวจวดัพารามเิตอร์คุณภาพนํ�า 

ระบบนี� ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวดัคุณภาพนํ� าที�มีอายกุารใช้งานประมาณ 

1 ปี ตรวจวดัค่าออกซิเจนละลายนํ� า Dissolved oxygen (DO)  ปริมาณจุล

ชีพ Total dissolved solids (TDS) โดยใช้หลักการเชิงแสง (Optical )ใน

การตรวจวดั วดัความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยใช้หลกัการเคมีไฟฟ้า 

(Electrochemical) ในการตรวจวัด  และเซ็นเชอร์วัดอุณหภูมิในนํ� า  

DS18B20 เป็นเซ็นเซอร์สาํหรับวดัอุณหภูมิ (-55 °C ถึง 125 °C) มีรูปแบบ

แพค็เกจหวัเซ็นเซอร์แบบกนันํ�า ทาํให้สามารถใชว้ดัอุณหภูมิในของเหลว

ได ้ดงัรูปที� ^  (ก)(ข)(ค)(ง) ตามลาํดบั 

 

   (ก)               (ข)   

 

(ง)                               (จ) 

รูปที� ^  เซ็นเซอร์วดัคุณภาพนํ� า (ก) DO (ข) TDS (ค) pH (ง) Temperature 
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3.1.3 การทาํงานของระบบตรวจวดั 

ในส่วนของการทาํงานของระบบได้มีการพฒันาจากบทความ [3] 

โดยระบบเริ�มทาํงานจะทาํการอ่านค่าที�ต ั�งไวโ้ดยผูใ้ช้ ไดแ้ก่ ค่ารอบเวลา

หรือความถี�ในการตรวจวดั   ค่าพารามิเตอร์ที�บ่งบอกถึงความอนัตราย

ของพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าในแต่ละพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจน

ละลายนํ�า (DO) ปริมาณจุลชีพ (TDS) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และ

ค่าอุณหภูมิในนํ� า (Temperature) ค่าพารามิเตอร์เหล่านี� จะใช้ในการ

เปรียบเทียบในการบอกถึงความอนัตรายของคุณภาพนํ� าโดยแบ่งเป็น 3 

ระดบั ได้แก่ ปกติ  เฝ้าระวงั และอนัตราย โดยจะเปรียบเทียบหลงัจาก

ระบบทําก าร เก็บนํ� าตัวอย่างใ นแต่ละบ่อขึ� นมาทําการตรวจวัด

ค่าพารามิเตอร์ในแต่ละรอบ จากนั�นทาํการบนัทึกข้อมูลไปยงั Cloud 

Server และแสดงผลบนเว็บเพจพร้อมทั�งส่งการแจง้เตือนไปยงัแอปลิเค

ชนัไลน์ เพื�อบ่งบอกสถานะของคุณภาพนํ� าและแสดงไฟสถานะคุณภาพ

นํ� าที�สถานีตรวจวดัในช่วงเวลานั�น  เมื�อการตรวจวดัเสร็จสิ�นจะปล่อยนํ�า

ตัวอย่างทิ�งแล้วระบบจะทาํการรอจนกว่าจะเวลาจะครบรอบในการ

ตรวจวดัจึงทาํการตรวจวดัใหม่อีกครั� ง ซึ� งแสดงแผนผงัการตรวจวดั

คุณภาพนํ�าและส่งขอ้มูลดงัรูปที� `   

 

รูปที� `  แสดงการทาํงานของระบบตรวจวดั [3] 

 3.1.4 ระบบฐานข้อมูลและแสดงผล 

ในส่วนนี�ค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าจากบ่อเพาะเลี� ยงปลาของคณะ

เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี จะถูกส่งไป

แสดงผลแจง้เตือนผ่านแอปลิเคชนัไลน์ และส่งไปเก็บที� Cloud database 

ของ Firebase 

 

(ก) 

 

(ข) 

รูปที� z (ก) เวบ็แสดงค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� า (ข) แอปลิเคชนัไลน์  

โดยระบบจะแสดงผลขอ้มูลที�มีการตรวจวดัครั� งล่าสุดไปยงั แอปลิ

เคชนัไลน์ รูปที� z (ข)  และจดัเก็บที�ฐานขอ้มูล Firebase เมื�อผูใ้ช้เปิดเว็บ

แอปพลิเคชนัจะแสดงค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� า จากฐานขอ้มูลปัจจุบนั

และแสดงค่าขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบกราฟที�ไดรั้บจากสถานีตรวจวดั

แสดงดงัรูปที� z (ก)   

3.2 สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ�า 

 สถานีตรวจวดัประกอบดว้ยแผงโซล่าเซลลข์นาด 130 วตัตใ์นส่วน

ตูค้อนโทรลตวัควบคุมการชาร์จแบตเตอรี� 12 โวลท์แบบ MPPT ในการ

ชาร์จแบตเตอรี�  12 โวลทข์นาด 38 Ah แหล่งพลงังานสาํหรับ ส่วนแรกคือ

เซ็นเซอร์ตรวจวดัพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าและส่วนที�สองระบบควบคุม

การตรวจวัดและส่งข้อมูล รวมถึงวาล์วสําหรับเปลี�ยนถ่ายตัวอย่าง

ประกอบวาล์วดูดนํ� าตวัอย่างจากแต่ละบ่อและปล่อยนํ� าตวัอย่างทิ�งซึ� งมี

การออกแบบและติดตั�งดงัรูปที� |  

 

รูปที� |  ส่วนประกอบของระบบวดัคุณภาพนํ� าและการติดตั�ง 

4. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
ทาํการเก็บขอ้มูลจากสถานีตรวจวดัคุณภาพนํ� าจากบ่อเพาะเลี�ยงปลา

ในถงัพลาสติกกลม เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.4 เมตรขนาด 2,000 ลิตร จาํนวน 

4 บ่อ ของคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ดงัรูปที� } (ก) (ข)  

 

(ก)   
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(ข) 

รูปที� } (ก) บ่อเลี�ยงปลา (ข) สถานีตรวจวดัคุณภาพนํ� าจาํนวน 4 บ่อ 

  โดยจะเก็บขอ้มูลทุก 1 ชั�วโมงและขอ้มูลที�นาํมาวิเคราะห์เป็นข้อ

มูลค่าออกซิเจนละลายนํ� า ปริมาณจุลชีพ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง และ

อุณหภูมินํ� าของวนัที� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั�งแต่เวลา 1:00 น. ถึงวนัที� 

10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 23:00 น. เพื�อดูแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง

ของค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าเป็นเวลา 7 วนั รูปที� � เป็นตวัอย่างขอ้มูล

ค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าของวนัที� 8 ตั�งแต่เวลา 01:00 น. ถึง 12:00 น.ซึ� ง

เป็นขอ้มูลตวัอยา่งที�เก็บไดจ้ากสถานีตรวจวดั 

 

รูปที� � ตารางเก็บขอ้มูลทุกๆ 1 ชั�วโมง 

จากข้อมูลที�บันทึกอยู่ในตารางจะนํามาแสดงข้อมูลในรูปแบบ

ข้อมูลกราฟของแต่พารามิเตอร์พร้อมทั� งแถบระดับสีบ่งบอกความ

อนัตรายของพารามิเตอร์นั�นๆ ของสถานีที�มีการตรวจวดัจากแต่ละบ่อใน

แต่ละวนั โดยสีแดงคืออนัตราย  สีเหลืองคือเฝ้าระวงั  และสีเขียวคือปกติ 

แสดงในรูปที� �  

 

รูปที� � แสดงค่าพารามิเตอร์คุณภาพนํ� าเป็นเวลา 7 วนั 

จากกราฟแสดงค่าพารามิเตอร์รูปที� � จะพบว่าค่าต่าง ๆ มีลกัษณะ

เป็นวฏัจกัรโดยมีความแตกต่างระหว่างกลางคืนและกลางวนัอยา่งชดัเจน 

เป็นผลมาจากแสงอาทิตยส่์งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิ ระดบัออกซิเจนที�

ละลายในนํ� าและระดับ pH นอกจากนี� ยงัแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์

ทั�งหมดมีความสัมพนัธ์กนัเมื�อบางค่าพารามิเตอร์เปลี�ยนแปลงอาจส่งผล

กระทบต่อพารามิเตอร์อื�น ๆ ตวัอยา่งเช่นอุณหภูมิของนํ� าที�สูงเกินไปอาจ

ทาํให้ระดบัออกซิเจนอิ�มตวัและมีแนวโน้มที�ลดตํ�าลงเรื� อยๆ เนื�องจาก

ปริมาณจุลชีพที�เพิ�มขึ�นจากกระบวนการกาํจดัของเสียในบ่อ  จากการ

วิเคราะห์ขอ้มูลซึ� งสามารถช่วยให้เราดาํเนินมาตรการเชิงรุกก่อนที�จะมี

การเปลี�ยนแปลงพารามิเตอร์คุณภาพนํ�าและสมดุลของระบบไบโอฟลอค 

5. กติตกิรรมประกาศ 

โ ค ร ง ง า น นี� ไ ด้ รั บ เ งิ น อุ ด ห นุ น จ า ก ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ดร.ธนาทิพย ์แหลมคม  อาจารย์

จากสาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีและ

คุณชยัยงค ์ภูมิพระบุ ผูป้ระกอบการห้างหุ้นส่วนจาํกดัโอเมกา แอนด ์ออร์

แกนิค ฟาร์มที�ให้การช่วยเหลือและให้คาํปรึกษาในโครงงานนี�  

6. สรุป 
จากการทดสอบตรวจวดัคุณภาพนํ� าในบ่อเลี� ยงปลาด้วยสถานี

ตรวจวดัระบบสามารถทาํงานได้อย่างมีเสถียรภาพมีการเก็บตวัอย่างนํ� า

จากแต่ละบ่อแล้วตรวจวดัคุณภาพนํ� าและส่งขอ้มูลไปเก็บที�ฐานข้อมูล 

Firebase และแสดงผลผ่าน Dashboard รวมไปถึงแจง้เตือนผ่านแอปลิเค

ชนัไลน์ ไดอ้ยา่งต่อเนื�องตามรอบเวลาที�ผูใ้ช้ตั�งไว ้จากขอ้มูลที�ไดท้าํการ

ตรวจวดัทาํให้ทราบถึงแนวโน้มของค่าพารามิเตอร์ต่างๆและวางแผนใน

การจดัการหรือเฝ้าระวงัในช่วงเวลาที�มีความเสี�ยงต่อการเลี� ยงปลา เพื�อ

ดาํเนินมาตรการเชิงรุกในการปรับสมดุลของระบบไบโอฟลอค ซึ� งระบบ

ตน้แบบนี� ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาในส่วนถดัไปของงานในอนาคตจะมี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Machine Learning ในการเรียนรู้เงื�อนไขที�

เหมาะสมในการเลี�ยงปลาแต่ละประเภทในอนาคต 
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เทคนิคใหม่ในการวเิคราะห์ผลการวดั ระบบการวดัค่าสารอาหาร NPK ทีล่ะลายน า้ได้  
ร่วมกบัเทคนิคสเปกโทรสโกปี และการเรียนรู้ของเคร่ือง 

A New technique in Determination of Soluble Nutrients (NPK) using Spectroscopy and Machine 
Learning Methods 

วลัลภ ทิพย์วงศ์ 1 และ ยุทธนา  จงเจริญ 2 

1 2 ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโลโลยรีาชมงคลกรุงเทพ Wallop.de63@mail.rmutk.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเทคโนโลยขีั้นสูง
เพ่ือตอบสนองต่อการพฒันาประเทศในภาคการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้กับ เกษตรกรและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  โดยการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตทางการเกษตรท่ีปัจจุบนัมีหลากหลาย
ประเภท ทั้ งเคร่ืองมือและกระบวนการท างานท่ีจะช่วยให้เกษตรกร
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน ดงันั้นวตัถุประสงคง์านวิจยั
น้ีเพ่ือพฒันาระบบตรวจสอบสารอาหารตามหลักการดูดกลืนแสงของ
สารอาหารท่ี ละลายน ้ า  เพ่ื อ ศึกษาระดับความ เข้มของแสงตาม
แบบจ าลองสเปกโทรสโกปี ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้โดย
ใช้เซ็นเซอร์ TCS3200 จากแหล่งก าเนิดแสง RGB LED เพ่ือปรับปรุง
ความแม่นย  าของอุปกรณ์ดว้ยการวดัแบบเรียลไทมโ์ดยใช้หลกัการเรียนรู้
ของเคร่ืองเพ่ือให้เกิดความแม่นย  าในการวดั สามารถสรุปไดว้า่ เม่ือความ
เขม้ขน้ของสารละลายเพ่ิมข้ึน การท างานของเซ็นเซอร์แสงสีแดงสามารถ
ตรวจจับแสงได้ปกติ ในทางกลับกัน เซ็นเซอร์แสงสีเขียวสามารถ
ตรวจจบัแสงน้อยลงเม่ือความเข้มข้นเพ่ิมข้ึน จนไม่สามารถวดัได้เม่ือ
ความเข้มข้นมากกว่า 3 เท่า และการท างานของเซ็นเซอร์แสงสีน ้ าเงิน
สามารถรับแสงปกติได้  แ ต่หลังจากความเข้มข้นมากกว่า 3 เท่ า 
ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์จะลดลงเป็นอยา่งมาก ผลการศึกษาน้ีสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไปไดใ้นอนาคต 

ค าส าคัญ: เซ็นเซอร์ออปติคลั, เซ็นเซอร์ไร้สาย, เซ็นเซอร์ RGB, NPK, 
อุปกรณ์วดัทางเกษตรกรรม, อุปกรณ์วดัความแม่นย  าสูง 

Abstract 
The Thailand 4.0 policy focuses on the development of advanced 

technology to respond to the country's development in the agricultural 
sector. To increase income for farmers and be able to compete in the 
world market using technology in agricultural production processes that 
currently have many types to help farmers work more efficiently and 
effectively. Therefore, the objective of this research is to develop a 
nutrient monitoring system according to the principle of absorbance of 

dissolved nutrients. In order to study the intensity of light according to 
the spectroscopy model, concentration changes are monitored using the 
TCS3200 sensor from an RGB LED light source to improve the 
accuracy of the device with real-time measurements using machine 
learning principles to achieve measurement accuracy. Experimental 
results can be concluded that when the concentration of the solution 
increases, the operation of the red light sensor can detect normal light. 
On the other hand, the green light sensor can detect less light as the 
concentration increases until unable to measure when the concentration 
is more than 3 times and the function of the blue light sensor can 
receive normal light but after more than 3 times the concentration, the 
performance of the sensor is greatly reduced. The results of this study 
could further improve performance in the future.  
Keywords:  Optical sensors, wireless sensors, RGB sensors, NPK, 
agricultural measuring equipment, high precision measuring equipment. 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและมีท่ีดินท ากินทางดา้นการเกษตรมากมาย แต่ยงัใช้วิธีการ
เพาะปลูกแบบเดิมในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา ต่อมามีการพฒันา
เคร่ืองมือและกระบวนการผลิต เพ่ือช่วยให้กระบวนการเพาะปลูกมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ผลผลิตโดยรวมยงัถือว่าไม่สามารถแข่งขนักบั
ต่างประเทศได้ ดังนั้ นประเทศไทยจึงมีนโยบายประเทศไทย ๔.๐ 
ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาดา้นการเกษตรในหลายดา้น โดยส่งเสริมการ
พฒันาเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและให้ผลผลิต
ต่อพ้ืนท่ีท่ีสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรและสามารถแข่งขนัใน
ตลาดโลกได ้ โดยการใชเ้ทคโนโลยใีนกระบวนการผลิตทางการเกษตรท่ี
ปัจจุบนัมีหลากหลายประเภท ทั้งเคร่ืองมือและกระบวนการท างานท่ีจะ
ช่วยให้ เกษตรกรท างาน ท่ี มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล ข้ึน 
 ส าหรับในการปลูกพืชนั้น สารอาหารถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การ เจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดในแต่ละช่วงการเพาะปลูก หาก
ตอ้งการผลผลิตท่ีมากข้ึน การจดัหาธาตุอาหารท่ีเหมาะสมให้กบัพืชถือ 
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เป็นส่ิงจ าเป็น ดังนั้ นในขั้ นตอนการเพาะปลูก การพัฒนาอุปกรณ์
ตรวจสอบสารอาหารระหว่างการผลิตนั้น จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ จากการ
พฒันาอุปกรณ์ตรวจจับสารอาหารโดยใช้อุปกรณ์  Internet of Things 
(IoT) [1-2] ได้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการติดตามและจดัเก็บข้อมูลระหว่าง
การผลิต เพ่ือให้ทราบการเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารหลักท่ีจ  าเป็น
ส าหรับการเจริญเติบโตของพืช เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ
โพแทสเซียม (K) ในดินหรือน ้ า และรักษาระดบัของธาตุ ให้อยูใ่นระดบั
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชระหว่างการเพาะปลูก 
และเพ่ิมปริมาณอาหารท่ีตอ้งการในเติบโตของพืชเม่ือเวลาผ่านไป โดย
อุปกรณ์  Internet of Things (IoT) อาศัยหลักการดูดซับคล่ืนแสงของ
สารอาหารท่ีละลายในน ้ า โดยใช้ระดบัความเขม้แสงท่ีแตกต่างกนัของ
ธาตุอาหารแต่ละชนิด ตามแบบทฤษฏี และแบบจ าลองสเปกโทรสโกปี 
[5] และการติดตามการเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของสารละลายในน ้ า 
ด้วยระบบสารอาหาร NPK ท่ีละลายน ้ าได้ [3] เพ่ือศึกษาผลของการ
เปล่ียนแปลงความเข้มข้นของสารละลายในน ้ าท่ีมีต่อการวดัค่าของ
เซ็นเซอร์รับแสง TCS3200 [4] และ แหล่งก าเนิดแสงต้นทุนต ่า RGB 
LED [5] ท่ีให้แสงสีแดง (R) แสงสีเขียว  (G) และแสงสีน ้ าเงิน(B) ท่ี
สามารถติดตามจ านวนสารอาหารในสารละลายน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูก 
และท าการส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายไร้สายและรวบรวมขอ้มูลส าหรับการ
วิเคราะห์และการตัดสินใจเพ่ือปรับปริมาณสารอาหารท่ีจ าเป็นให้
เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงความแม่นย  าของอุปกรณ์ด้วยการวัดแบบ
เรียลไทม์ [6] บทความน้ีจึงเสนอการวดัสัญญาณความถ่ีท่ีได้รับจาก
อุปกรณ์เม่ือความเขม้ขน้ของสารละลายเปล่ียนไป โดยวิธีการทดสอบได้
อธิบายไวใ้นส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 น าเสนอการตั้ งค่าอุปกรณ์เพ่ือวดั
ระดบัการดูดกลืนแสง การเตรียมสารละลายตวัอยา่งท่ีความเขม้ขน้ต่างๆ 
ในขณะท่ีผลลพัธ์และการอภิปรายอธิบายในส่วนท่ี 4 และสรุปผลสุดทา้ย 
ในส่วนท่ี 5. 

2. หลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
บทความน้ีน าเสนอวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพการวดัเซ็นเซอร์แสง 

เม่ือความเขม้ขน้ของสารละลายเปล่ียนไป ระหวา่งการเพาะปลูกในการ
ตีความค่าท่ีท  าการตรวจสอบสารอาหารออนไลน์และการวดัในระบบธาตุ
อาหารNPK ท่ีละลายน ้าได ้ เซ็นเซอร์วดัแสงRGB ใชเ้พื่อให้ไดผ้ลของ
ความเขม้ขน้ท่ีมีผลต่อระดบัสญัญาณท่ีเปล่ียนแปลงและความเขม้ขน้เชิง
ปริมาณของคุณภาพของสารละลายธาตุอาหารตวัอยา่ง โดยงานวิจยัน้ีได้
พฒันาระบบตรวจสอบสารอาหารNPK ท่ีละลายน ้า แสดงขั้นตอนการ
เก็บขอ้มูล การประมวลผลขอ้มลูดว้ยปัญญาประดิษฐ์การเรียนรู้ของ
เคร่ือง เพ่ือตีความค่าการวดัและท านายระดบัความเขม้ขน้ การให้ความ
สวา่งของแสงท่ีเซ็นเซอร์ท าการดูดกลืนแสงของสารละลาย (ดงัแผนผงั
ระบบส่งแสง RGB ในรูปท่ี 1)  และวิธีการติดตั้งเซ็นเซอร์(ดงัแผนผงั
ระบบตรวจจบัแสง TCS3200ในรูปท่ี 1) และส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายไร้
สายเพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล(ส่วนควบคุมการส่งสญัญาณแบบไร้สาย 

ESP8266) และประมวลผล (ไมโครคอนโทรลเลอร์Arduino MEGA 
2560) โดยแผนผงัการท างานของระบบตรวจสอบสารอาหาร NPK ท่ี
ละลายน ้าไดร้วม แสดงไวใ้นรูปท่ี 1 

ไมโครคอนโทรลเลอร์
Arduion MEGA 2560

ระบบตรวจจับแสง
TCS3200 

ระบบส่งแสง RGB 
ส่วนควบคุมการส่ง
สัญญาณแบบไร้สาย

ESP8266

ตวัแปลงสัญญาณแสง RGB

เกตเวยก์ารรับส่งข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต

ฐานขอ้มูล

การเรียนรู้ของเคร่ืองหน่วยควบคุมซอฟต์แวร์

 
รูปท่ี 1 แผนผงัของระบบตรวจสอบสารอาหาร NPK ท่ีละลายน ้ าไดแ้ละการเช่ือมต่อ

เครือข่าย 

2.1 หลกัการสะท้อนของการส่งผ่านและวธีิการใช้งาน 
กฎของเบียร์-แลมเบิร์ตอธิบายคุณสมบัติของธาตุแต่ละตัวว่ามี

องคป์ระกอบ ท่ีตอบสนองต่อคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีการดูดกลืนแสงและ
สเปกตรัมการสะทอ้นท่ีไม่ซ ้ ากนั ชนิดของปฏิสัมพนัธ์ของสารอาหารถูก
ก าหนดโดยใช้วิธีน้ี  เม่ือแสงท่ีมีความเขม้บางอยา่งถูกส่งจากแหล่งก าเนิด
ผา่นตวักลาง ทิศทางถูกระบุโดยขนาดของลูกศร ท่ีเคล่ือนท่ีผ่านตวักลาง
และสารละลายท่ีระยะทาง (l) ส่วนหน่ึงของแสงถูกดูดกลืน สามารถใช้
เคร่ืองวดัการลดแสงเพื่อวดัปริมาณความเขม้ของแสงท่ีลดลงได้ ดงันั้นจึง
มีการวดัค่า 2 ค่า:  ความเขม้ของแสงจากแหล่งก าเนิด (Io)  และ ความเขม้
ของแสงท่ี ผ่ านตัวกลางไปย ังตัว รับ (I)  ดังนั้ น  ส ามารถอธิบ าย
ความสมัพนัธ์ระหว่างความเขม้การดูดกลืนแสงตกคา้งและความเขม้แสง
เร่ิมตน้ได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 2 และความเขม้ของการส่งผ่าน (T) สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

 
รูปท่ี 2 การส่องผา่นและการดูดกลืนแสงผา่นตวักลาง 

เปอร์เซ็นตก์ารส่ง (T) ถูกก าหนดโดย 
T = I / Io =  10-A      (1) 

เปอร์เซ็นตก์ารผา่น (%T) สามารถก าหนดไดโ้ดย 
                %T = T x 100     (2) 

 จากกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต การดูดซบั (A) จะแสดงเป็น 
                  A=                        = εcl   (3) 

 
เม่ือ 
Io = ความเขม้ของแสงจากแหล่งก าเนิด ก่อนผา่นตวักลาง 
I = ความเขม้ของแสงจากแหล่งก าเนิด หลงัผา่นตวักลาง 
ε = ค่าคงท่ีส าหรับความสมัพนัธ์ในการผา่นโดยตรง 
c = ความเขม้ขน้จ าเพาะของสารเคมีท่ีดูดกลืน 
l = ระยะทางท่ีแสงเดินทางผา่นสารละลาย 
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2.2 การเรียนรู้ของเคร่ือง 
ในงานวิจยัน้ีใช้กระบวนการเรียนรู้ของเคร่ือง(Machine Learning 

Algorithm) โด ยใช้ วิ ธี ก าร เรี ยน รู้แบ บ ไม่ มี ผู ้ส อน  (Unsupervised 
Learning) เพื่อวิเคราะห์และเรียนรู้ ระบบสารอาหาร NPK ท่ีละลายน ้ าได้
ถูกสร้างข้ึนและทดสอบ [6] โดยใช้วิธี  K-Means เพราะช่วยในการ
ประเมินการจดักลุ่มขอ้มูลท่ีวดัได ้[7] ดงันั้น เพื่อให้วดัสัญญาณความถ่ีท่ี
ได้รับจากเซ็นเซอร์ท่ีมีความเข้มขน้ของสารละลายเปล่ียนไป สามารถ
ก าหนดความหนาแน่นของขอ้มูลและจดักลุ่มตามค่าทางเทคนิค ท าให้
ทราบจ านวนช่วงการวดัสัญญาณท่ีเปล่ียนแปลงและจดักลุ่มจากการวดั
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Organizing Map (SOM)) [8] ใช้เพ่ือท านาย
กระบวนการวิเคราะห์ตวัอยา่งใหม่ของระบบธาตุอาหาร NPK ท่ีละลาย
น ้ าได ้เพ่ือก าหนดความเขม้ขน้ของสารละลาย โดยมีขั้นตอนแสดงดงัรูป
ท่ี 3 

รับข้อมูลจาก  WNTK

บนัทึกขอ้มูลใหม่ ท่ีไดจ้ากการ
ตรวจหาลงฐานขอ้มูล

กระบวนการอลักอริทึม K-mean 

ผลลพัธ์ของกลุ่ม ท่ีได้จาก
อลักอริทึม K-mean

อปัเดตค่าคลัสเตอร์ผลลัพธ์ K-
mean ให้เป็นพารามิเตอร์ของ
อลักอริทึม Self-Organized 

Map (SOM)

มีความแตกต่าง
ของค่าคลสัเตอร์
สุดทา้ยท่ีดีท่ีสุด จบ

ไม่

เร่ิม

กระบวนการอลักอริธึมแผนที่จัด
ระเบียบตนเอง  

Self-Organized Map (SOM) 

ผลลพัธ์การเลือกของ SOM ท่ี
เลือกกลุ่มข้อมูล Clusters สุดทา้ยใช่

 
รูปท่ี 3 ขั้นตอนการเรียนรู้ดว้ยเคร่ือง (Machine Learning) เพื่อก าหนดอตัราการดูดกลืน

สารอาหารส าหรับสารอาหารและปรับปรุงการค านวน 

3. การตั้งค่าอุปกรณ์ทดลองเพ่ือวดัระดบัการดูดซึม 
ตามระบบสารอาหาร NPK ท่ีละลายน ้ าได้ [6] แหล่งก าเนิดแสง 

RGB LED ถูกใช้โดยการควบคุมความถ่ีแสงไปยงัช่วงท่ีตอ้งการส าหรับ
การทดสอบ โดยการตั้งค่าความถ่ีแสงของการทดลอง การวดัระดบัการ
ดูดกลืน แสดงในรูปท่ี 4 

อุณหภูมิแวดลอ้มในการวดัขอ้มูลถูกเก็บ อุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 25°C 
- 32°C (อุณหภูมิห้องทดสอบ) ในขณะท่ีแหล่งก าเนิดแสงถูกปรับท่ีความ
เขม้สูงสุดเพื่อควบคุมระดบัการวดั ในช่วงเร่ิมตน้ของการทดสอบ สถานะ
เร่ิมตน้ (S) ท่ีไม่มีการเจือปนของตวักลางในคิวเวตต ์เพื่อใชส้ าหรับการตั้ง
ค่าการสอบเทียบเซ็นเซอร์รับแสง จากนั้นเติมตวักลางคิวเวตต์ด้วยน ้ า
กลัน่ท่ีปราศจากเช้ือผ่านตวักลางท่ีเป็นน ้ า (สถานะ A) ความเขม้ขน้ของ
สารละลายเพ่ิมข้ึนในตวัอยา่งจนถึงระดบั สถานะ N ท่ีแสดงในตารางท่ี 1 

ผลลพัธ์ท่ีได้น าเสนอเป็นการวดัตวักลางท่ีเป็นน ้ าและสารละลายในน ้ า
โดยใช ้LED สีแดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน ท่ีมีค่าสีสูงสุด 255 ( ตามมค่าโค๊ด
สี RGB สูงสุด) ขอ้มูลจะถูกบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลและการเรียนรู้ของ
เคร่ือง จะใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์การทดสอบการเปิดรับแสงของ
แหล่งก าเนิดแสง เม่ือความเขม้ขน้ของสารละลายในน ้ าเปล่ียนแปลงไป 
โดยในระบบจะท าการสุ่มตวัอยา่งท่ี A ถึง N จากแหล่งก าเนิดแสงทั้งหมด
ท่ีแหล่งก าเนิดเพ่ือก าหนดปริมาตรการจดักลุ่มท่ีเหมาะสมเพ่ือก าหนด
ระดบัความเขม้ขน้ด้วยวิธี K-Means เพ่ืออ่านค่าท่ีได้จากการวดัค่าเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงระดบัความเขม้ขน้ดว้ยวิธี SOM 

RGB LED 

Arduino mega 2560

Cuvette

10mm.

Black housing

TCS3200 

sample

440 nm

510 nm

650 nm

 

 
 

 

รูปท่ี 4. อุปกรณ์ทดลองวดัระดบัการดูดกลืนแสง 

 
รูปท่ี 5 แสดงระดบัความเขม้ขน้
ของสารละลายเพิ่มขึ้นตวัอยา่ง A 

ถึง N 
ตารางท่ี 1 ระดบัความเขม้ขน้ของสารละลายเพิ่มขึ้นในตวัอยา่ง 

ระดบั แหล่งจ่ายแสง 
รอบท่ี 1 

แหล่งจ่ายแสง 
รอบท่ี 2 

แหล่งจ่ายแสง 
รอบท่ี 3 

เซ็นเซอร์รับ
แสง 

กร
ณี 

แด
ง 

เขีย
ว 

น ้า
เงิน

 

แด
ง 

เขีย
ว 

น ้า
เงิน

 

แด
ง 

เขีย
ว 

น ้า
เงิน

 

แด
ง 

เขีย
ว 

น ้า
เงิน

 

ALL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
0/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 A 
1/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 B 
2/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 C 
3/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 D 
4/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 E 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 F 

6/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 G 
7/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 H 
8/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 I 
9/5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 J 
2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 K 
3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 L 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 M 
5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 N 

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากตวัอยา่งทดสอบ สามารถจ าลองไดต้ามโหมดการ
ท างานของเซ็นเซอร์วดัแสง แหล่งก าเนิดแสง RGB LED จะสวา่งข้ึนเม่ือ
ตั้งค่าเม่ือเร่ิมทดสอบในสถานะS โหมดเซ็นเซอร์วดัแสงยงัเปิดอยู ่ เร่ิม
การทดสอบ 3 รอบโดยการเปิดแหล่งก าเนิดท่ีละสีแดง สีเขียว และสีน ้า
เงิน ตามล าดบัในตารางท่ี 1 

4. ผลลพัธ์และการอภิปราย 
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ตวัอย่างการทดสอบสารอาหารNPK ท่ีละลายน ้ าตามความเขม้ขน้
ระดบัต่างๆ ซ่ึงจะถูกเรียกว่าสารละลาย มีจ  านวนท่ีวดั 50688 ตวัอย่าง  
ขอ้มูลท่ีวดัไดอุ้ณหภูมิแวดลอ้มระหว่าง 25 °C - 32 °C และให้ค่าแสงสี
ต่างๆ ท่ีระดบัสูงสุด 255 โดยเซ็นเซอร์รับแสง RGB ถูกตั้งค่าเป็นสถานะ
ใช้งานทั้งสามสี โหมดการท างานของเซ็นเซอร์ RGB ระดบัความเขม้ขน้
ของสารละลาย มีการตั้งค่าตามท่ีก าหนดในตารางท่ี 1 การแสดงขอ้มูลใน
กราฟ แกนนอน แสดงช่วงขอ้มูลระดบัความเขม้ขน้ของตวัอยา่งท่ี S  ถึง 
N ส าหรับแกนตั้ง แสดง ค่าความถ่ีของแสง ดงัแสดงรูปท่ี 6 จะเห็นไดว้่า 
ความถ่ีความเขม้แสงสีแดงส่งผลให้แหล่งก าเนิดแสงสูงสุดเม่ือปรับความ
เขม้ของสารละลายตามตารางท่ี 1 ค่าท่ีวดัไดจ้ะถูกบนัทึกในฐานขอ้มูล 

 
รูปท่ี 6. ค่าความถ่ีของไฟ LED สีแดง (Hz) 

รูปท่ี 7 แสดงผลความถ่ีความเข้มแสงสีเขียวท่ีแหล่งก าเนิดแสง
สูงสุดเม่ือปรับความเข้มของสารละลายตามตารางท่ี 1 ค่าท่ีวดัได้จะถูก
บนัทึกในฐานขอ้มูล 

 
รูปท่ี 7 ค่าความถ่ีของไฟ LED สีเขียว (Hz) 

ความถ่ีความเขม้ของแสงสีน ้ าเงินส่งผลให้แหล่งก าเนิดแสงสูงสุด
เม่ือปรับความเขม้ของสารละลายตามตารางท่ี 1 ค่าท่ีวดัไดจ้ะถูกบนัทึกใน
ฐานขอ้มูลและแสดงในรูปท่ี 8. 

 
รูปท่ี 8 ค่าความถ่ีของไฟ LED สีน ้ าเงิน (Hz) 

5. สรุป 

ผลการวิจยัพบว่า ขอ้มูลระบบน าเสนอจากการเปล่ียนแปลงความ
เขม้ของแสง เม่ือความเขม้ขน้ของสารละลายเร่ิมตน้(สถานะ S) และท า
การเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลาย สามารถสรุปได้ดังน้ี เม่ือความ
เขม้ขน้อยูใ่นช่วงต ่าสุดถึงปกติ (A – F) และ LED RGB ส่องสว่างท่ีระดบั
พลงังานสูงสุด เม่ือความเข้มขน้ของสารละลายเพ่ิมข้ึน การท างานของ
เซ็นเซอร์แสงสีแดงสามารถตรวจจับแสงปกติได้  ในทางกลับกัน 

เซ็นเซอร์แสงสีเขียวสามารถตรวจจบัแสงได้น้อยลงเม่ือความเข้มข้น
เพ่ิมข้ึน จนไม่สามารถวดัไดเ้ม่ือความเขม้ขน้มากกวา่ 3 เท่า (ท่ีสถานะ L)  
และการท างานของเซ็นเซอร์แสงสีน ้ าเงินสามารถรับแสงปกติได้ แต่
หลังจากความเข้มข้นมากกว่า 3 เท่า (ท่ีสถานะ L)  ประสิทธิภาพของ
เซ็น เซอร์แสงสีน ้ าเงินจะลดลงอย่างมาก  ดังนั้ น เพ่ือแก้ไขความ
คลาดเคล่ือนของสญัญาณจากระบบธาตุอาหาร NPK ท่ีละลายน ้าได ้จึงน า
อลักอริธึมการเรียนรู้ของเคร่ืองมาใช้เพื่อให้การวดัสัญญาณท่ีแม่นย  ามาก
ข้ึ น  ซ่ึ งส าม ารถป รับ ป รุ งป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ต่ อ ไป ได้ ใน อน าค ต
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การพฒันาและส่งมอบเคร่ืองมือแพทย์จากมหาวิทยาลยัสู่การใช้งานให้กว่า 300 โรงพยาบาล 
 Development of medical devices from university to over 300 hospitals 

เซง   เลศิมโนรัตน์ 

ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล zeng.ler@mahidol.ac.th 
 

บทคดัย่อ 

ประเทศไทยตอ้งน าเขา้เคร่ืองมือแพทยเ์กือบทั้งส้ินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในประเทศ    แต่ด้วยราคาน าเข้าท่ีสูงมาก  รัฐบาลไม่
สามารถจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ ทั้งในดา้นจ านวนโรงพยาบาล
และชนิดการรักษา  โดยเฉพาะเคร่ืองมือในกลุ่มไม่เร่งด่วน  เช่นการบ าบดั
ผูป่้วยอมัพฤกษ์  ผูว้ิจยัเสนอทางเลือกในการพฒันาเคร่ืองมือแพทย ์ จาก
ร้ัวมหาลยัสู่โรงพยาบาล  ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือ  ทั้งจากภาครัฐ  เอกชน  
และเครือข่ายโรงพยาบาลจากเขตสาธารณสุขต่าง ๆ  โดยไดด้ าเนินการมา
กว่า  10 ปี   ส่งเคร่ืองมือบ าบดัผูป่้วยทางสมองให้กว่า 300 โรงพยาบาล 
กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ 

ค าส าคญั: โรคหลอดเลือดสมอง, บ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษ ์

Abstract 
Medical device need in Thailand relies entirely on import. Such a 

relatively high import cost limits not only the number of hospitals, but 
also the service quality. Medical equipment is not adequately provided, 
such as rehabilitation of stroke patient. This project proposes an 
alternation solution in medical device development from university to 
society. The project has been supported by the government, industry 
through CSR program, and public hospital network. In the last ten years, 
equipment for stroke rehabilitation has been delivered to over 300 
hospital nation-wide. 

Keywords: cerebrovascular disease, stroke rehabilitation 

1. บทน า 
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอนัดบัตน้ๆ ของ

ประเทศไทย   แมร้อดชีวิต  จะมีอาการอมัพฤกษห์ลงเหลือ   โดยประเทศ
ไทยมีผูป่้วยสะสมกว่า 350,000 ราย [1]    เกิดจากเส้นเลือดในสมองแตก
หรือตีบ ท าให้เซลล์สมองตาย  เกิดอาการอมัพฤกษ์   คือกลา้มเน้ือแขน
และขาอ่อนแรง     ผูป่้วยตอ้งเขา้รับการกายภาพบ าบดัเพื่อฟ้ืนฟูร่างกาย  
ใหส้ามารถกลบัมาควบคุมร่างกายตวัเองไดอี้กคร้ัง     โดยส่วนใหญ่จะเขา้
รับการบ าบัดท่ีโรงพยาบาล 2 คร้ังต่อสัปดาห์ในช่วง 6 เดือนแรก   
หลงัจากนั้นหากไม่มีอาการฟ้ืนตวัก็จะยกเลิกการบ าบดั    เป็นภาระต่อ
สังคมและครอบครัว     การบ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษ์ให้กลบัมาช่วยเหลือ
ตนเองใหไ้ดม้ากท่ีสุดจึงเป็นส่ิงส าคญั 

เร่ิมมีการใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงในการพฒันาเคร่ืองมือบ าบดัส าหรับ
ช่วยผูป่้วยอมัพฤกษ ์  โดยใชก้ารเคล่ือนไหวของผูป่้วยในการควบคุมเกม
คอมพิวเตอร์ [2]  ซ่ึงมีขอ้ดี 2 อยา่งคือ 1.ผูป่้วยไดฝึ้กทั้งสมองและร่างกาย
ควบคู่กนั  คือไดใ้ชท้ั้งสายตา  การตดัสินใจ  และการควบคุมร่างกาย  ใน
สาขาการบ าบัดเรียกว่า biofeedback    และ 2. เกมช่วยให้ผูป่้วยรู้สึก
สนุกสนานและเพลิดเพลินเวลาไดฝึ้ก   จึงฝึกไดน้านข้ึน    อยา่งไรก็ตาม
เทคโนโลยีน้ีมีขอ้จ ากดั 2 อย่างคือ   1.เคร่ืองมือฯราคาสูงมาก (> 1 ลา้น
บาท)    มีใชเ้พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศ    กระจายไม่ทัว่ถึง  และ   2.ผูป่้วย
ตอ้งเดินทางมาใชท่ี้โรงพยาบาล  ซ่ึงท าไดไ้ม่บ่อยคร้ัง  จึงไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนการฝึกได ้

งานวิจัยและพฒันาในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการ "prove of 
concept" คือพิสูจน์ความเป็นไปได ้    ส่วนนอ้ยมากจะถูกต่อยอดไปสู่การ
น าไปใชป้ระโยชน์   ภาคเอกชนยงัคงเลือกท่ีจะน าเขา้เคร่ืองมือแพทยจ์าก
ต่างประเทศมาจ าหน่าย  มากกวา่การต่อยอดจากผลงานของมหาวิทยาลยั   
จากขอ้มูลการน าเขา้และส่งออกเคร่ืองมือแพทย ์[3] ประเทศไทยสามารถ
ผลิตและส่งออกไดเ้พียงกลุ่มวสัดุส้ินเปลืองเท่านั้น  ส่วนกลุ่มเคร่ืองมือ
แพทยท่ี์มีเทคโนโลยีขั้นสูง   ตอ้งอาศยัการน าเขา้เคร่ืองมือแพทยเ์กือบ
ทั้ งส้ิน   เพื่อการใช้งานในประเทศ    ซ่ึงส่วนใหญ่มีราคาสูง  ด้วย
งบประมาณของประเทศท่ีจ ากัด   โรงพยาบาลของรัฐยงัขลาดแคลน
เคร่ืองมือแพทย ์ โดยเฉพาะกลุ่มเคร่ืองมือแพทยท่ี์ไม่เร่งด่วน    เช่นการ
บ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษ ์

โครงการน้ีขอเสนอทางเลือก  ส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือแพทยใ์น
มหาวิทยาลยัสู่การน าไปใชป้ระโยชน์   ตั้งแต่การวิจยั พฒันา ผลิตและส่ง
มอบใหผู้ใ้ช ้(โรงพยาบาล)  รวมถึงการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงในดียิง่ข้ึน   
โดยโครงการฯไดรั้บการสนบัสนุนจากทั้งภาครัฐ  เอกชน และเครือข่าย
โรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ   ร่วมพฒันาเคร่ืองมือแพทยส์ าหรับการบ าบดั
ผูป่้วยทางสมอง   

2. เคร่ืองมือแพทย์ทีไ่ด้พฒันาและส่งมอบ 
2.1 “เดนิด”ี เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตก 

ผูป่้วยอมัพฤกษท่ี์เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง   แมผ้่านการบ าบดั    
หลายรายยงัคงมีอาการอมัพฤกษห์ลงเหลือ  เช่นอาการปลายเทา้ตก   ยก
ปลายเทา้ไม่ได้   ท าให้การเดินอาจสะดุดปลายเทา้ลม้ได้   จ  าเป็นตอ้ง
เปล่ียนท่าเดิน  คือการแกวง่ขาออกดา้นขา้งเพื่อให้ปลายเทา้พน้พื้น   เป็น
ท่าเดินท่ีไม่ธรรมชาติ    เป็นจุดสงัเกตของคนทัว่ไป   อาจท าใหผู้ป่้วยรู้สึก
อบัอายได ้
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หน่ึงในอุปกรณ์ท่ีใช้บ าบดัอาการปลายเทา้ตกของผูป่้วยอมัพฤกษ์
คือ เคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้าแกป้ลายเทา้ตก (รูปท่ี1)    เน่ืองจากปัญหาเกิดท่ี
สมอง  ซ่ึงเส้นประสาทส่วนล่างและกลา้มเน้ือส าหรับควบคุมการท างาน
ของปลายเทา้ยงัปกติ   หากสามารถกระตุน้เส้นประสาทและกลา้มเน้ือน้ี
ให้หดตวัและยกปลายเทา้ตามจงัหวะการเดิน   จะสามารถช่วยผูป่้วยให้
เดินดว้ยท่าธรรมชาติได ้   ไม่ตอ้งยกสะโพกหรือเหวีย่งขาออกดา้นขา้ง 

วธีิการน้ีแมมี้มากวา่ 30 ปีในต่างประเทศ  แต่ไม่มีใชใ้นประเทศไทย   
อาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูใ้ชท่ี้นอ้ยมาก   เพราะผูป่้วยอมัพฤกษต์อ้งมีสภาพ
ร่างกายท่ีเหมาะสม    ดว้ยจ านวนการใชท่ี้น้อยและราคาน าเขา้ท่ีสูง   จึง
ไม่มีบริษทัเอกชนน าเขา้มาท าตลาด 

2.2  “ฝึกฝน” ระบบบ าบดัผู้ป่วยอมัพฤกษ์ด้วยเกมแอนนิเมชัน  
การฝึกส่วนแขนของผูป่้วยอมัพฤกษ ์ โดยทัว่ไปจะใชก้ระดานเล่ือน

ลองแขน  และเคล่ือนท่ีแขนไปมา ปัญหาหลกัคือ  การไม่มีตวัก าหนดให้
ผูป่้วย "คิดก่อนเคล่ือนไหว".  ไดมี้การน าเกมแอนนิเมชนัท่ีควบคุมโดย
การเคล่ือนไหวของร่างกายมาใชบ้  าบดั [2]    ช่วยให้ผูป่้วยมีสมาธิอยูก่บั
การบ าบดัและตอ้งคิดวางแผนการเคล่ือนไหวแขน   แต่เคร่ืองมือน้ีตอ้ง
น าเขา้จากต่างประเทศในราคาสูงมาก (หลกัลา้นบาท)   

กลุ่มผูว้ิจยัไดพ้ฒันา ระบบบ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษ์ดว้ยเกมแอนนิเม
ชนั  ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัคือ  1.  กระดานเล่ือนแขนพร้อมเซ็นเซอร์
ตรวจจับสีติดด้านล่าง   2.แผ่นสี  3. TV + Android box พร้อมเกมท่ี
พฒันาข้ึนมาเฉพาะ (รูปท่ี 2) ควบคุมเกมโดยการเคล่ือนท่ีกระดานเล่ือน
แขนไปทิศทางต่าง ๆ ตามจงัหวะเกม   ตรวจจบัต าแหน่งโดยสีบนพื้น   
ท าให้ผูป่้วยได้ “คิดก่อนเคล่ือนไหว” หัวใจของระบบอยู่ท่ีการเลือกใช้
วิธีการตรวจจบัการเคล่ือนไหวแขน (เซนเซอร์ตรวจจบัสีพร้อมแผ่นสี) 
ซ่ึงสามารถจบัต าแหน่งแขนไดอ้ยา่งแม่นย  าแมเ้คล่ือนไหวชา้ ๆ ของผูป่้วย 
และ สามารถผลิตไดใ้นราคาไม่สูง รวมถึงค่าการดูแลรักษาต ่า 

 นอกจากการใช้บ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษ์ท่ีเกิดจากโรคหลอดเลือด
สมองแลว้    อุปกรณ์“ฝึกฝน” ยงัถูกน าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบดัเด็ก
พิเศษ(มีปัญหาทางสมองแต่ก าเนิด)   ซ่ึงตอ้งการอุปกรณ์การฝึกคลา้ยๆกนั 

 

รูปท่ี 1 “เดินดี” เคร่ืองกระตุน้เสน้ประสาทและกลา้มเน้ือดว้ยไฟฟ้าเพื่อยกปลายเทา้   
เคร่ืองติดตั้งบริเวณหวัเข่า  เซ็นเซอร์ตรวจจบัการกา้วติดท่ีสน้เทา้ 

 

 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 2 “ฝึกฝน”  ระบบบ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษด์ว้ยเกมแอนนิเมชนั  ใชก้ารเคล่ือนไหว

แขนควบคุมเกม   ส าหรับฝึกผูป่้วยทางสมองทั้งเดก็และผูใ้หญ่ 
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2.3 "เรียนรู้"   ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เดก็พเิศษด้วยเกมเอนนิเมชัน   
ใชฝึ้กเดก็พิเศษใหพ้ร้อมเขา้เรียนในระบบการศึกษาร่วมกบัเดก็ปกติ      

โดยมีการฝึกทกัษะพื้นฐาน 6 อยา่งคือ เสียง สี รูปทรง แยกแยะส่ิงของ เลข 
และ การเขียน 

เรียนรู้ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกัคือ 1.ปุ่มกด 3 ปุ่มเพื่อใชต้อบค าถาม
ขณะเล่นเกม และ 2. Android box + TV หรือ tablet ส าหรับเป็น
เคร่ืองเล่นเกมท่ีพฒันาข้ึนเฉพาะ    โดยมีทั้งหมด 6 เกมส าหรับฝึกทกัษะ
พื้นฐานทั้ง 6 ดา้น   ตอบค าถามโดยกดปุ่ม  หรือ จอสมัผสั    (รูปท่ี3) 

 “เรียนรู้”ถูกพฒันาข้ึนตามความตอ้งการของ  สถาบนัราชานุกลู ซ่ึง
ดูแลเดก็พิเศษโดยเฉพาะ    นอกจากน้ี“เรียนรู้”ยงัถูกน าไปประยกุตใ์ช้
ส าหรับบ าบดัผูป่้วยอมัพฤกษอี์กดว้ย  เน่ืองจากดูแลโดยกลุ่มคนเดียวกนั   
(นกักิจกรรมบ าบดั)    โดยมีความตอ้งการเหมือนกนัคือ ตอ้งการผูป่้วย
“คิดก่อนเคล่ือนไหว” 

3. การส่งมอบให้โรงพยาบาล 
ทีมผูว้ิจยัไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่ายนกักายภาพบ าบดัและนกั

กิจกรรมบ าบดัจากทัว่ประเทศ   ซ่ึงท าหนา้ทีดูแลผูป่้วยทางสมอง  ทั้งเด็ก
(เด็กพิเศษ) และผูใ้หญ่(อมัพฤกษ)์  โดยโครงการไดรั้บเชิญให้ไปสาธิต
อุปกรณ์ในงานประชุมของเขตสาธารณสุขต่าง ๆ   ซ่ึงเป็นการรวมตวักนั
ของทุกโรงพยาบาลในเขต  ท าให้ง่ายต่อการอบรมการใชง้าน   สามารถ
กระจายเคร่ืองมือไปทัว่ประเทศไดโ้ดยง่าย (รูปท่ี4-5) 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 3 "เรียนรู้" ระบบส่งเสริมการเรียนรู้เดก็พิเศษดว้ยเกมเอนนิเมชนั ส่ง
มอบใหส้ถาบนัราชานุกลูผูร่้วมพฒันา  ใชฝึ้กทกัษะพ้ืนฐานก่อนเขา้วยัเรียน 

 

 
 

 
 

 

รูปท่ี 4 การบรรยายโครงการส่งมอบเคร่ืองมือแพทยใ์นงานประชุมเขตสาธารณสุข 
พร้อมสาธิตและส่งมอบใหโ้รงพยาบาลต่าง ๆ 
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4. แนวทางการพฒันา 
เพื่อใหโ้ครงการส่งมอบเคร่ืองมือแพทยโ์รงพยาบาลน้ีส าเร็จ 

4.1 เลือกพฒันาเคร่ืองมือบ าบดัผูป่้วยทางสมอง   เน่ืองจากความเส่ียง
ในการใชง้านต ่า จึงเขา้ถึงไดง่้าย และมีความตอ้งการสูง เน่ืองจากเป็น
อุปกรณ์ไม่เร่งด่วน ไดรั้บงบจดัสรรจากรัฐไม่เพียงพอ 

4.2 ไดรั้บความร่วมมือจากเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐทัว่ประเทศ โดย
ไดรั้บเชิญ ใหน้ าเสนอโครงการส่งมอบเคร่ืองมือน้ีในงานประชุมของเขต
สาธารณสุขต่าง ๆ ซ่ึงนกักายภาพบ าบดัจากทุกโรงพยายาลในเขตจะมา
รวมตวักนั   ท าใหง่้ายต่อการสาธิตและส่งมองเคร่ืองมือ 

4.3 ไดรั้บการสนบัสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน   เน่ืองจากผลงาน
ส่งถึงโรงพยาบาลรัฐโดยตรง   เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ 

4.4 เลือกประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการพฒันา ท าใหง่้าย
ต่อการผลิต และ ซ่อมบ ารุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป  
ผู ้วิจัยได้เสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาเคร่ืองมือแพทย์เพื่อ

สังคมไทย  จากร้ัวมหาวิทยาลยัสู่โรงพยาบาลทัว่ประเทศ   โดยด าเนิน
มาแลว้กวา่ 10ปีและยงัพฒันาอยา่งต่อเนือง   ส่งมอบเคร่ืองมือใหแ้ลว้รวม
กว่า 300 โรงพยาบาล กระจายทัว่ภูมิภาคในประเทศ   เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การบ าบดัรักษาของผูป่้วย    
เอกสารอ้างองิ 
[1] “สถานการณ์และแนวโน้มสุขภาพและการแพทยฉุ์กเฉิน (ระดบั

โลกและประเทศไทย)”, สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ, 2565 
[2] [3] A Yáñez-Sánchez 1, A Cuesta-Gómez, “[Effectiveness of the 

Armeo ® device in the rehabilitation of the upper limb of stroke's 
patients. A review of the literature],” in Rev Neurol, 2020 

[3]  “แนวโน้มธุรกิจ/ อุตสาหกรรม ปี  2563-2565: อุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทย”์, วจิยักรุงศรี, 2565. 

 
 

 
 

    

รูปท่ี 5 การบรรยายโครงการส่งมอบเคร่ืองมือแพทยใ์นงานประชุมเขตสาธารณสุข พร้อมสาธิตและส่งมอบในโรงพยาบาลต่าง ๆ 
 

 

 

บทความรับเชิญ 499



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัที� .6-.8 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสกัธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

การวดัอมิพแีดนซ์สเปกโทรสโคปีของเซลล์และอนุภาคแบบต่อเนื องบนอุปกรณ์ของไหลจุลภาค 

Continuous Impedance Spectroscopy of Cells and Particles on Microfluidic Device 
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บทคดัย่อ 
 บทความนี�  นาํ เสนอการตรวจสอบลักษณะสมบัติของอนุภาค
และเซลล ์ด ้วยวิธีสเปกโทรสโคปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า การวดัเป็น
กระบวนต่อเนื�อง โดยใชอุ้ปกรณ์ของไหลจุลภาคที�ประกอบดว้ยช่องทาง
ไหลจุลภาคขนาดเล็กและอิเล็กโตรดแบบระนาบ การทดลองทาํกับ
อนุภาคพอลิสไตรีน, เซลลเ์มด็เลือดแดง และเซลลม์ะเร็งสุนขัชนิดมาสต์
เซลล ์ผลการทดลองแสดงความแตกต่างของการเปลี�ยนแปลงค่าความนาํ
ไฟฟ้าอยา่งมีนยัสาํคญัที�ขึ�นอยูก่บัความถี�เมื�ออนุภาค/เซลลท์ั�ง 3 เคลื�อนที�
ผ่านอิเล็กโตรด ตวัอย่างเช่น เซลลม์ะเร็งทาํให้มีการเปลี�ยนแปลงของค่า
ความนาํไฟฟ้าระหวา่งอิเลก็โตรดสูงสุด 0.13±0.01 µS ที�ความถี� 999 kHz 
ผลการวัดที� ได้สามารถนําไปใช้จ ําแนกเซลล์หรือนําไปหาการ
เปลี�ยนแปลงคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลลต่์อไป 
 
คาํสาํคญั: อิมพีแดนซ์สเปกโทรสโคปี, อุปกรณ์ของไหลจุลภาค, เซลลเ์มด็เลือด
แดง, เซลลม์ะเร็ง. 
 

Abstract 
 This paper presents the examination of the property of 
particles and cells by using electrical impedance spectroscopy. 
The measurement is a continuous process using microfluidic 
device that is composed of microchannel and planar electrodes. 
Polystyrene particles, red blood cells and mast cell tumors were 
used in the experiments. From experimental results showed the 
significant frequency-dependent change in the electrical 
conductance when a particle and a cell passed the electrodes. 
For example, mast cell tumor caused the highest change of 
electrical conductance between electrodes, about 0.13±0.01 µS, 
at 999 kHz. The obtained measurement results can be used for 
cell classification or for the determination of the change in 
electrical cell properties. 
 
Keywords: Impedance Spectroscopy, Microfluidic Device, Red Blood Cell, 
Tumor Cell. 

1. บทนํา 

 เทคโนโลยีของไหลจุลภาคถูกพฒันาขึ�นเพื�อใช้กบัการจดัการและ
ควบคุมของเหลวในปริมาตรระดับไมโครลิตรด้วยอุปกรณ์ของไหล
จุลภาค อุปกรณ์ของไหลจุลภาคถูกใช้ในการศึกษาวิจยัที�เกี�ยวข้องกับ
เซลลสิ์�งมีชีวิต เช่น การเพาะเลี�ยงเซลล ์[1], การคดัแยกเซลล ์[2 - 4], การ
วินิจฉยัโรค [5,6] และการตรวจจบัเซลลเ์ป้าหมาย [7] การใชอุ้ปกรณ์ของ
ไหลจุลภาคทาํใหก้ารศึกษาคุณสมบติัของเซลลสิ์�งมีชีวิตสะดวก, มีตน้ทุน
ตํ�า และมีความแม่นยาํ เนื�องด้วยระบบมีขนาดเล็กและใช้สารเคมีใน
ปริมาณนอ้ย อุปกรณ์ของไหลจุลภาคถูกใชก้บัรวมกบัเทคนิคและวิธีการ
หลากหลายเพื�อหาคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลล์ เช่น ไดอิเล็กโตรโฟเรซิส 
(Dielectrophoresis) [8,9] และอิเล็กโตรโรเตชัน [10] สเปกโทรสโคปี
อิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า (Electrical Impedance Spectroscopy, EIS) เป็นวิธี
หนึ� งที�ใชห้าคุณสมบติัทางไฟฟ้าของเซลลเ์ดี�ยว [11-13] โดยอาศยัการวดั
ความเปลี�ยนแปลงของแรงดันหรือกระแสเมื�อเซลล์เคลื�อนที�ผ่าน
อิเล็กโตรด ณ ความถี�ต่างๆ อย่างไรก็ตาม กรณีที�เซลล์เป้าหมายมีขนาด
เล็ก วิ ธีการนี�  มีข้อจํากัดเ รื� องขนาดของช่องทางไหลจุลภาคและ
อิเลก็โตรด ซึ�งทาํใหก้ารวดัแบบกระบวนการต่อเนื�องทาํไดย้าก   
 บทความนี�  นาํเสนอวิธีการวดัความนาํไฟฟ้าของอนุภาคและเซลล์
ดว้ย EIS การทดลองใชอุ้ปกรณ์ของไหลจุลภาคที�ไม่ซบัซ้อนและการวดั
เป็นกระบวนการต่อเนื�อง รวมถึงไม่มีการดดัแปลงอนุภาค/เซลลเ์ป้าหมาย 
การวดัอาศยัการเคลื�อนที�ของอนุภาค/เซลล์ผ่านไมโครอิเล็กโตรดแบบ
ระนาบที�เชื�อมต่อกบัเครื�องวิเคราะห์อิมพีแดนซ์ (Impedance Analyzer) 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงที�แตกต่างกนัของค่า
ความนาํไฟฟ้าที�ขึ�นอยู่กบัความถี�สําหรับอนุภาค/เซลล์ต่างชนิด ความ
แตกต่างดังกล่าว สามารถนําไปประยุกต์เพื�อคาํนวณสภาพนําไฟฟ้า
ภายในเซลลแ์ละความจุไฟฟ้าจาํเพาะของเยื�อหุม้เซลลต่์อไป หรือนาํไปใช้
จาํแนกอนุภาคและเซลลไ์ด ้ 
 

2. ทฤษฎ ี

 พิจารณาเซลล์สิ�งมีชีวิตที�อยู่ภายใตส้นามไฟฟ้ากระแสสลบัความถี� 
f  เราสามารถแทนเซลล์ด้วยแบบจาํลองทรงกลมซ้อน 2 ชั�น บริเวณ

ระหว่างทรงกลมเปรียบเสมือนเยื�อหุ้มเซลล์ที�มีความบางในช่วงนาโน
เมตร โดยมีค่าความจุไฟฟ้าจาํเพาะเท่ากบั mC (เมื�อละเลยความนาํไฟฟ้า) 
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ทรงกลมชั�นในเป็นของเหลวที�มีสภาพนาํไฟฟ้าเท่ากับ cσ  และมี
สภาพยอมเท่ากบั cε   
 งานวิจยันี�  วดัอิมพีแดนซ์ของเซลลสิ์�งมีชีวิตที�อยูใ่นสารละลายสภาพ
นาํไฟฟ้าตํ�าดว้ย EIS และอิเล็กโตรดระนาบ ดงัแสดงแนวคิดในรูปที� 1 
อิมพีแดนซ์ที�อยู่ระหว่างอิเล็กโตรดทั� งสองประกอบด้วย mC , ความ
ตา้นทาน cR  และความจุไฟฟ้า cC  ภายในเซลล์ , ความตา้นทาน lR

และความจุไฟฟ้า lC  ของสารละลาย, ความจุไฟฟ้า eC  ระหว่าง
อิเลก็โตรดและสารละลาย  
 กรณีที�แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั ( )v t  ที�จ่ายให้กบัอิเล็กโตรดมีค่า
เท่ากบั 
  
     ( )( ) sinv t V tω= ɶ        (1) 
 

กระแส ( )i t  ที�ไหลผา่นระหวา่งอิเลก็โตรดจะมีค่าเป็น 
 

     ( )( ) sini t I tω θ= +ɶ      (2)  
 

ในที�นี�  แอดมิตแทนซ์ Y  ระหวา่งอิเลก็โตรด เป็นไปตามสมการ 
 

      =
I

Y
V

        (3) 

 

เมื�อ V  และ I  เป็นเฟสเซอร์ของแรงดันและกระแส ตามลําดับ 
{ }Re Y  และ { }Im Y  เป็นค่าความนาํไฟฟ้า G  และค่าซสัเซปแทนซ์ 

B  ระหวา่งอิเลก็โตรด ตามลาํดบั cC  และ lC  ถูกละเลยในยา่นความถี�
ที�พิจารณา [14] สาํหรับ eC  เป็นผลจากการโพลาไรเซชนั (Polarization) 
ของอิเลก็โตรดและสารละลาย โดยขึ�นอยูก่บัความถี� จึงส่งผลต่อแรงดนัที�
ตกคร่อมสารละลาย 
  

3. การทดลอง 

3.1 อุปกรณ์ของไหลจุลภาค 

 อุปกรณ์ของไหลจุลภาคที�ใชใ้นการทดลอง แสดงดงัรูปที� 2 อุปกรณ์
ของไหลจุลภาคประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ช่องทางไหลจุลภาค 
(Microchannel) และอิเล็กโตรดแบบระนาบ ช่องทางไหลจุลภาคทาํจาก 
Polydimethylsiloxane (PDMS, KE-106, Shin-Etsu) โดยการหล่อขึ� นรูป
จากแม่แบบที�ทาํจากฟิล์มไวแสงแบบลบ (SU-8 5, MicroChem) ด้วย
กระบวนการซอฟท์ลิโทกราฟี (Soft-Lithography) ช่องทางไหลจุลภาค
ประกอบดว้ยช่องทางไหลหลกั (Main Channel) และช่องทางไหลการวดั 
(Measurement Channel) ช่องทางไหลหลกัมีความกวา้ง 500 µm ช่องทาง
ไหลการวดัแยกจากช่องทางไหลหลกัเพื�อนาํอนุภาค/เซลล์ให้เคลื�อนที�
ผ่านอิเล็กโตรด ช่องทางไหลการวดัมีความกวา้ง 20 µm สําหรับใช้กบั
เซลลม์ะเร็งสุนขัชนิดมาสตเ์ซลล ์ส่วนอนุภาคพอลิสไตรีนและเซลลเ์ม็ด
เลือดแดงใชช่้องทางไหลการวดักวา้ง 10 µm ช่องทางไหลทุกส่วนมีความ

ลึก 10 µm บริเวณทางเขา้ประกอบดว้ยทางเขา้ A และ B ที�เชื�อมต่อกบั
ช่องทางไหลหลกั ทางเขา้ A จะถูกป้อนดว้ยสารละลายเพื�อบงัคบัการไหล
ของอนุภาค/เซลล์จากทางเข้า B ให้เข้าไปย ังช่องทางไหลการวัด 
อิ เล็กโตรดทําจากโ ค ร เ ม ีย ม ด ้ว ย กระบวนการโฟโตลิโทรกราฟี 
(Photolithography) และการสปัตเตอริง (Sputtering) บนฐานกระจกขนาด 
52×76 mm2 ชั� นโครเมียมบนฐานกระจกมีความหนาประมาณ 200 nm 
อิเลก็โตรดมีระยะแกปเท่ากบั 10 µm 
 

3.2 การทดลองสเปกโทรสโคปีอมิพแีดนซ์ทางไฟฟ้า 

  อนุภาคและเซลล์ที�ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย อนุภาค
พอลิสไตรีน (PS), เซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) และเซลล์มะเร็งสุนขัชนิด
มาสต์เซลล์ (MCT) อนุภาคพอลิสไตรีนมีขนาด 6 µm (Fluoresbrite 
.}.~�-�, Polysciences) และมีสภาพนาํไฟฟ้าตํ�า [15] สําหรับเซลล์เม็ด
เลือดแดงมีรูปร่างแบบจานเวา้สองหนา้ที�มีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 8 
µm ส่วนเซลลม์ะเร็งสุนขัชนิดมาสตเ์ซลลมี์ขนาดอยูร่ะหวา่ง 15 – 18 µm 
การจดัเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงดาํเนินการโดย Molecular Biology of 
Malaria and Opportunistic Parasites Research Unit คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เซลล์มะเร็งสุนขัชนิดมาสต์เซลล์ถูกเพาะเลี� ยง
และจัดเตรียมเซลล์โดยภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สารละลายที�ใชก้บัอนุภาคและเซลล์เม็ดเลือด

 
 

รูปที� 1 อิมพีแดนซ์ของเซลลแ์ละสารละลายระหวา่งอิเลก็โตรดระนาบ 
 

 
 

รูปที� 2 อุปกรณ์ของไหลจุลภาค 
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แดงเป็นสารละลายไอโซทอนิก (Isotonic) ความเข้มข้น 0.3 M ที�
ประกอบดว้ยซูโครส (AR Grade, Ajax-Finechem) 8.5 % w/v, เดกซ์โทรส 
(AR Grade, Ajax-Finechem) 0.3 % w/v ในนํ� าขจัดไอออน (Deionized 
Water) สาํหรับสารละลายที�ใชก้บัเซลลม์ะเร็งเป็นสารละลายไฮโพทอนิก 
(Hypotonic) ความเขม้ขน้ 0.15 M ที�ประกอบดว้ยเดกซ์โทรส 0.3 % w/v 
ในนํ�าขจดัไอออน สารละลายทั�งสองถูกปรับสภาพนาํไฟฟ้าใหมี้ค่าเท่ากบั 
0.05 S/m ดว้ย Phosphate Buffered Saline  
 การทดลองสเปกโทรสโคปีอิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้า (Electrical 
Impedance Spectroscopy, EIS) มีแผนภาพเคา้ร่าง ดงัแสดงในรูปที� 3 การ
ทดลองจะทาํการวดัค่าความนาํไฟฟ้าระหวา่งอิเลก็โตรดในขณะที�อนุภาค
หรือเซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรด การวดัค่าความนําไฟฟ้าใช้เครื� อง
วิเคราะห์อิมพีแดนซ์ (E4990A, Keysight) ที�ต่อกบัอิเล็กโตรด การวดัจะ
ถูกควบคุมและบนัทึกผลผ่านโปรแกรมบน MATLAB อนุภาคและเซลล์
ในสารละลายถูกป้อนเขา้ช่องทางไหลจุลภาคที�ทางเขา้ B ทางเขา้ A ถูก
ป้อนด้วยสารละลายเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีอนุภาคหรือเซลล์ ช่อง
ทางออกถูกต่อเขา้กบัปั�มกระบอกฉีดยา (Fusion 200, Chemyx Inc.) เพื�อ
ดูดอนุภาคหรือเซลล์เขา้ช่องทางไหลดว้ยอตัราการไหลประมาณ 0.005 
µl/min ช่องทางไหลจุลภาคถูกเคลือบด้วย Bovine Serum Albumin 
(TCL037, HiMEDIA)  4% v/v ในนํ�าขจดัไอออนก่อนทาํการทดลอง   
 

4. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผล 

 การวดัค่าความนาํไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดขณะที�อนุภาคพอลิสไต
รีนและเซลล์มะเร็งสุนัขชนิดมาสต์เซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรดใช้
แรงดนัการวดัเท่ากบั 100 mV เซลลเ์มด็เลือดแดงใชแ้รงดนัการวดัเท่ากบั 
300 mV รูปที�  4 (ก) – (ค) แสดงค่ าความนําไฟฟ้าที� ว ัดได้ระหว่าง
อิเล็กโตรดที�ความถี� 99 kHz, 549 kHz และ 999 kHz กรณีของเซลล์เม็ด
เลือดแดง พบว่า ค่าความนาํไฟฟ้าลดลงที�ความถี� 99 kHz และ 549 kHz 
เมื�อเซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรด ดังแสดงในรูปที�  4 (ก) การลดลง
ดงักล่าว เป็นผลมาจากแรงดนัตกคร่อม mC  มีค่าสูง เนื�องจากค่ารีแอก
แทนซ์ของ mC  สูงที�ความถี�ดงักล่าว กระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่าน cR  ได้
จาํกดั มีเพียงกระแสไฟฟ้าที�ไหลผา่น lR  เท่านั�น ส่วนที�ความที� 999 kHz 

ความนาํไฟฟ้ามีค่าเพิ�มขึ�น กรณีของเซลลม์ะเร็งสุนขัชนิดมาสต์เซลล์ ที�
ความถี� 549 kHz ค่าความนาํไฟฟ้ามีค่าเพิ�มขึ�น ซึ� งตรงขา้มกบัเซลล์เม็ด
เลือดแดง ดงัแสดงในรูปที� 4 (ข) การเพิ�มขึ�นของค่าความนาํไฟฟ้า เป็นผล
มาจากกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน cR  ไดเ้พิ�มขึ�น  เนื�องจากค่ารีแอก
แทนซ์ของ mC  ลดลง จากรูปที� 4 (ค) ค่าความนาํไฟฟ้ามีค่าลดลงในทุก

 
 

รูปที� 3 แผนภาพเคา้ร่างของการทดลอง.  
 

(ก) เซลลเ์มด็เลือดแดง. 
 

 
 

(ข) เซลลม์ะเร็งสุนขัชนิดมาสตเ์ซลล.์ 
 

 
 

(ค) อนุภาคพอลิสไตรีน. 
 

รูปที� 4 ความนาํไฟฟ้าเมื�อเซลล/์อนุภาคเคลื�อนที�ผา่นอิเลก็โตรด. 

502



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัที� .6-.8 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสกัธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก 

ความถี� เมื�ออนุภาคเคลื�อนที�ผา่นอิเลก็โตรด เนื�องจากอนุภาคพอลิสไตรีน
มีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้าที�ทุกความถี� 
 รูปที� 5 แสดงผลการเปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงค่าความนาํไฟฟ้า 
(∆G) ระหว่างอิเล็กโตรด เมื�ออนุภาค/เซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรด ∆G 
คาํนวณจากผลต่างของค่าความนาํไฟฟ้าสูงสุดหรือตํ�าสุด เมื�ออนุภาค/
เซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรดกับค่าความนําไฟฟ้าพื�นหลังเมื�อไม่มี
อนุภาค/เซลล์ รูปที� 5 แสดงความแตกต่างของค่า ∆G อย่างชดัเจน โดย
เซลล์มะเร็งสุนัขชนิดมาสต์เซลล์มีการเปลี�ยนแปลงของค่า G มากกว่า
อนุภาคพอลิสไตรีนและเซลลเ์มด็เลือดแดง เซลลม์ะเร็งมีการเปลี�ยนแปลง
ของค่า G เท่ากับ -0.12±0.05 µS, 0.07±0.01 µS และ 0.13±0.01 µS ที�
ความถี� 99 kHz, 549 kHz และ 999 kHz ตามลาํดบั เซลล์เม็ดเลือดแดงมี
การเปลี�ยนแปลงของค่า G สูงสุดเท่ากับ -0.02±0.001 µS ที�ความถี� 99 
kHz ส่วนอนุภาคพอลิสไตรีนมีมีการเปลี�ยนแปลงของค่า G สูงสุดเท่ากบั 
-0.05±0.01 µS ที�ความถี� 999 kHz ค่า ∆G ที�ต่างกนัเป็นผลมาจากขนาด
ของอนุภาค/เซลลแ์ละคุณสมบติัทางไฟฟ้าภายในเซลลแ์ละเยื�อหุม้เซลล ์
 

5. สรุป 
 การวดัความนาํไฟฟ้าขณะที�อนุภาคพอลิสไตรีน, เซลลเ์ม็ดเลือดแดง
และเซลล์มะเร็งสุนขัชนิดมาสต์เซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรด พบความ
แตกต่างของการเปลี�ยนแปลงความนําไฟฟ้าที� ขึ� นอยู่กับความถี�ของ
แรงดันไฟฟ้าที�จ่ายให้กับอิเล็กโตรด การเปลี�ยนแปลงของค่าความนํา
ไฟฟ้าพบใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ ค่าความนําไฟฟ้าเพิ�มขึ�นหรือลดลงเมื�อ
อนุภาค/เซลล์เคลื�อนที�ผ่านอิเล็กโตรด การทดลองสเปกโทรสโคปี
อิมพีแดนซ์ทางไฟฟ้านี�  ทาํให้ไดค่้าความนาํไฟฟ้าที�สามารถนาํไปหาการ
เปลี�ยนแปลงคุณสมบติัทางไฟฟ้าภายในเซลลห์รือนาํไปจาํแนกอนุภาคและ
เซลลไ์ด ้
 

กติตกิรรมประกาศ 
 ผูเ้ขียนขอขอบคุณ รศ.ดร.จตุรงค ์พุทธพรทิพย ์และ นางสาวอุรัสยา 
พฒันวงศ ์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ศ.สพ.ญ.ดร.อจัฉริ
ยา ไศละสูต, รศ.น.สพ.ดร. ธีรวฒัน์ ธาราศานิต และนิสิตในสังกดั คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ศ.ดร.เกศินี โชติวานิช และ 
นางสาวนัฐพร เปียรักษา จาก Cell and Tissue Culture Resources Unit 
(CTCRU) มหาวิทยาลยัมหิดล, ดร.นพดล นันทวงศ์, ดร.มติ ห่อปทุม 
และ นางธิติมา มธุรส แดเนียลส์ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
 

เอกสารอ้างองิ 
[1]  D. Gao, et al., TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2012, 35, 150-164. 
[2] J. Chen, J. Li and Y. Sun, Lab on a Chip, 2012, 12, 1753-1767. 
[3] C. Thomas, et al.,Electrophoresis, 2017, 38, 320-326. 
[4] Q. Chen, Z. Cao and Y. J. Yuan, RSC Advances, 2020, 10, 2598-2614. 
[5] P. Gascoyne, J. Satayavivad and M. Ruchirawat, Acta Trop., 2004, 

89, 357–369. 
[6] X. Cheng, et al., Lab Chip, 2007, 7, 170–178. 
[7] M. Wu, et al., Science Advances, 2022, 8(22), eabn6064. 
[8] D.M. Vykoukal, et al., Integrative Biology, 2009, 1(7), 477-484. 
[9]  L. Wu, et al., Biomicrofluidics, 2012, 6(1), 014113. 
[10] A.D. Goater  and R. Pethig, Parasitology, 1999, 117(7), 177-189. 
[11] G. Qiao, et al., IEEE Transactions on biomedical engineering, 

2012, 59(8), 2321-2329. 
[12] C.M. Kurz, et al., Biosensors and Bioelectronics, 2011, 26(8), 

3405-3412. 
[13]  M. Grossi and B. Riccò, Journal of sensors and sensor systems, 

2017, 6(2), 303-325. 
[14] H. Morgan, et al., Journal of Physics D: Applied Physics, 2006, 

40(1), 61. 
[15] S. Park, et al., Lab on a Chip, 2011, 11, 2893-2900. 

 
 

รูปที� 5 เปรียบเทียบการเปลี�ยนแปลงค่าความนาํไฟฟ้า (∆G) 
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การสลายเซลล์เลือดติดเช้ือมาลาเรียด้วยสนามไฟฟ้าบนชิป 
On-chip lysis of malaria-infected cells by using electric field 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีน าเสนอการใช้ระบบของไหลจุลภาคช่วยสลาย
เซลล์เลือดติดเช้ือมาลาเรียท่ีผ่านการคดัแยกเซลล์ดว้ยสนามไฟฟ้า ผูวิ้จยั
ไดท้ าการทดลองโดยใชแ้รงไดอิเลก็โตรโฟเรซิกในการคดัแยกเซลลเ์ลือด
ติดเช้ือมาลาเรียออกจากเซลล์เลือดปกติ และสลายเซลล์ดว้ยการท าอิเล็ก
โตรพอเรชัน การคัดแยกเซลล์ใช้แรงดัน 9 Vp, 750 kHz และการสลาย
เซลลแ์รงดนั 9 Vp , 40 kHz การทดลองสรุปไดว่้าสามารถสลายเซลลเ์ลือด
ติดเช้ือมาลาเรียไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบนชิป 
 
ค าส าคัญ: การสลายเซลล์, อิเล็กโตรพอเรชัน, ระบบของไหลจุลภาค, 
มาลาเรีย 

Abstract 

 This research presents the application of a microfluidic 
system to the lysis of malaria-infected cells using an electric field after 
the separation of cells. We did the experiment by using dielectrophoretic 
force to separate malaria-infected cells from normal red blood cells and 
lysed the malaria-infected cells by electroporation. The separation used 
9 Vp, 750 kHz voltage.  The cell lysis used 9 Vp, 40 kHz voltage. We 
concluded that the malaria-infected cells were efficiently lysed on the 
chip. 

Keywords: cell lysis, electroporation, microfluidics, malaria 

1. บทน า 

 มาลาเรียเกิดจากปรสิตท่ีอาศยัอยู่ในยุ่งก้นปล่องเพศเมีย ซ่ึง
สามารถแพร่สู่คนผ่านการดูดเลือดโดยจะฉีด  sporozoites  เขา้สู่บริเวณ
ชั้ นผิวหนัง sporozoites ท่ีอยู่ในตัวผู ้ให้อาศัยจะถูกส่งไปยังเซลล์ตับ 
(hepatocyte) เพื่อสร้างรูปแบบในการปลดปล่อย merozoites เขา้สู่กระแส
เลือด merozoites จะเข้าไปบุกรุกเซลล์เม็ดเลือดแดงเพ่ือเร่ิมวงจรการ
สืบพนัธ์ุแบบไม่อาศยัเพศ รูปแบบเซลล์จะถูกพฒันาเขา้สู่ระยะวงแหวน 
(ring) และพฒันาต่อไปเป็น trophozoite จากนั้นจะเข้าสู่ระยะ schizont 
เพ่ือสร้าง merozoites ในการขยายตวัเพ่ือปล่อยเขา้สู่กระแสเลือดและเร่ิม

วงจรใหม่ ปรสิตท่ีเป็นสาเหตุของมาลาเรียมีทั้ งหมด 6 สายพันธ์ุ คือ 
P.falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale curtisii, P.ovale wallikeri 
และ P.knowlesi [1] ปัจจุบนัอตัราเกิดของมาลาเรียมีแนวโน้มลดลงแต่
ยงัคงเป็นปัญหาในด้านสาธารณสุขเน่ืองจากการด้ือยาของเช้ือในพ้ืนท่ี
วิธีการวินิจฉยัโรคมาลาเรียมีดงัน้ี 1. การตรวจฟิลม์หนาและบาง 2. การใช้
ชุ ด ต ร ว จ  RDT (rapid diagnostic test) 3. ก า ร ต ร ว จ ด้ ว ย วิ ธี  PCR 
(polymerase chain reaction)  วิธีมาตรฐานในการตรวจมาลาเรีย คือ การ
ตรวจฟิล์มหนาและบาง ซ่ึงตอ้งใช้ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจเพ่ือแยกชนิด
ของโปรโตซัวและระยะของโรค วิธีน้ีไม่สามารถแยกเช้ือบางชนิดไดท้ า
ให้ตอ้งใช้วิธี PCR [2] ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีซับซ้อนและราคาแพงกว่าในการ
ระบุชนิดของเช้ือในการให้ผูป่้วยได้รับยารักษาให้ตรงกับชนิดของเช้ือ
และระยะของโรค 

 การสลายเซลล์ (cell lysis) คือวิธีการเปิดช่องหรือท าลายเยื่อ
หุ้มเซลล์เพ่ือปลดปล่อยสารภายในเซลล์ เช่น ดีเอ็นเอ (DNA), อาร์เอ็นเอ 
(RNA), โปรตีน ซ่ึงมีความส าคญัต่อการวินิจฉัยระดับโมเลกุลของเช้ือ
โรค, การวินิจฉัยมาลาเรีย การท าให้โปรตีนบริสุทธ์ิเพ่ือศึกษาหน้าท่ีและ
โครงสร้าง [3] ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีของไหลจุลภาคมาประยกุต์ใช้
ในการสลายเซลล์ ซ่ึงมี วิ ธีการ 4 ประเภทหลักท่ีน ามาใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีน้ี คือ 1. การสลายทางกล เช่น การใชแ้รงเพื่อบด [3] 2. การใช้
อุณหภูมิในการสลาย เช่น การใชค้วามร้อน [5] 3. การสลายทางเคมี เช่น 
การใชส้ารละลายบฟัเฟอร์ (lysis buffer) 4. การใชไ้ฟฟ้าในการสลาย เช่น 
การใชส้นามไฟฟ้าในการเปิดเยื่อหุ้มเซลลห์รือท าลายเซลล ์[6] 

 งานวิจยัน้ีทดลองสลายเซลล์เลือดติดเช้ือมาลาเรีย การสลาย
เซลล์ท่ีติดเช้ือมาลาเรียจะท าให้ไดส้ารพนัธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของปรสิตท่ี
จะสามารถน าไปช่วยให้การตรวจสอบเช้ือดว้ยวิธี PCR มีประสิทธิภาพดี
ขึ้นได ้ผูวิ้จยัไดน้ าของไหลจุลภาคมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัน้ี โดยใชแ้รง
ไดอิเล็กโตรโฟเรติกในการคดัแยกเซลลเ์ลือดเพาะเช้ือมาลาเรียจากเซลล์
เลือดเพาะเช้ือปกติก่อน หลงัจากนั้นผูวิ้จยัจึงใชก้ารท าอิเล็กโตรพอเรชนั
สลายเซลล์เลือดเพาะเช้ือมาลาเรียท่ีผ่านการคัดแยก เพ่ือสกัดสาร
พนัธุกรรมท่ีอยูใ่นเช้ือมาลาเรีย 
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2. ทฤษฎี 
2.1 แรงไดอิเล็กโตรโฟเรติก (Dielectrophoretic Force) 

แรงท่ีกระท าต่อวตัถุภายใตส้นามไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอ ความเขม้
ของแรงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวตัถุ, ตัวกลาง รูปร่างและ
ความถี่ของสนามไฟฟ้า วตัถุเคลื่อนท่ีไปในทิศทางท่ีมีสนามไฟฟ้าเขม้สูง
ซ่ึงเรียกว่า “DEP แบบบวก (pDEP)” และเมื่ออนุภาคเคลื่อนท่ีออกจาก
สนามไฟฟ้าท่ีมีความเขม้สูงซ่ึงเรียกว่า “DEP แบบลบ (nDEP)” พิจารณา
จากรัศมี 𝑅 ของวตัถุภายใตส้นามไฟฟ้ากระแสสลบั 𝐸 ของความถี่เชิงมุม 
(𝜔) ซ่ึงสามารถประมาณแรงไดอิเลก็โตรโฟเรซิกไดด้งัน้ี [7] 

                             𝐹𝐷𝐸𝑃  =  2𝜋𝑅3𝜀𝑙𝑅𝑒[𝐾(𝜔)]𝛻𝐸2                      (1) 

เมื่อ 𝐾 คือ ตัวประกอบของคลอเซียส-มอสซอตติในรูปของจ านวน
เชิงซอ้น ค านวณไดจ้าก 

         𝐾(𝜔) =  −
𝜔2(𝜏𝑙𝜏𝑚−𝜏𝑐𝜏𝑚)+𝑗𝜔(𝜏𝑚−𝜏𝑙−𝜏𝑚)−1

𝜔2(𝜏𝑐𝜏𝑚+2𝜏𝑙𝜏𝑚)−𝑗𝜔(𝜏𝑚+2𝜏𝑙+𝜏𝑚)−2
            (2) 

เมื่อ 𝜏𝑐 =  
𝜀𝑐

𝜎𝑐
  , 𝜏𝑚 =  

𝐶𝑚𝑅

𝜎𝑐
 , 𝜏𝑙 =  

𝜀𝑙

𝜎𝑙
  และ 𝜏 

𝑚 =  
𝐶𝑚𝑅

𝜎𝑙
  ซ่ึง 𝜀𝑐 

คือ ค่าสภาพยอมของอนุภาค, 𝜀𝑙  คือ สภาพยอมของของเหลวตวักลาง, 
𝜎𝑐 และ 𝜎𝑙  คือ สภาพน าไฟฟ้าภายในและภายนอกเซลล์, 𝐶𝑚 คือ ความ
จุของประจุไฟฟ้าต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ีของเย่ือหุ้มเซลล ์

 

 

 

รูปท่ี 1 การเคลื่อนท่ีของเซลล ์nRBC และ iRBC 
 

ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้รงไดอิเลก็โตรโฟเรซิกในการแยกเซลลเ์ลือดเพาะปกติ 
(nRBC) ออกจากเซลลเ์ลือดเพาะเช้ือมาลาเรีย (iRBC) ค่า 𝐾(𝜔) สามารถ
เป็นได้ทั้งค่าบวกและลบขึ้นอยู่กับความสามารถในการโพลาไรซ์ของ
เซลล์และค่าของส่ือตวักลาง ซ่ึงแรงไดอิเล็กโตรโฟเรซิกท่ีจะเป็นค่าบวก
หรือค่าลบขึ้นอยู่กบัค่า 𝐾(𝜔) เมื่อค่า 𝐾(𝜔)  เป็นบวกจะท าให้แรงไดอิ
เล็กโตรโฟเรซิกเป็น pDEP  ซ่ึงเป็นแรงท่ีกระท าต่อ  nRBC เมื่อเซลล์ 
nRBC ไดรั้บผลกระทบจาก pDEP ท าให้เซลล์เคลื่อนท่ีเขา้หาบริเวณท่ีมี
สนามไฟฟ้าสูง และ iRBC จะถูกผลกัออกจากบริเวณสนามไฟฟ้า แสดง
ดงัรูปท่ี 1 

 

2.2 อิเล็กโตรพอเรชัน 
 เซลล์ท่ีตกอยู่ภายใตส้นามไฟฟ้าเกิดการอดัประจุบริเวณเยื่อ
หุ้มเซลล์ท าให้เกิดความต่างศกัย์ไฟฟ้าภายในและภายนอกเซลล์ (𝑉𝑚) 

การท าให้เกิดการเบรกดาวน์ของเยื่อหุ้มเซลลแ์บบถาวร นั้นตอ้งท าให้ค่า
ของ 𝑉𝑚  สูงกว่าค่าวิกฤต 𝑉𝑏  ( 1 V) การเบรกดาวน์ทางไฟฟ้าของเยื่อหุ้ม
เซลลข์ึ้นอยูก่บัขนาดของเซลล,์ ความต่อเน่ืองของสนามไฟฟ้า [8] 
 

                       𝑉𝑚 = 1.5𝑅𝐸0𝑐𝑜𝑠𝜃[1 − 𝑒𝑥 𝑝(−𝑡/𝜏𝑐)]           (3) 
 

เมื่อ 𝜃 คือ มุมท่ีเกิดจากแนวแกน z และรัศมี 𝑅 แสดงดังรูปท่ี 2, 𝐸0 คือ 
สนามไฟฟ้า, 𝑡 คือเวลาท่ีใชใ้นการอดัประจุ และ 𝜏𝑐  คือ ค่าคงท่ีของการ
อดัประจุเยื่อหุ้มเซลล ์

                                                   𝜏𝑐 = 𝑅𝐶𝑚(
1

𝜎𝑐
+

1

2𝜎𝑙
)                          (4) 

เมื่อเซลลต์กอยูภ่ายใตส้นามไฟฟ้าสม ่าเสมอ 𝐸0 ความต่างศกัยข์องเยื่อหุ้ม
เซลลต์กคร่อม 𝑉𝑚0 ค านวณไดจ้าก 

                                                      𝑉𝑚0 = 1.5𝑅𝐸0cosθ                              (5) 

 ผูวิ้จยัไดน้ าทฤษฎีในการท าอิเล็กโตรพอเรชันมาประยุกต์ใช้
กบัการสลายเซลล ์ซ่ึงท าให้เกิดการสลายตวัของเยื่อหุ้มเซลลแ์บบถาวรได้ 
การทดลองสลายเซลล์ใช้ อิ เล็กโตรด ท่ีมี ระยะแกป 20 𝜇m และ
สนามไฟฟ้า 450 kV/m จากสมการท่ี (5) 𝑉𝑚0 เท่ากบั 2.7 V ส าหรับเซลล์
เลือด ซ่ึงมีรัศมีประมาณ 4.005 𝜇m 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ลกัษณะของมุมระหว่างรัศมีของเซลลก์บัแกน Z 

3. การทดลอง 
3.1 ช่องทางไหลและอิเล็กโตรด 
 ช่องทางไหลใชส้ าหรับการป้อนสารละลายบฟัเฟอร์และเซลล์
สร้างขึ้ นจาก PDMS (KE-106, Shin-Etsu) ด้วยกระบวนการซอฟท์ลิ
โทกราฟี (soft-lithography) [9] ผูวิ้จยัเท PDMS ท่ีมีส่วนผสมของสารเร่ง
การแข็งตวั (CAT-RG) ลงบนแม่พิมพ์ฟิล์มไวแสง RY-3315EE (Hitachi 
Chemial) และให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 95C ช่องทางไหลประกอบดว้ย 2 
ช่องทางเขา้ (A, B) และ 2 ช่องทางออก (C, D) แสดงดงัรูปท่ี 3  อิเลก็โตรด
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𝐸0 
θ 
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𝑉𝑚0 
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เยื่อหุ้มเซลล ์

ทิศทางการไหล 
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iRBC 
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ของทั้ง 2 ส่วนท าจากโครเมียม (Cr) หรือโครเมียม-ทอง (Cr-Au) ด้วย
กระบวนการสปัตเตอริง (Sputtering) ส าหรับการคดัแยกเซลล์อิเลก็โตรด
ท ามุมเอียงกับช่องทางไหล 45  มีระยะแกป 25 𝜇m กวา้ง 8000 𝜇m การ
สลายเซลล์อิเล็กโตรดมีระยะแกป 20 𝜇m กวา้ง 3000 𝜇m การประกอบ
อิเล็กโตรดและช่องทางไหลท าโดยใชเ้คร่ืองโคโรนาดิสชาร์จ (BD-20V, 
Electro Technic) เพ่ือปรับสภาพพ้ืนผิว PDMS หลงัจากนั้นน า PDMS มา
ประกบเขา้กบัอิเลก็โตรด แสดงดงัรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 3 ขนาดช่องทางไหล 

 
รูปท่ี 4 อุปกรณ์ของไหลจุลภาคส าหรับการทดลองคดัแยกและสลายเซลล์ 

 

3.2 การเตรียมตัวอย่าง 
 เซลล์ท่ีใช้เป็นเซลล์เลือดเพาะปกติและเซลล์เลือดเพาะเช้ือ
มาลาเรีย (P.falciparum) ในอาหารเลี้ ยงเซลล์ RPMI-1640 ท่ีสภาพน า
ไฟฟ้า 1 S/m ตวัอย่างเซลล์ได้รับจาก CTCRU, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลยัมหิดล ตวัอย่างเซลล์ได้จากการผสมเซลล์ติดเช้ือและเซลล์
เลือดปกติในอัตราผสม 1:10000 (iRBC : nRBC) ในสารแขวนลอย 
(sucrose 250 mM, D-glucose 160 mM, BSA 0.5%, PBS) หลังจากผสม
เซลล์ถูกลา้งด้วยการป่ันเหว่ียงท่ี 1500 rpm, 10 นาที  3 คร้ัง เซลล์จะถูก
แขวนลอยอีกคร้ังในสารละลายบฟัเฟอร์ท่ีมีสภาพน าไฟฟ้า 20 mS/m 
 

3.3 การคัดแยกและสลายเซลล์ 
 สารแขวนลอยเซลล์ถูกป้อนเขา้ช่องทางไหลท่ีทางเขา้ A และ
สารละลายบฟัเฟอร์ถูกป้อนเขา้ท่ีทางเขา้ B ดว้ยป๊ัมกระบอกฉีดยาในอตัรา
การไหลรวม 1 𝜇l/min เคร่ืองก าเนิดสัญญาณท่ีใช้สร้างแรงไดอิเล็กโตร
โฟเรซิก (Tektronix, AFG3021B) เมื่อเซลล์ผ่านเขา้สู่อิเล็กโตรดชุดแรก
เพ่ือคดัแยกเซลล ์iRBC ออกจากเซลล์ nRBC และใชส้ร้างอิเล็กโตรพอเร
ชนัเมื่อเซลล ์iRBC ผา่นอิเลก็โตรดชุดท่ีสองเพ่ือสลายเซลล ์แสดงดงัรูปท่ี 
5 การคดัแยกเซลล์ใชส้ัญญาณรูปคลื่นไซน์ท่ีแรงดนั 9 Vp, 750 kHz Duty 
Cycle (DT) คือ รอบการท างานในช่วงเวลา on และ off  DT เท่ากับ 0.85 

[10] การสลายเซลล์แบบต่อเน่ืองใชส้ัญญาณรูปคลื่นส่ีเหลี่ยมท่ีแรงดนั 9 
Vp, 40 kHz กล้องจุลทรรศน์  (Olympus, IX73) ใช้ส าหรับสังเกตการ
เบ่ียงเบนเมื่อเซลล ์nRBC และ iRBC เคลื่อนท่ีผา่นอิเลก็โตรดชุดแรก และ
การสลายตวัของเซลล์ iRBC ผ่านอิเล็กโตรดชุดท่ีสองโดยการสังเกตท่ี
บริเวณอิเล็กโตรดและช่องทางออก C หลงัจากผ่านกระบวนการคดัแยก
และสลายเซลล์ 40 นาที เก็บตวัอย่างเซลล์ท่ีช่องทางออก C ซ่ึงสามารถ
น าไปส่งตรวจหาสารพนัธุกรรมของโรคมาลาเรียดว้ยวิธีการ PCR ต่อไป
ได ้

 
รูปท่ี 5 แผนผงัการทดลอง 

 

4. ผลการทดลอง 
 ผู ้วิจัยใช้อิ เลิกโตรด 2 ชนิด คือ อิเล็กโตรด  Cr-Au และ
อิเล็กโตรด Cr ส าหรับอิเล็กโตรด Cr-Au ใชส้ลายเซลล์ nRBC ท่ีแรงดัน 
3.5, 5, 7.5 และ 10 Vp, 40 kHz และใชส้ลายเซลล ์iRBC ท่ี 5.5 Vp, 30 kHz 
และ 7.5 Vp, 40 kHz อิเล็กโตรด Cr ใชส้ลายเฉพาะเซลล์ iRBC ท่ีแรงดัน 
8, 8.5 และ 9 Vp, 40 kHz จากการทดลองพบว่า อิเลก็โตรด Cr-Au ท่ีใชก้บั 
nRBC เกิดการสลายตัวตั้ งแต่ 5 Vp (อาจพบเซลล์ท่ีสภาพไม่สมบูรณ์)  
เซลล์ iRBC ใช้อิเล็กโตรดทั้งสองแบบ ซ่ึงสามารถสลายเซลล์ท่ีแรงดนั 
7.5 Vp, 40 kHz แต่ไม่สามารถสลายเซลล์ ท่ี  5.5 Vp, 30 kHz ส าหรับ
อิเล็กโตรด Cr-Au และสามารถสลายเซลล์ท่ี  9 Vp, 40 kHz ส าหรับ
อิเล็กโตรด Cr ตามล าดบั เมื่อพิจารณาอิเล็กโตรดชนิดเดียวกนั iRBC ใช้
แรงดนัมากกว่า nRBC เน่ืองจากเกิดการสลายตวัได้ยากกว่า ส าหรับการ
ทดลองน้ีใชอิ้เล็กโตรด Cr ในการสลายเซลล์ท่ีแรงดนั 9 Vp, 40 kHz เพ่ือ
ลดค่าใชจ่้ายของอิเลก็โตรด 
 ผูวิ้จยัไดป้้อน nRBC และ iRBC เพ่ือทดลองคดัแยกและสลาย
เซลล์ iRBC ส าหรับการทดลองคดัแยกเซลล์ป้อนแรง DEP ท่ีแรงดัน 9 
Vp, 750 kHz เซลล์ท่ีเคลื่อนท่ีผ่านอิเล็กโตรดชุดแรก  nRBC จะเคลื่อนท่ี
ตามแนวอิเล็กโตรดเพ่ือเบ่ียงเบนไปออกทางช่องทางออก D และ iRBC 
จะไหลออกทางช่องทางออก C แสดงดังรูปท่ี 6 ไปสู่ขั้นตอนการสลาย
เซลลเ์พื่อสกดัสารพนัธุกรรม ส าหรับการทดลองสลายเซลล์ iRBC ท่ีผา่น
การคดัแยกจะเคลื่อนท่ีเขา้สู่อิเล็กโตรดชุดท่ีสองเกิดการสลายตวัของเยื่อ
หุ้มเซลล์เ กิดขึ้ น แสดงดังรูปท่ี  7 ผู ้วิจัยได้สังเกตช่องทางออกจาก
อิเล็กโตรดเพ่ือสังเกตเซลล์ท่ีออกจากอิเล็กโตรดชุดท่ีสองบริเวณช่อง
ทางออก C ด้วยกล้องจุลทรรศน์ พบว่าเกิดการสลายเซลล์โดยเซลล์ท่ี
ออกมาไม่มีสภาพท่ีสมบูรณ์ ผูวิ้จยัไดเ้ก็บตวัอย่างเซลล์ท่ีช่องทางออก C 
เพ่ือไปตรวจสารพนัธุกรรมด้วยวิธี PCR พบว่ามีสารพนัธุกรรมของเช้ือ
มาลาเรีย 
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 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการคดัแยกและการสลายเซลล์
ด้วยของไหลจุลภาคมีประสิทธิภาพในการคัดแยกและสลายเซลล์
เป้าหมาย ผลลพัธ์ของการสลายเซลลท่ี์น าไปส่งตรวจ PCR สามารถตรวจ
พบสารพนัธุกรรมได้ นอกจากน้ี ของไหลจุลภาคส าหรับการสลายเซลล์
เพ่ือสกดัสารพนัธุกรรมสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัดา้นต่างๆ เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉยัโรค 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 6 การทดลองคดัแยกเซลล ์(ก) บริเวณทางเขา้ (ข) บริเวณอิเล็กโตรด (ค) บริเวณ
ช่องทางออก 

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 
(ค) 

รูปท่ี 7 การทดลองสลายเซลล ์(ก) บริเวณทางเขา้อิเล็กโตรด (ข) บริเวณกลางอิเล็กโตรด 
(ค) บริเวณทางออกจากอิเล็กโตรด 

 
 
5. สรุป 
 งานวิจยัน้ีไดน้ าของไหลจุลภาคมาประยุกต์ใช้สลายเซลล์ติด
เช้ือมาลาเรีย หลงัเพ่ิมจ านวนเซลล์ติดเช้ือด้วยการคดัแยกบนชิป เมื่อใช้
อิเลก็โตรด Cr ท่ีแรงดนั 9 Vp, 40 kHz สามารถสลายเซลล์ติดเช้ือมาลาเรีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับการทดลองน้ีสามารถน าไปพฒันาเพ่ือ
สกัดสารพนัธุกรรมของเซลล์ชนิดอ่ืนได้ไม่จ ากัดเฉพาะเซลล์เม็ดเลือด
แดง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีน าเสนอการปรับปรุงเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดความ
ร้อนที่เกิดข้ึนจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 โดยสามารถลดและ
รักษาระดบัอุณหภูมิของอุปกรณ์ขณะท างานไวไ้ด้อยู่ที่ 33 องศาเซลเซียส
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 48 ชัว่โมง และจากการผลทดสอบการเลี้ยงเซลล์
ข อ ง ม นุ ษ ย์  ส รุ ป ไ ด้ ว่ า เค ร่ื อ ง บ่ ม เพ า ะ เลี้ ย ง เซ ล ล์ ด้ ว ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปรับปรุงแล้วสามารถแกปั้ญหาความร้อนจากการ
ท างานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ได้เป็นอย่างดี และให้
ผลลพัธ์ที่เทียบเคียงกบัเคร่ืองในรูปแบบมาตรฐานอีกดว้ย 

ค าส าคัญ: เคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ระบบ
ระบายความร้อน, Wi-Fi 6, WS-1 

Abstract 
This research present an improvement of Do-it-yourself (DIY) 

CO2 incubator proposed by [1]. The cooling system is embedded to the 
Wi-Fi 6 access point which can reduce the access point’s heat during 
operation and maintain temperature around 33 degrees Celsius at least 
48 hours. From a cell culturing result, it can conclude that the improved 
CO2 incubator can control the operating temperature of Wi-Fi 6 access 
point and give similar results as a standard CO2 incubator. 

Keywords:  CO2 incubator, cooling system, Wi-Fi 6, WS-1 

1. บทน า 
จากการวิวฒันาการของระบบการส่ือสารไร้สาย 5G เพ่ือรองรับการ

ใชง้านของผูใ้ชง้านจ านวนมาก การใชง้านระบบ IOT ที่ในปัจจุบนัมีการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนอุปกรณ์ที่ เช่ือมต่อเป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
ความเร็วที่ใช้ในการส่ือสารที่สูงกว่าในอดีตท าให้เกิดนวตักรรมต่างๆ 
เพ่ือน ามาใชท้ั้งในภาคครัวเรือน การขนส่ง พลงังาน การแพทย์ การศึกษา 
ความบนัเทิง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคอุตสาหกรรมที่สามารถเช่ือมอุปกรณ์
ไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล โดยที่อุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อกนัไดโ้ดยตรงโดย

ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้มนุษย์มาเป็นตัวกลางแทรกแซงส่งผลให้
สามารถลดจ านวนคนและใชเ้คร่ืองจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และส่งผลต่อการพฒันาและปฏิวติัอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบนั เร่ิมมีการ
ใช้งานระบบการส่ือสารเคลื่อนที่  5G แล้วในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย และมีการคาดการณ์ว่าจะมีการใช้งานครอบคลุมทั่วโลก 

ภายใน พ.ศ. 2568 [2] 
เน่ืองจากความนิยมในการใช้งานที่มากข้ึนและมีความครอบคลุม

มากข้ึน  ท  าให้มีความพยายามที่จะศึกษาถึงผลกระทบของสัญญาณ
เครือข่ายไร้สายกับมนุษย์ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบ
สืบพนัธ์ุ [3-5] และผลทางชีววิทยา [6-7] ซ่ึงผลสรุปน้ันมีหลากหลาย ทั้ง
ผลเสียในระดบัเซลล์ ผลกระทบแบบชัว่คราว หรือแมก้ระทัง่ผลดี ซ่ึงมีทั้ง
การศึกษาในรูปแบบภายในร่างกาย (in vivo) และภายนอกร่างกาย  
(in vitro) 

โดยงานวิจัยน้ีสนใจการสร้างเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์ด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือทดลองในรูปแบบภายนอกร่างกาย (In vitro) ที่
เกิดจากสัญญาณ Wi-Fi 6 เน่ืองจากเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ในห้องทดลองมีราคาสูง จากความจ าเป็น
ดงักล่าว จึงต้องสร้างเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ใชค้าร์บอนไดออกไซด์
ข้ึนมาดว้ยตนเอง 

งานวิจยั [8] ไดเ้สนอการออกแบบเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างง่าย
โดยเคร่ืองสามารถรักษาระดับของอุณหภูมิและระดับก๊าซได้เกณฑ์
มาตรฐาน ต่อมา [9] ไดเ้สนอการสร้างเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างง่ายที่สามารถปรับสนามแม่เหล็กเพ่ือใช้ใน
การศึกษาผลกระทบทางชีวภาพต่อสนามแม่เหล็ก 

อย่างไรก็ตามเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์ควรมีการติดตั้ งชีลด์เพ่ือ
ป้องกนัสัญญาณรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจมาจากสภาพแวดล้อมเข้า
มาปะปนและส่งผลกระทบต่อเซลล์ที่อยู่ภายในได้ และจากต้นแบบการ
ออกแบบของเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่าง
ง่ายใน [8-9] ส่วนเลี้ยงเซลล์ดา้นในสร้างจากไมแ้ละวสัดุฉนวนกันความ
ร้อนท าให้ไม่มีความสามารถในการป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก
โดยงานวิจยั [1] ไดท้  าการออกแบบเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างง่าย 
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เพ่ือใชใ้นการศึกษาผลกระทบของสัญญาณ Wi-Fi 6 ต่อเซลล์มนุษยโ์ดยมี
การติดตั้งชีลด์ไวใ้นโครงสร้างภายในดว้ย แต่จากการทดลองเบื้องตน้ ใน
ย่านความถี่ 2.4 GHz ที่ก าลังส่ง 24 dBm เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 24 
ชัว่โมงพบว่ามีปัญหาเร่ืองความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Wi-Fi 6 ย่ีห้อ Huawei โมเดล AP7060DN แผ่ความร้อนรบกวนส่วนที่
เพาะเลี้ ยงเซลล์ท  าให้อุณหภูมิ เกิน และไม่สามารถรักษาอุณหภู มิที่
ตอ้งการภายในไวไ้ด ้จึงตอ้งมีการพฒันาเคร่ืองตน้แบบให้มีความทนทาน
และเหมาะสมกับการน าไปใช้เพ่ือทดลองหาผลกระทบของสัญญาณ  
Wi-Fi 6 ต่อเซลล์มนุษยใ์นระยะเวลามากกว่า 24 ชัว่โมงไดต่้อไป 

2. การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองบ่มเพาะเลีย้งเซลล์ที่ติดต้ัง 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 

2.1 เคร่ืองบ่มเพาะเลีย้งเซลล์ 
เคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทอ้งตลาด 

มีความสามารถหลักคือการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 36-37 องศาเซลเซียส 
และความเขม้ข้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์ ให้ไม่น้อยกว่า 5000 ppm - 
10000 ppm 

งานวิจยัน้ีไดท้  าการเปลี่ยนวสัดุที่น ามาสร้างเป็นโครงตู้จากไม้เป็น 
พลาสวูดหนา 15 มม. เคลือบปิดผิวภายนอกด้วยแผ่นสต๊ิกเกอร์พลาสติก
โพลีไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี (polyvinyl chloride (pvc)) โดยท าลักษณะ
เป็นกล่อง 2 ส่วน แบ่งเป็นส่วนหลักที่ใช้เลี้ ยงเซลล์และติดตั้งชีลด์ กับ
ส่วนที่ ใช้บรรจุ วงจรควบคุม  โดยส่วน หลักขนาดภายนอกอยู่ที่  
58 x 32 x 41.5 ซม .  และส่วนบรรจุ วงจรควบคุม ติดตั้ งภายนอก 
นอกจากน้ันยงัมีการเพ่ิมความหนาของวสัดุประตู และเพ่ิมขอบยางให้กับ
ป ร ะ ตู ทั้ ง ด้ า น ใ น แ ล ะน อ ก เพ่ื อ ท า ใ ห้ ก า ร รัก ษ า ร ะ ดั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และความช้ืนภายในส่วนที่ใช้เลี้ ยงเซลล์

ควบคุมได้ดีมากย่ิงข้ึน และยงัป้องการหลุดลอดผ่านของอากาศภายนอก
เคร่ืองเข้าไปภายในเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดการ
ปนเป้ือนของเช้ือโรคที่ไม่พึงประสงค์ โดยเคร่ืองเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์
ที่พฒันาแลว้จะแสดงดงัรูปที่ 1 

ฟั ง ก์ ชั น ก า รท า ง าน ห ลั ก ใ ช้ วิ ธี ก า รค วบ คุ ม ผ่ า น บ อ ร์ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 โดยค่าระดบัอุณหภูมิจะถูกวดั
ดว้ยเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ DS1820B จ านวน 2 ตัว ในส่วนที่ใช้เลี้ยงเซลล์
จะควบคุมอุณหภูมิด้วยแผ่นท าความร้อนที่ติดอยู่กับแผ่นระบายความ
ร้อนอลูมิเนียมขนาด 12 โวลต์ ก าลังไฟฟ้า 40 ว ัตต์ ค่าของระดับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์วัดด้วยเซ็นเซอร์ SprintIR-W model GC-0017  
ดงัรูปที่ 2 และควบคุมระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดว้ยโซลินอยด์วาล์วโดยค่าที่วดัไดจ้ะแสดงผลผ่านจอ LCD 

2.2 การจัดการความร้อนที่เกิดขึน้จากอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Wi-Fi 6 

จากต าแหน่งพ้ืนที่ส่วนที่ใช้ในการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
Wi-Fi 6 การเปิดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ท าให้อุณหภูมิในส่วน
ดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 สูงถึง 60 องศาเซลเซียส ท าให้ส่วนที่ใช้เลี้ ยง
เซลล์น้ันมีอุณหภูมิอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงข้ึนมากเกินที่ตอ้งการ 

งานวิจัยน้ีเลือกใช้น ้ ายาหล่อเย็นในการน าพาความร้อนออกจาก
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 โดยระบบท าความเย็นจะใช้แผ่น 
เพลเทียร์ รุ่น TEC1-12706SR รัดติดเข้ากับบล็อคน ้ าระบายความร้อน
อลูมิเนียมขนาด 40 x 40 มม. ซ่ึงต่อสายยางไวก้บัป๊ัมน ้ า 12 โวลต์ 5 วตัต์ 
ที่จะสูบไหลเวียนน ้ าระหว่างบล็อคน ้ ากับถุงบรรจุน ้ าที่สัมผสักับผิวของ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 เพ่ือลดอุณหภูมิ  โดยถุงบรรจุน ้ า

(a)   (b) 
(a) ลกัษณะภายนอก 
(b) ลกัษณะภายใน 

รูปที่ 1 เคร่ืองเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ปรับปรุงแลว้ 

กล่องควบคุม 

ส่วนเลี้ยงเซลล์ 
ส่วนเลี้ยงเซลล์ 

พื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 

(a)   (b) 
(a) ส่วนวดัอุณหภูม ิ

(b) ส่วนวดัระดบัก๊าซและท าความร้อน 
รูปที่ 2 ส่วนควบคุมภายในเคร่ืองเคร่ืองบม่เพาะเลี้ยงเซลล์ที่ปรับปรุงแลว้ 

เซ็นเซอร์อุณหภูม ิ

แผ่นท าความร้อน 

เซ็นเซอร์ CO2 
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ประยุกต์มาจากถุงปัสสาวะส าหรับผูป่้วย ในส่วนดา้นระบายความร้อน
น้ันจะใช้บล็อคน ้ าระบายความร้อนอลูมิเนียมขนาด 40 x 40 มม. รัดติด
กบัดา้นร้อนของแผ่นเพลเทียร์และมี ป๊ัมน ้า 12 โวลต์ 5 วตัต์ ไหลเวียนน ้ า
ผ่านแผงหมอ้น ้ าขนาด 120 x 120 มม.พร้อมพดัลมเพ่ือระบายความร้อน
และผ่านเข้าสู่กล่องพกัน ้ าและเวียนกลับสู่ป๊ัมอีกคร้ัง รูปที่ 3 แสดงระบบ
ท าความเย็น-ระบายความร้อน และการติดตั้งระบบท าความเย็นเข้ากับ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ภายในเคร่ือง 

3. ผลการทดสอบเคร่ืองบ่มเพาะเลีย้งเซลล์หลังจากที่
ปรับปรุง 

3.1 ระดับอุณหภูมิหลังจากการติดต้ังระบบท าความเย็น 

เม่ือติดตั้ งและทดสอบการเปิดใช้งานอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
Wi-Fi 6 ในย่านความถี่ 5 GHz ที่ก าลังส่ง 27 dBmได้ท  าการบันทึกค่า
อุณหภูมิของส่วนที่ใช้เพาะเลี้ยงเซลล์ ส่วนที่ใช้ติดตั้ งอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ Wi-Fi 6 และอุณหภูมิของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 
ทุกๆ 24 ชัว่โมง เป็นเวลาทั้งหมด 48 ชัว่โมง ซ่ึงไดผ้ลที่บนัทึกไดแ้สดงใน
ตารางที่ 1 

จากผลการบนัทึกค่าอุณหภูมิดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
ระบบท าความเย็นที่ติดตั้งเข้าไปน้ันสามารถรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ไดอ้ยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส และท าให้
อุณภูมิภายในพ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 อยู่ที่ประมาณ 
33 องศาเซลเซียส โดยระบบท าความเยน็สามารถรักษาระดบัอุณหภูมิได้

ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และไม่มีแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ ซ่ึง
เพียงพอต่อการทดลองแบบภายนอกร่างกาย (In vitro) 

3.2 การทดสอบการเพาะเลีย้งเซลล์ 
การเปลี่ยนวสัดุและโครงสร้างของเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ท  าให้

ตอ้งมีการทดสอบการใชง้านเพ่ือเพาะเลี้ยงเซลล์จริงเพ่ือพิสูจน์ว่าฟังก์ชัน
หลักของเคร่ืองน้ันยังคงสามารถท างานได้ตามปกติตามจุดประสงค์ 
ส าม ารถ รักษ าระดับ ขอ งอุณ หภู มิ และค วาม เข้มข้น ขอ งก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไดดี้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ 

ทดสอบเง่ือนไขการท างานของเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์อย่างง่ายจึง
ไดท้  าการทดลองเลี้ยงเซลล์ WS-1 จ านวน 50,000 เซลล์/หลุม ภายในถาด
เลี้ยงเซลล์แบบ 96 หลุม การทดลองเป็นเวลา 24 ชม. น ามาสังเกตผลการ
เจริญเติบโตด้วยตาผ่านกล้องจุลทรรศน์แลว้น ามาเปรียบเทียบกับเคร่ือง
บ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์แบบมาตรฐาน ย่ีห้อ  Thermofiher รุ่น  Forma 
Steri-Cult โมเดล 3311 ซ่ึงไดผ้ลตามรูปที่ 4 

ผลการทดลองเพาะเลี้ยงเซลล์ WS-1 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงน้ัน
พบว่าเซลล์ WS-1 สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกติเช่นเดียวกันทั้งเคร่ือง
บ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์อย่างง่ายและแบบมาตรฐาน ซ่ึงจากผลการทดลอง
สามารถยืนยนัได้ว่าระบบควบคุมอุณหภูมิและระดับความเข้มข้นของ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์อย่างง่ายน้ัน
สามารถท างานได้แม้จะมีการออกแบบและพฒันารวมไปถึงการเพ่ิม
ระบบท าความเยน็ให้กบัส่วนที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 
ก็ตาม 

4. บทสรุป 

จากการทดสอบทั้งระบบการท างานหลักของเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยง
เซลล์และระบบท าความเยน็ส าหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 
สามารถสรุปได้ว่า การปรับปรุงเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ ยงเซลล์ด้วยการเพ่ิม
ระบบระบายความร้อน สามารถท าให้ระยะเวลาการทดลองเพ่ิมข้ึนได้
มากกว่า 48 ชั่วโมง และจากแนวโน้มของอุณหภูมิที่ไม่เพ่ิมข้ึนรวมถึง
วสัดุที่น ามาใช้สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการใช้งานมากข้ึน
และยงัสามารถรักษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเซลล์ได้ตามที่
มาตรฐานก าหนด 

5. กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ระยะเวลา (ชัว่โมง) 0 24 48 

ส่วนเพาะเลี้ยงเซลล์  37 37.2 36.9 
ส่วนติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 25 32 33 

ตารางที่ 1 อุณหภูมิที่บนัทึกไดใ้นหน่วยองศาเซลเซียสภายในเคร่ืองบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์หลงั
ติดตั้งระบบท าความเยน็ 

(a) 

(b) 

ป๊ัมและท่อเวียนน ้า
ที่เยน็แลว้ 

(a) ส่วนท าความเยน็-ระบายความร้อน 
(b) การติดตั้งระบบท าความเยน็เขา้กบัอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi 6 ภายใน 

รูปที่ 3 ระบบท าความเยน็หลงัจากติดตั้ง 

แผงหมอ้น ้า 

บล็อกน ้า 
และแผ่นเพลเทียร์ 

ถุงลดอุณหภมู ิ

Wi-Fi 6 access point 
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บทคัดย่อ 
บทความนี� นําเสนอและทดลองการสื� อสารด้วยระบบ Modbus 

Protocol ซึ� ง เป็ น โป รโต ค อ ล ที� ใ ช้สํ าห รั บ ก าร เชื� อ ม โยงอุ ป ก ร ณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากบทความนี� จะทาํการทดสอบการสื�อสารระหว่า

ไมโครคอนโทรลเลอร์(ESPAR) ซึ� งเป็นชิปการสื�อสารไร้สาย โดยมี

ความสามารถในการรับส่งสัญญาณไร้สายในระบบ WIFI และ Bluetooth 

ซึ� งจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการสื�อสารไร้สายนี� โดยใช้ภาษา 

C++ ซึ� งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที�ไดรั้บความนิยมในการเขียนโปรแกรม

สําหรับควบคุมโดยมีการติดต่อสื�อสารกันกับตัวพีแอลซี (PLC) ซึ� งใช้

โปรโตคอลมอดบสัซึ� งถือว่าเป็นโปรโตคอลมาตราฐานในงานอุตสหกร

รม ในการดาํเนินงาน มีการทดสอบอ่านและเขียนขอ้มูลจดัการในฝั�งของ 

Master และ Slave ตามรูปแบบของโปรโตคอลที�กําหนดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทํางานการติดต่อสื�อสารระหว่าง

อุปกรณ์จากเดิมเป็นอยา่งมาก 

คําสําคัญ: พีแอลซี, Modbus Protocol, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

Abstract 

This paper presents and experiments with communication with 

Modbus Protocol, a protocol used for linking electronic devices. From 

this article, we will test the communication between microcontrollers 

(ESP32), which is a wireless communication chip. It has the ability to 

transmit wireless signals in WIFI and Bluetooth systems. This wireless 

communication control program can be written using C++, a popular 

computer programming language for contact control. Communicates 

with a PLC (PLC), which uses the Modbus protocol, which is the 

industry standard protocol. in operation Read and write data is handled 

on the Master and Slave side according to a defined protocol format, 

effectively reducing the cost of communication between devices from 

the original. 

Keywords: Programmable Logic Controller, Modbus Protocol, 

Microcontroller  

1. บทนํา 
เนื�องจากระบบการสื�อสารไร้สายในปัจจุบนัได้รับความนิยมและ

การใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทําให้การดําเนินงานควบคุมอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์นั�นไม่ได้จาํกดัอยู่แต่การลากสายสื�อสารเท่านั�น อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์มีการติดต่อสื�อสารกนัที�มีรูปแบบเป็นมาตราฐานทาํให้การ

ดาํเนินงานในการติดต่อสื�อสารกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์นั�น

สามารถนํามาพฒันาต่อยอด โดยคงไวซึ้� งมาตรฐานการสื�อสารทาํให้การ

รับส่งขอ้มูลในการดาํเนินงาน มีความสเถยีรและถูกตอ้งแม่นยาํ แต่การ

จดัการที�เขา้มามีบทบาทสําคญัในการลดตน้ทุนในการดาํเนินงานสื�อสาร

ระหว่างอุปกรณ์นั� นยงัไม่มีการจัดการที�ดีเท่าทึ� ควร คณะผู้วิจัยจึงได้

เลือกใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ซึ�งมีประสิทธิภาพดีและราคาถูกเขา้มาเป็น

ตัวช่วยในการจัดการการดําเนินงานการสื�อสารแบบไร้สายระหว่าง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตราฐานการสื� อสารอย่าง  Modbus 

Protocol เป็นตวัดาํเนินงานในการจดัการ  

 

2. ทฤษฎี 

2.1 Modbus Protocol 

         Modbus เป็นหนึ� งในมาตรฐานการสื�อสารแบบอนุกรม (Serial 

Communication protocol) ใช้ในการเชื�อมโยงข้อมูลระห ว่างอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ควบคุมพีแอลซี (Programmable Logic 

Controllers : PLC) อุปกรณ์ตรวจวดั (Sensor) รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์

ที�ใช้ในการควบคุมและแสดงสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ  (Supervisory 

control and Data acquisition : SCADA) Modbus ถูกพฒันาขึ�นในปีค.ศ. 

�3@3 โดยบริษัท Modicon เป็นโพรโทคอลที�ใช้กันอย่างมากในงาน

อุตสาหกรรมมีความง่ายในการใชง้านและมีความน่าเชื�อถื Modbus RTU 

จะใช้โพรโทคอล การสื� อส ารแบ บอนุก รม  (Serial-based Protocol) 

สามารถรับส่งขอ้มูลได้ที�ระยะทางสูงสุดถึง �.R กิโลเมตร (ที�ความเร็ว 

57.6 kbps)  ขอ้มูลในโพรโทคอล Modbus จะถูกเก็บ ~ รูปแบบ คือ 

 

บทความรับเชิญ 512
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- Output coils ตาํแหน่งแอดเดรสจะเริ�มตน้ที� BBBBB� 

- Input contacts ตาํแหน่งแอดเดรสจะเริ�มตน้ที� �BBBB� 

- Input registers ตาํแหน่งแอดเดรสจะเริ�มตน้ที� ABBBB� 

- Holding registers ตาํแหน่งแอดเดรสจะเริ�มตน้ที� ~BBBB� 

โดย Output coils และ Input contacts แต่ละแอดเดรสจะเก็บค่าเพียง � บิต 

หรือมีค่าไดแ้ค่ “B” กบั “�”ส่วน Input registers และ Holding registers 

สามารถเก็บค่าเป็นตวัเลขไดถ้ึง �7 บิต  

         การสื� อสารของข้อมูลในระบบ  Modbus RTU จะต้องกําหนด 

Master และ Slave โดยMasterจะมีหน้าที�ควบคุมการรับส่งขอ้มูลภายใน

ระบบโดยการอ่านเขียนขอ้มูลนั�น Master จะส่งชุดรหสัขอ้มูลไปยงั Slave 

ที�ต้องการอ่านเขียนข้อมูลSlave ทําการอ่านรหัส และส่งข้อมูลไปที� 

Master ตามที� Masterต้องการ โดยชุดรหัสข้อมูลใน � ชุดข้อมูลนั�นจะ

ประกอบดว้ยส่วน 7 ส่วน ดงัแสดงในตรางที� � 
 

ตรางที� � ชุดขอ้มูลการสื�อสาร 

Field Name Bit length Function 

Start 28 Start bits 

Address 8 Station Address 

Function 8 Function Code 

Data N*8 Data 

CRC 16 Cyclic Redundancy Check 

End 28 End bits 
 

         Modbus RTU (Function code) เป็นชุดชุดฟังก์ชันการทํางานการ

สื�อสารในภาคอุตสาหกรรมที�ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยชุดฟังก์ชันนี� มี

การกําหนดค่าต่างๆที� เป็นมาตรฐานและอีกทั� งยงัใช้กับอุปกรณ์ได้

หลากหลายผูผ้ลิตจึงเป็นขอ้ดีในการสื�อสารระหว่างอุปกรณ์ต่างชนิดและ

ต่างผูผ้ลิตกนั สามารถแบ่งหน้าที�ต่างๆ ไดต้ามรหัส หรือ Function code 

รายละเอียดแสดงดงัตรางที� R โดยหลกัๆ แลว้จะมีฟังกช์นัการทาํงานอยู่ R 

แบบ คือ การอ่าน (Read) และเขียน (Write) โดยสามารถเลือกที�จะอ่าน

หรือเขียนขอ้มูลไดท้ั�ง ~ รูปแบบ  
 

ตารางที� R รายละเอียดชุดขอ้มูล 

Function 

code 

Action Data Type Object Type 

01 Read Single bin Out coils 

05 Write Single Single bin Out coils 

15 Write Multiple Single bin Input registers 

02 Read Single bin Input registers 

04 Read Word(16bin) Holding registers 

03 Read Word(16bin) Holding registers 

06 Write Single Word(16bin) Holding registers 

16 Write Multiple Word(16bin) Holding registers 

2.0 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32) 

          ESPAR เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที�รองรับการเชื�อมต่อ WiFi และ

Bluetooth 4.2 BLE ในตวั ผลิตโดยบริษทั Espressif จากประเทศจีน โดย

ตวัไอซี ESPAR มีสเปคโดยละเอียด ดงันี�  

- ซีพียูใช้สถาปัตยกรรม Tensilica LX7 แบบ R แกนสมอง 

สัญญาณนาฬิกา R~BMHz 

- มีแรมในตวั =�RKB 

- รองรับการเชื�อมต่อรอมภายนอกสูงสุด �7MB 

- มาพร้อมกบั WiFi มาตรฐาน �BR.�� b/g/n รองรับการใชง้าน

ทั�งในโหมด Station softAP และ Wi-Fi direct 

- มีบลูทูธในตวั รองรับการใชง้านในโหมด R.B และโหมด ~.B 

BLE 

- ใชแ้รงดนัไฟฟ้าในการทาํงาน R.7V ถึง AV 

- ทาํงานไดที้�อุณหภูมิ -~B˚C ถึง �R=˚C 

2.3. พีแอลซี(Programmable Logic Controller : PLC) 

โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic 

Control : PLC) ห รือพี แ อล ซี  เป็ น อุป กรณ์ ควบ คุม การทํางาน ของ

เครื�องจกัรหรือกระบวนการทาํงานต่างๆในภาคอุตสาหกรรม โดยภายใน

มี Microprocessor เป็นมันสมองสั�งการที�สําคัญ PLC จะมีส่วนที� เป็น

อินพุตและเอาต์พุตที�สามารถต่อออกไปใช้งานไดท้นัที ตวัตรวจวดัหรือ

สวิตช์ต่างๆ จะต่อเขา้กบัอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใชต้่อออกไปควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณ์หรือเครื� องจักรที� เป็น อุปกรณ์เป้าหมาย PLC ถูก

ออกแบบ  และสร้างขึ� น เพื� อให้ท นต่อส ภาพ แวดล้อมใน โรงงาน

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ, การโปรแกรมและการใชง้าน PLC ทาํไดง่้ายไม่

ยุ่งยากเหมือนคอมพิวเตอร์ทั�วไป และการบํารุงรักษายังทําได้ง่าย 

นอกจากนั�น PLC ถูกพฒันาให้มีความสามารถในการตดัสินใจสูงขึ�นเรื�อย 

ๆ ทําให้การใช้งานสะดวก ในขณะที� วิธีใช้คอมพิวเตอร์ยุ่งยากและ

ซบัซอ้นขึ�น 

 

6. การทดสอบ 

3.1การออกแบบวงจรเชื
อมต่อ Master Slave 

         ในการทดสอบนี�ออกแบบให้ไมโครคอนโทรลเลอร์(ESPAR) เป็น 

Master โดยใช้ โมดูลแปลงสัญญาณ TTL เป็น RS485 เพื�อให้สามารถ

เชื�อมต่อไปยงั PLC ได ้ขณะที� PLC เป็น Slave ทั�ง Master Slave อีกทั�งยงั

ออกแบบวงจรสามารถรับสัญญาณ Input แบบ Analog และ Digital ส่วน 

Output ออกแบบให้สามารถแสดงค่า digital ผ่านจอแสดงผล เพื�อทอ

สอบการรับขอ้มูล ดงัรูปที� 1  

บทความรับเชิญ 513



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 
รูปที� � วงจรการเชื�อมต่ออุปกรณ์ Master Slave 

 
3.2 การกําหนดค่าการสื
อสารใน PLC 

         เนื�องจาก PLC ที�ใชใ้นการทดสอบเป็นของบริษทัมิตซูบิชิรุ่น FX5U 

จึงจาํเป็นที�จะตอ้งใชซ้อฟต์แวร์ที�ใชใ้นการเขียนโปรแกรมเพื�กาํหนดค่า

การติดต่อสื�อสารของมนัชื�อ Gx Work 3 ในการกาํหนดค่า RS-485 Port 

PLC ให้เป็น Slave Mode นี� จาํเป็นจะต้องตั� งค่า ID Slave และสามารถ

เลือก IDได้ตั� งแต่ 1-247 ID เพื�อให้สามารถติดต่อกับ Master ได้ และ

กาํหนดค่าพารามิเตอร์ตามรูปที� @-� 

 

 

 
รูปที� 2 การกาํหนดค่าพารามิเตอร์ PLC 

 

3.3 การทดสอบการสื
อสารข้อมูลด้วย Master 

           ในการทดสอบการสื�อสารข้อมูลจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

(ESPAR) ในการทดสอบให้เป็น Master และโปรแกรม Arduino IDE ใน

การเขียนโปรแกรม(C++) ให้กบัตวัไมโครคอนโทรลเลอร์(ESPAR) เขียน

ฟังก์ชนัที�ใชส้ร้างชุดรหัสขอ้มูลสําหรับการอ่านเขียนขอ้มูลจากตวั Slave 

ดงัรูปที� A 
 

 
 

รูปที� A ฟังกช์ั�นสร้างชุดหรัสขอ้มูล 

3.4 การอ่านข้อมูล Holding Registers 

           สร้างขอ้มูลที� Slave(FX5U) 2745 ที�D0, 1556 ที�D1, 9999 ที�ดังรูป

ที�  4 ใช้ฟังก์ชั�น ที�ส ร้างไว้อ่านข้อมูลจาก Slave (FX5U) กําหนดให้ 

Function 0 x03 เพื� อ ที� จ าก อ่ าน ข้อ มู ล  Holding Registers จําน ว น  3 

แอดเดรส โดยเริ� มที� แอดเดรส ~BBB�(Holding Registers :00 HEX) - 

40003(Holding Registers: :02 HEX) หากชุด รหัสข้อมูลที� ส่ งไปนั� น

ถูกตอ้งดงัรูปที� 5 

Slave ก็ทาํการตอบกลบัมายงั Master และแยกขอ้มูลไดด้งันี�   

- 40001(0AB9:HEX 2745:DEC)  

- 40002(0614:HEX 1556:DEC)  

- 40003(270F:HEX 9999:DEC)  

 

 
 

รูปที� 4 ขอ้มูล – Slave(FX5U) 

 

 
 

รูปที� 5 การรับส่งขอ้มูลระหว่าง Master – Slave 

 
3.5 การเขียนข้อมูล Holding Registers 

           ผูท้ดสอบไดท้ดสอบโดยใชฟั้งก์ชั�นที�สร้างขึ�นไว ้บน ESP32 โดย

มีการส่งขอ้มูลเมื�อกดปุ่มจากอินพุตภายนอกจาํนวน 2 ปุ้มโดยแต่ละปุ่ ม

จะทําการส่งข้อมมูลไปยงั Slave (FX5U) ที�ตําแหน่งแอดเดรส ~BBB�       

(04D2:HEX 1234:DEC) แ ล ะ  ~ B B B 2 (7FFF:HEX 32767:DEC) 

ตามลาํดบั  เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีการสื�อสารจาก Master ไปยงั Slave ได้

จาํนวน 2 ตวัอยา่ง ดงัรูปที� 6 

 

 

 

รูปที� 6 การเขียนขอ้มูลไปยงั – Slave (FX5U) 
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4. ผลการทดสอบ 

         ผลการทดสอบการรับส่งขอ้มูลระหว่างตวัไมโครคอนโทรลเลอร์

ซึ� งทําหน้าที� เป็นตัว Master ในการรับ-ส่งข้อมูลออกไปยงัตัวพีแอล

ซี(PLC) ซึ� งมีสถานะเป็น Slave ในการทดสอบการส่งและรับข้อมูล

สามารถส่งผ่านได้อย่างครบถว้นโดยมีหน้าจอแสดงผลแสดงให้เห็นถึง

ค่าที�ส่งผ่านเพื�อการเปรียบเทียบกบัค่าระดบัสัญญาณจากอินพุต-เอาต์พุต

ที�เป็นสัญญาณแอนาล๊อก ผลการทดสอบการทาํงานขอ้มูลตรงตามที�รับ-

ส่ง ออกไปโดยไม่ผิดเพี� ยน การรับส่งเป็นไปตามรูปแบบโปรโตคอลที�

กาํหนดดงัแสดงในรูปที� 7 

 

 
 

รูปที� 7 การทดสอบการเชื�อมต่อ PLC และไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

5.สรุป 

          จากการทดลองรับส่งข้อมูลโดยใช้ MODBUS Protocolในการ

สื�อสารรับส่งขอ้มูลระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์(ESP32)และพีแอลซี

(PLC) การรับส่งข้อมูลถือว่ามีประสิทธิภาพที� ดีข้อมูลครบถ้วน  ซึ� ง

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ง า น  Internet Of Things ไ ด้ โ ด ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์(ESP32)ข้อดีคือมีราคาที�ถูกมากหากเทียบกับ

อุปกรณ์ที�เป็นตวัรับส่งขอ้มูลการสื�อสารแบบไร้สายในงานอุตสหกรรม

ในปัจจุบนั และยงัสามารถพฒันาต่อยอดไปยงันวตกรรมอื�นๆ ไดโ้ดยง่าย 

จากการเขียนโปรแกรมการสื�อสารโดยใช้ภาษา C++ และการจัดการ

ภายในของพีแอลซี(PLC)เองที�ง่ายต่อการใชง้านและควบคุมของผูใ้ช ้ใน

อนาคตจะเกิดนวตักรรมที�มีราคาถูกและผูค้นสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย 

ดว้ยอุปกรณ์และโปรโตคอลที�ถือว่าเป็นมาตราฐานในงานอุตสหกรรม 

 

 

 

 

เอกสารอ้างอิง  

[1] พิศนุรัตน ์เขจร, PLC กบัการควบคุมแบบซีเควนซ์, กรุงเทพฯ :  

      ซีเอด็ยเูคชั�น, 2560 

[2] ณรงค ์ตนัชีวะวงศ,์ ระบบ PLC, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม 

      เทคโนโลยี(ไทย-ญี�ปุ่ น), สมาคม, 2545 

[3] พิ ศ นุ รั ต น์  เข จ ร , ส กุ ล ชั ย  จําป าแ ด ง , ตี แ ต ก  PLC Mitsubishi, 

กรุงเทพฯ: ไทยซพัพอร์ท โซลูชั�น, 2560 

[4] พิศนุรัตน์ เขจร, FX5U และการใช ้GX Work 3, กรุงเทพฯ : ซีเอด็

ยเูคชั�น, 2560 

[5] พิศนุรัตน์ เขจร, คู่มือการเขียน HMI GOT1000 GOT2000 โดย GT 

Designer 3, กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชั�น, 2560 

[6] ศุภชัย  ส ม พ านิ ช , คู่ มื อ  coding ด้วย  Visual C# 2019. ก รุงเท พ  : 

สาํนกัพิมพ ์Inforess, 2561 

บทความรับเชิญ 515



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การศึกษาพลงังานไฟฟ้าเซลล์สังกะสีอากาศจากการไหลของอากาศสะสม 

โดยควบคุมผ่านรูพรุนคาร์บอนของสีพ่นรถยนต์แบบแห้งเร็ว 

The Study of Air-Zinc Cell Electrical Energy from The Accumulated Air Flow                                             

Controlled through The Carbon Pore of Fast-Drying Automotive Paint 
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บทคดัย่อ 

จากแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ตาม

นโยบาย =>@30 โดยมีหมุดหมายสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใน

ประเทศที� =>% ภายในปี คศ. G>=> เพื�อให้คนไทยสามารถเขา้ถึงรถยนต์

ไฟฟ้าและลดการปล่อยมลพิษทางไอเสียจากรถไฟฟ้า ปัจจยัหนึ�งที�สาํคญั

ต่อการตดัสินใจซื�อคือราคาจาํหน่ายที�มีราคาถูกหรือเทียบเท่าราคารถยนต์

ที�ใช้เครื� องยนต์สันดาปภายในที�ใช้นํ� ามันเบนซินเป็นเชื� อเพลิง จาก

โครงสร้างราคาชิ�นส่วนของรถยนตไ์ฟฟ้าชุดแบตเตอรี�ขบัเคลื�อนรถยนต์

จะมีราคาสูงถึง M>% เมื�อเทียบกบัราคาขายรวมสุทธิ ดงันั�นวตัถุประสงค์

งานวิจยันี� เพื�อศึกษาแหล่งกาํเนิดเซลล์ไฟฟ้าที�ได้จากชิ�นส่วนประกอบ

ของรถยนต์ เพื�อจ่ายไปยงัชุดแบตเตอรี� ข ับเคลื�อนรถยนต์ซึ� งผลจาก

การศึกษานี�  จะทําให้ชุดแบตเตอรี� ข ับเคลื�อนรถยนต์มีขนาดมิติและ

นํ� าหนักที� เล็กลง ส่งผลให้โครงสร้างราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและมี

นํ� าหนักเบา อีกทั� งสามารถขบัไปได้ระยะทางที�ไกลขึ�นและประหยดั

ค่าใชจ่้ายไฟฟ้าจากการใชเ้ครื�องชาร์จแบตเตอรี� อีกดว้ย 

คําสําคัญ: เครื� องยนต์สันดาปภายใน, มลพิษทางไอเสีย, เชลล์ไฟฟ้า, 

แบตเตอรี�ขบัเคลื�อนรถยนต,์ เครื�องชาร์จแบตเตอรี�  

Abstract 

Based on Thailand’s guidelines for promoting electric vehicles 

according to the 30@30 policy, with the goal of supporting the 

production of electric cars in the country at 30% by 2030 so that Thai 

people have access to electric cars and reduce emissions from electric 

cars. One of the key factors in the purchase decision is the selling price 

that is cheap or comparable to the price of a gasoline-powered internal 

combustion engine vehicle. From the price structure of electric vehicle 

parts, battery-powered car kits will cost up to 50% compared to the net 

gross selling price. Therefore, the objective of this research is to study 

the source of electric cells from automobile components that will supply 

to the car battery pack. In the results of this proposed study, it will make 

the battery pack of driving the car smaller dimensions and weight. As a 

result, the price structure of electric vehicles is lower and lighter. Thus, 

they can also drive longer distances and save electricity costs by using a 

battery charger as well. 

Keywords:  Internal Combustion Engine, Exhaust Emission, Electrical 

cell, EV Traction Battery, EV Charger. 

1. บทนํา 
รถยนต์ไฟฟ้า ชุดแบตเตอรี� ข ับเคลื� อนถือว่าเป็นชิ�นส่วน

ประกอบสําคญัที�สุดในรถยนต์ไฟฟ้าและมีราคาตน้ทุนที�แพงที�สุดของ

รถยนตไ์ฟฟ้า เนื�องจากเป็นอุปกรณ์ที�ตอ้งทาํหน้าที�เก็บกกัพลงังานไฟฟ้า

กระแสตรงและจ่ายให้กบัมอเตอร์ขบัเคลื�อนรถยนต์ เมื�อพลงังานไฟฟ้า

ถูกใช้ไปจนกระทั�งใกล้จะหมด จึงจาํเป็นต้องมีการชาร์จไฟฟ้าเข้าไป

แทนที� ถึงแม้ว่าในระหว่างการขบัขี�จะมีการคืนพลังงานจากการเบรก       

( Regenerate Braking) เพื�อให้เกิดการชาร์จไฟฟ้าคืนดว้ย แต่ไดไ้ฟฟ้าคืน

กลับไม่มากพอ ดังนั� นรถยนต์ไฟฟ้าต้องพึ� งพาพลังงานไฟฟ้าจาก

แบตเตอรี� แรงดันสูงที�ได้จากเครื� องชาร์จแบตเตอรี�  (Battery Charger) 

เพียงอย่างเดียว เพื�อศึกษาแหล่งพลังงานไฟฟ้าระบบกักเก็บและแปลง

พลงังานที�มีความหนาแน่นของพลงังานสูงที�มีอยูใ่นรถยนตโ์ดยใช้ตน้ทุน

นอ้ยที�สุด โดยเฉพาะอยา่งยิ�งหากไดพ้ลงังานขณะที�รถยนตมี์การเคลื�อนที�

ก็จะยิ�งช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ามีระยะทางวิ�งไปได้ไกลขึ� น เพื�อรองรับ

รถยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต จากสีพน่รถยนตแ์บบแห้งเร็ว (Fast-Drying) โดย

การเพิ�มแทรกชั�นก่อนพ่นทบัเนื�อสีผิวบนสุด จากส่วนผสมของเคมีโลหะ

สังกะสีถือเป็นตัวเลือกขั�วบวกที�มีแนวโน้มมากที�สุดในระบบจดัเก็บ

พลงังาน เนื�องจากมีความจุสูงที� M.ZM� Ah cm-G และศกัยไ์ฟฟ้าเคมีตํ�าที� -

0.762 V [1,2] ตลอดจนมีความปลอดภยัและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม อีก

ทั�งมีราคาถูกหาไดง่้าย โดยเพิ�มกลไกผลึกโลหะสังกะสีอีกชั�นก่อนจะถึง

ชั�นบนสุดซึ� งเป็นชั�นของสีทบัหน้า โดยกาํหนดขนาดรูพรุน(Pin hole) M 

ไมครอน [3] เพื�อให้อากาศที�มาปะทะผิวสีขณะรถยนตเ์คลื�อนที�สามารถ

นาํมาเป็นปฏิกริยาเร่งแอโนด ปฏิกิริยาระหว่างไอออนของสังกะสีและ

ตาํแหน่งนิวเคลียสถูกควบคุมโดยปัจจยัคู่ของเทอร์โมไดนามิกส์และ

จลนศาสตร์ และมีบทบาทสาํคญัในสงักะสีการสะสม เมื�อไอออนสังกะสี
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ไปถึงบริเวณอิเล็กโทรดซึ� งสามารถปรับได้อย่างแม่นยาํโดยเคมีพื�นผิว

ของขั�วบวกโดยไม่ต้องสร้างขึ�นมา นอกจากนี� ยงัได้ศึกษาวิเคราะห์การ

จาํลองโดยใช้การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของสีที�พ่นบนเหล็กโดย

ใชก้ารวิเคราะห์ XRD, Digital Microscope และOscilloscope และ Digital 

Multimeter 

2. หลกัการและทฤษฎทีี;เกี;ยวข้อง 

 อากาศเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาออกซิเจนที�มีประสิทธิภาพเป็นอยา่ง

มากสําหรับโลหะสังกะสีที�ชาร์จไฟฟ้าไดด้ว้ย Zinc Air batteries (ZABs) 

เพื�อขบัเคลื�อนปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าของออกซิเจนได้รับความสนใจอย่าง

มากจากการศึกษาวิจัยเนื� องจากมีความหนาแน่นของพลังงานที�มาก

เกินไป มีสังกะสีในปริมาณสูง มีค่าประสิทธิผล และสูงความปลอดภยั 

นอกจากมลพิษในระดบัตํ�าแลว้ อยา่งไรก็ตามความทา้ทายทางเทคนิคที�

เกี�ยวขอ้งกบัอตัราที�ผ่านของปฏิกิริยาออกซิเจนผ่านรูพรุนของสีชั�นบน

และการยึดเกาะของโมเลกุลของเม็ดสีนับว่าเป็นปัญหาของการวิจยัการ

กาํหนดค่า ZABs และลักษณะพื�นฐานของอิเล็กโทรเคมีของออกซิเจน

ของอิเล็กโทรดอากาศอยูใ่นระยะเวลาสั�นก่อน จากนั�นการปรับปรุงล่าสุด

ในวิศวกรรมของตวัเร่งปฏิกิริยาออกซิเจนสําหรับ ZABs มีการกล่าวถึง 

โลหะผสม, โลหะทรานซิชั�น, ออกไซด์ของโลหะทรานซิชั�นและวสัดุที�มี

คาร์บอนเป็นส่วนประกอบสุดท้าย [4] ความท้าทายและมุมมองใน

อนาคตโดยช้ตวัเร่งปฏิกิริยาสําหรับ ZAB ที�มีกิจกรรมเร่งปฏิกิริยาและ

ความทนทานสูง 

2.1 โครงสร้างทางเคมีของสีพ่นรถยนต์แบบแห้งเร็ว (Fast-drying 

automotive paint) 

สีไดรั้บการกาํหนดสูตรตามการใช้งานสาํหรับสีแห้งเร็วคือ สีรอง

พื�น สีเซอร์เฟสเซอร์ และสีจริงทบัหนา้ โดยมีส่วนประกอบหลกั คือ ผงสี

ถูกแยกย่อยออกเป็นอนุภาคแต่ละส่วนซึ� งเคลือบและกระจายตวัในสาร  

ยึดเกาะ (เรซิน) หรือที� เรียกว่า ''การเตรียมแม่สีเปียก'' จากนั� นเติมตัว      

ทาํละลายเพื�อให้มีความสมํ�าเสมอตามที�ตอ้งการ ส่วนผสมแต่ละชุดจะถูก

ผสมอยา่งทั�วถึงในภาชนะขนาดใหญ่ที�มีการกวนผสมดว้ยสารเติมแต่งที�

จาํเป็นโดยมีปริมาณสีตั�งแต่ 40,000 dm3 [3] สามารถทาํไดใ้นชุดเดียว ใน

การวิจยันี� จะศึกษาเฉพาะชั�นสีเซอร์เฟสเซอร์ (Primer surfacer coat) และ

สีทบัหนา้สีดาํเท่านั�น 

ในการประเมินนํ� าหนักโมเลกุลของแม่สีเซอร์เฟสเซอร์-เอโซโพลี

เมอร์ เราไดป้ระเมินโดยใช้ค่าความหนืด Staudinger ที�ประยกุตด์ดัแปลง

แลว้ของสมการที�วิจยัโดย Achi และ Apperley ความหนืดที�เกี�ยวขอ้งของ

สารละลายเจือจางของเส้นตรงโพลิเมอร์และนํ� าหนกัโมเลกุล ใช้สมการ 

[3] ดงันี�   

                   

โดยที�          ηR    =  ความหนืดสีสมัพทัธ์ 

                      c    =  ความเขม้ขน้โมลของหน่วยต่อลิตร  

                      K    =    2.43 x 10-2 โมล. ลิตร-1 

                        =   นํ�าหนกัโมเลกุลเฉลี�ย 

                      a    =   ค่าคงที� 

2.2 กระบวนการถ่ายเทไอออน 

 เซลล์สงักะสี-อากาศ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัแสดงในรูปที� 1

โลหะสังกะสีเป็นแอโนดอิเล็กโทรดอากาศเป็นแคโทด ซึ� งแบ่งออกเป็น

ชั�นของแก๊สดิฟฟิวไซออนและชั�นเร่งปฏิกิริยา และตวัแยกในการละลาย

ของออกซิเจนตํ�ามากที�ความดันบรรยากาศ [1] โดยใช้ออกซิเจนใน

สถานะก๊าซไม่ใช่ของเหลว ออกซิเจนจากบรรยากาศจะกระจายเข้าสู่

อิเล็กโทรดคาร์บอนที� มี รูพรุนโดยความแตกต่างของความดันของ

ออกซิเจนระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ จากนั�นตวัเร่งปฏิกิริยาจะ

อาํนวยความสะดวกในการลดออกซิเจนเป็นไอออนไฮดรอกซิลในอิเล็ก

โทรไลต์อลัคาไลน์ด้วยอิเล็กตรอนที� เกิดจากการเกิดออกซิเดชันของ

โลหะสังกะสี เป็นปฏิกิริยาแอโนด โดยเรียกกระบวนการนี� เป็นปฏิกิริยา

สามเฟส: ตัวเร่งปฏิกิริยา(ของแข็ง) อิเล็กโทรไลต์(ของเหลว) และ

ออกซิเจน(แก๊ส) การเพิ�มของออกซิเจนในแบตเตอรี� สังกะสี-แอร์ 

ไอออนไฮดรอกซิลที�สร้างขึ�นจะโยกยา้ยจากแคโทดอากาศไปยงัแอโนด

สังกะสีเพื�อทําให้ปฏิกิริยาของเซลล์สมบูรณ์ ขั�นตอนโดยรวมนี� ใน

ระหว่างการปลดปล่อยสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า

ต่อไปนี�ของแอโนดและแคโทดในสารละลายอลัคาไลน์ตามลาํดบั 

2.3 โครงสร้างของสีพ่นรถยนต์แบบแห้งเร็ว 

 ตามมาตรฐานในงานบริการด้านตัวถังและสีของรถยนต์ของ

ศูนยบ์ริการผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต ์จะพ่นสีภายนอกที�ชิ�นส่วนแผ่นครอบ

โครงรถยนต์จาํนวน = ชั�น ดังแสดงในรูปที� 2 โดยนับจากชั�นที� ติดกับ

เหล็กขาวสาํหรับงานปั�มเยน็ ประเภท GOST [4] 

 

 
รูปที� 1 แสดงโครงสร้างของเซลลส์ังกะสี-อากาศ [1] 
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รูปที� 2 แสดงชั�นสีพ่นรถยนต ์ตามมาตรฐานงานบริการดา้นตวัถงั 

และสีของรถยนตข์องศูนยบ์ริการผูแ้ทนจาํหน่ายรถยนต ์

3. การประยุกต์วธีิการพ่นสีรถยนต์ 

เพื�อให้ เกิดการเปลี� ยนแปลงตัวแปรที�น้อยสุดในการประยุกต์

โครงสร้างของเชลลส์งักะสี-อากาศ ให้เขา้กบัโครงสร้างและกระบวนการ

ของสีพ่นรถยนตต์ามมาตรฐานงานบริการตวัถงัและสีของผูแ้ทนจาํหน่าย

รถยนต ์
3.1 การเพิ;มชั@นเซลล์ไฟฟ้าสังกะสี-อากาศ จากทั�งหมดจาํนวน M ชั�น 

เราได้เพิ�มชั�นเซลล์ไฟฟ้าสังกะสี-อากาศระหว่างชั�นที� G กบัชั�นที� = ของ

ชั�นสี โดยควบคุมขนาดรูพรุนขนาดเล็กแทรกสีทบัหน้าแทรกผ่านสีปรับ

พื�นลงไป ดงัแสดงในรูปที� 3 

 
รูปที� 3 แสดงการประยกุตช์ั�นสีพ่นรถยนต ์ตามการศึกษาการศึกษา 

พลงังานไฟฟ้าเซลลส์ังกะสีอากาศจากการไหลของอากาศ 

 
3.2 การพ่นสีและการอบสีรถยนต์ รูปที� 4 แสดงผลการปฏิบติังาน

โดยการใช้วิธีการพ่นสีและการอบสีตามมาตรฐานของศูนยบ์ริการงาน

ตวัถงัและสีของศูนยบ์ริการรถยนต ์[7]  

 

รูปที� 4 แสดงภาพในการปฏิบติังานเกี�ยวกบัการพ่นสีและการอบสีรถยนต ์

3.3 การประยุกต์ชั@นสีพ่นรถยนต์ ในกระบวนการยึดติดของแต่ละ

ชั�นสีอยา่งแนบแน่น และการได้มาซึ� งเคมีไฟฟ้า (Electrochemistry) โดย

จะตอ้งควบคุมตวัแปรหลกัในกระบวนการผลิตชิ�นงานโมเดล ดงัแสดง

ในรูปที� 5 

 

 

รูปที� 5 แผนผงัการปฎิบติังานเกี�ยวกบัการประยกุตช์ั�นสีพ่นรถยนต ์

ตามการศึกษาการศึกษาพลงังานไฟฟ้าเซลลส์ังกะสีอากาศ 
จากการไหลของอากาศ 

 

 

รูปที� 6 การตรวจสอบดว้ยเครื�องมือต่างๆ  
 

ตารางที� � การวางแผนการทดลองแบบ Taguchi เพื�อหาค่าที�แม่นยาํ ในการตดั 

                ตวัแปรที�เกี�ยวขอ้ง 

การทดลองที; ตัวแปร 
ค่าเฉลี;ย

แรงดันไฟฟ้า 

1 
ใชเ้วลาในการคน

สารเคมี �> นาที 

ปฎิบติังานในพื�นที�

สะอาด 

0.003 V 

2 
เลือกใช ้Separator 

แบบ Electro spun 

ใชอุ้ณหภูมิการอบสี 

ที� �0 องศาเซลเซียส 

0.15 V 

3 สร้างแท่นจิ�กอะคลิริคควบคุมให้ตรง 0.33 V 

4 ใส่เปอร์เซนตค์าร์บอน G> กรัม 0.71 V 

5 เปลี�ยนวสัดุทาํขั�วเซลลเ์ป็นทองแดง 0.64 V 

6 ควบคุมความเรียบผวิ 0.83 V 
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3.4 การตรวจสอบเพื;อปรับปรุงชิ@นงาน เราได้ใช้เครื� องมือต่างๆ 

สาํหรับการตรวจสอบ และหาค่าแรงดนัไฟฟ้าที�เพิ�มขึ�น ดงัแสดงในรูปที� 

6 

3.5 ผลการทดลอง จากการวางแผนการทดลองแบบ Taguchi [6] 

ไดผ้ลการทดลองจากการสร้างโมเดลการทดลองชิ�นงาน โดยใชจ้าํนวน G 

ชิ�นงานต่อการทดลอง ดงัแสดงในตารางที� 1  

4. ผลลพัธ์และการอภปิราย 

เมื�อนาํตวัอยา่งชิ�นงานออกมาจากตูอ้บขั�นสุดทา้ยที�อุณหภูมิ 40 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา �G ชั�วโมง หลงัจากนั�นปล่อยให้เยน็ที�อุณภูมิห้องปกติ      

(27 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา � ชั�วโมง แล้วทาํการวดัทดสอบโดยมลัติ

มิเตอร์ในการทดลองที� 1, 2 และ 3 ส่วนการทดลองที� �, 5 และ � ทาํการ

ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื�อง เป็นเวลา �G> ชั�วโมงโดยใช้

เครื� องมือ PC- Oscilloscope เนื�องจากมีค่าสูงกว่า 0.5 โวลต์ ซึ� งพบว่ายิ�ง

เวลาผา่นไปนานมากขึ�น แนวโนม้ของแรงดนัไฟฟ้า (กรณีไม่ต่อโหลด) มี

การคายประจุลดลงอย่างช้าๆ โดยแต่ละชิ�นงานมีลักษณะแนวโน้ม         

ดงัแสดงในรูปที� 7  

� ชิ�นงาน A: มีการลดลงอยา่งชา้ๆ ช่วงแรก แต่หลงัจากชั�วโมงที� �=> มี

การคายประจุอยา่งรวดเร็ว 

� ชิ�นงาน B: ได้ค่าแรงดนัไฟฟ้าที�สูงมาก แต่หลงัจากชั�วโมงที� �G> มี

การคายประจุไฟฟ้ารวดเร็วมาก 

� ชิ�นงาน C ชิ�นงาน D: แสดงค่าแรงดนัไฟฟ้าที�มีแนวโน้มที�ใกล้เคียง

กนั เนื�องจากมีการปรับปรุง วสัดุที�นํามาทาํขั�วเชลล์ไฟฟ้าใหม่เป็น

ทองแดงและให้อยูต่รงขา้มกนั 

�  ชิ�นงาน E ชิ�นงาน F: แสดงการปรับปรุงล่าสุดจากการปรับความ

เรียบผิวทุกชั�น แต่ยงัอยูร่ะหวา่งการบนัทึกค่าต่อเนื�อง 

 

รูปที� 7 การนาํชิ�นงานไปตรวจสอบการกาํเนิดของเซลลเ์คมีไฟฟ้า 

หลงัการอบชิ�นงาน 

5. สรุป 

จากผลการทดลองพบว่า พลงังานไฟฟ้าจากเซลล์สังกะสี-อากาศ

จากการไหลของอากาศผ่านรูพรุนเล็กๆ ของชั�นสีจริงสามารถทาํให้เกิด

ปฎิกริยากระตุ ้นเชลล์ไฟฟ้าได้ อย่างไรก็ตามความหนาของชั�นสีและ

ความเรียบของผิวสีเป็นสิ�งสาํคญัในการวิจยั โดยเครื�องมือสาํคญัที�ใช ้คือ 

การพ่นสีแบบใช้แรงดันลมและการปรับเส้นผ่านศูนย์กลางปืนพ่นสี

พร้อมการเดินการพ่นสีตอ้งใช้เวลาและระยะทางที�สมํ�าเสมอ เพราะจะ   

ทาํให้อิเล็คตรอนประจุลบสามารถวิ�งเขา้ไปทาํปฎิกริยาทางไฟฟ้าไดอ้ยา่ง

สะดวก ถ้าความหนาของชั�นสีไม่เท่ากนัแล้ว หากพ่นมากชั�นขึ�นเรื� อยๆ  

จะทาํให้เกิดความหนาทบัถมที�ไม่เท่ากนับริเวณนั�นๆ และทาํให้ความ

สมดุลด้านเคมีไม่กระจายตัวเกิดขึ�นได้  สําหรับงานวิจยัต่อไป เราจะ

ทาํการศึกษาการเพิ�มแรงดนั และการจ่ายโหลดของเซลลที์�ผลิตไฟฟ้าได ้
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บทคัดย่อ 

บ ท ความ นี� นํ า เส น อ แน วท างก ารยก ระดับ ก ารศึ ก ษ าส าข า

วิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยให้ได้รับการประกันคุณภาพในระดับ

นานาชาติซึ� งผ่านการรับรองโดย Accreditation Board for Engineering 

and Technology (ABET) อ ง ค์ ก ร ภ าค เอ ก ช น ที� จัด ตั� ง ใ น ป ร ะ เท ศ

สหรัฐอเมริกาโดยจะรับรองหลกัสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิF และ

ประยุกต์  สาขาวิศวกรรมต่างๆ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี    โดยที�

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) ของ

มหาวิทยาลยัมหิดลไดรั้บการรับรองจาก ABET เป็นแห่งแรกในประเทศ

ไทย     การให้การรับรองหลกัสูตรดงักล่าวจะเริ�มจาก � ตุลาคม พศ JKLM 

จนถึงเดือนกนัยายน พศ. JKQ� ประสบการณ์จากการดาํเนินการเพื�อขอรับ

การรับรองรวมถึงข้อสังเกตต่างๆ ที�ได้รับเพิ�มเติมจะถูกถ่ายทอดและ

กล่าวถึงในบทความนี�  

คําสําคัญ:  การศึกษาอิงผลลพัธ์การเรียนรู้,  ABET  

Abstract 

This paper presents an approach to enhancing a higher education 

engineering program in Thailand for receiving quality assurance of 

education through an international accreditation provided by the 

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), a non-

governmental organization based in the United States that accredits 

university programs in natural and applied science, computing, 

engineering and engineering technology. Bachelor of Engineering in 

Electrical Engineering (BEEE) program at Mahidol University is the 

first electrical engineering program in Thailand that has successfully 

been ABET-accredited. The current accreditation period is from 

October 1, 2020 to September 30, 2028.  The experience gained through 

an ABET accreditation process and an observation of improvements 

seen within the program are shared in this article. 

Keywords:  Outcome Based Education (OBE),  ABET 

1. บทนํา 
ในปัจจุปันเป็นที�ทราบกันดีว่าความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไดม้ีการเปลี�ยนแปลงอย่างกา้วกระโดดเป็นอยา่งมาก    เราจะ

เห็นนวตักรรมหรือสิ�งประดิษฐ์ใหม่ๆ เข้ามาทดแทนสิ�งที�มีใช้งานใน

ปัจจุบันอย่างรวดเร็วในทุกวงการ  ตัวอย่างเช่น  ระบบสื� อสารและ

คอมพิวเตอร์  โทรศพัทม์ือถือ  รถขบัเคลื�อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ฯลฯ   สิ�ง

เหล่านี�ลว้นมีผลให้ระบบการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาํเป็นตอ้งมี

การปรับตวัและมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มาสอนเสริมในหลกัสูตร

เพื�อสร้างบุคลากรทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้  

ความสามารถเท่าทนักบัเทคโนโลยีที�พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั�ง 

 ดังนั�นการออกแบบหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพื�อให้มี

คุณภาพ   สามารถสร้างวิศวกรออกไปสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียหลกั (stakeholders)  ไม่ว่าจะเป็นตวันายจ้าง  ผูป้ระกอบการ  

ผูใ้ช้บัณฑิต สถาบันการศึกษา รวมถึงตัวนักศึกษาเอง    ต้องคาํนึงถึง

ปัจจยัต่างๆ ที�มีผลสําคญัในการทาํหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัทุกภาคส่วน 

และตอ้งมีความยืดหยุน่  ปรับตวัไดต้ามสถานการณ์อยา่งรวดเร็ว 

2. การรับรองคุณภาพหลักสูตร 
สําหรับหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยนั�น  การรับรอง

มาตรฐานของหลักสูตรไม่ใช่เรื� องใหม่  โดยจะมีส่วนงานภาครัฐเช่น

กระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง  รวมทั�งองค์กรวิชาชีพในสภาวิชาชีพที�เกี�ยวขอ้งกบั

หลักสูตรนั�นๆ   เช่นสภาวิศวกร   เข้ามามีบทบาทในการยกระดับและ

รับรองมาตรฐานของหลกัสูตร   การสร้างหรือปรับปรุงหลกัสูตรใด ๆ 

ตอ้งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF : Hed) โ ด ย ทุ ก

หลกัสูตรจะต้องจัดทาํเอกสารที�เรียกว่า มคอ. [1-2]     เพียงแต่เอกสาร 

มคอ. ดงักล่าวเป็นการรับรองเบื�องตน้    ซึ� งจาํกดัวงอยู่ในระดบัประเทศ

เท่านั�น     ส่วนการที�จะให้หลกัสูตรไดรั้บการยอมรับว่ามีมาตรฐานสากล

นั�นจะตอ้งส่งหลกัสูตรให้ผ่านการรับรองจากองค์กรที�เป็นที�ยอมรับใน

ระดบันานาชาติ   ซึ�งมีหลายองคก์ร อาทิ การประกนัคุณภาพมหาวิทยาลยั

อาเซียน(ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) [3] 

;  คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์     

(Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) [4]  

ที�อยู่ภายใต้การดูแลของสภาวิศวกร ; รวมทั� ง  ABET  (Accreditation 

Board of  Engineering and Technology) [5]    ที�มีสํานักงานใหญ่อยู่ที�

ประเทศสหรัฐอเมริกา   โดยการที�จะเลือกองค์กรใดให้การรับรอง

หลกัสูตรเพื�อให้เป็นที�ยอมรับในระดบัสากลนั�นจะขึ�นอยู่กบันโยบายของ
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แต่ละสถาบนัหรือมหาวิทยาลยันั�นๆ เป็นผูต้ดัสินใจ    ซึ� งเมื�อหลกัสูตร

ไดรั้บการรับรองก็จะมีผลดีต่อบณัฑิต  ผูใ้ชบ้ณัฑิต   รวมถึงสถาบนัหรือ

มหาวิทยาลยันั�นๆ ด้วย    ทั�งในเรื�องของหลกัประกันคุณภาพการศึกษา 

(QA)  การทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี�ยนทางวิชาการ

ร่วมกนักบัมหาวิทยาลยัชั�นนาํ   และมีผลต่อการจดัอนัดบั (ranking) ของ

มหาวิทยาลยันั�นๆ  อีกดว้ย 

3. โครงการขับเคลื6อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรอง 

ABET : จุดเริ6มต้นแห่งการเปลี6ยนแปลง 
ในปี พศ. JKL|   ทางกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจยั

และนวตกรรม (อว.) ได้นําเสนอให้กลุ่มมหาวิทยาลยัวิจยัในไทยได้เขา้

ร่วมโครงการให้สถาบนัอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรอง ABET  โดยมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  เป็นหนึ�งในมหาวิทยาลยันํา

ร่องเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  โดยทางกระทรวง อว. ไดเ้ชิญวิทยากรจาก

สมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (The Association of Thai 

Professionals in America  and Canada) ห รือ  ATPAC  ม าบ รรยายให้

ความรู้  ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการศึกษาที�อิงผลลพัธ์การเรียนรู้ (Outcome -

Based Education) ตามมาตรฐานตัวชี� ว ัดแบบ ABET  ซึ� งมีทั� งหมด Q 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Student Outcomes : SOs) โดยที�หลกัสูตร

ที�จะทาํการขอการรับรองจาก ABET จะตอ้งทาํการส่งรายงานการศึกษา

ตนเอง (Self  Study  Report : SSR)  เกี�ยวกบัหลกัสูตรในเรื�องต่างๆ ของปี

การศึกษาที�ผ่านมาล่าสุดให้ทางคณะกรรมการประเมินจาก ABET ไดท้าํ

การอ่านประเมินและวิเคราะห์ผล   ซึ� งรูปแบบของรายงาน SSR ดงักล่าว

ตามเกณฑ์ของ ABET จะมีลักษณะเฉพาะที�เรียกว่า “Criteria” [6] หรือ

อาจกล่าวได้ว่าในเล่ม SSR จะถูกแบ่งเป็นบทต่างๆ ที�จะบรรยายถึง

โครงสร้างของหลกัสูตรในทุกมิติ  ดงันั�นผูบ้ริหารหลกัสูตร  ตั�งแต่ระดบั

ประธานหลักสูตร  หัวหน้าภาควิชา  คณบดี  จนถึงผู ้บริหารระดับ

อธิการบดีของมหาวิทยาลยั จะตอ้งให้ความสําคญัทั�งในแง่โครงสร้างการ

บริหาร  การจดัการงบประมาณ  ในการจดัทาํหลกัสูตรให้บรรลุเป้าหมาย

หรือพนัธกิจที�ตั�งไว ้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้เริ� มต้นพัฒนา

ปรับปรุงหลกัสูตร  โดยมุ่งเน้นการอิงผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็น

หลกั  โดยทางภาควิชาได้มีประสบการณ์จดัทาํหลกัสูตรตามมาตรฐาน 

มคอ. ดงัที�เคยกล่าวขา้งตน้     ต่อมาทางมหาวิทยาลยัไดม้ีนโยบายผลกัดนั

ให้หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ไดรั้บการ

รับรองที�เป็นมาตรฐานสากลมากขึ�น  ในเบื�องต้นทางคณะกรรมการที�

จดัทาํและพฒันาหลกัสูตรของภาควิชาสนใจและเขา้อบรบเกี�ยวกบัการ

ขอการรับรองหลักสูตรตามข้อกําหนดของ AUNQA  และในเวลา

ใกลเ้คียงกนั  ทางคณบดีไดเ้ชิญบุคลากรจากสมาคม ATPAC  มาบรรยาย

ให้ความรู้ในการขอรับมาตรฐานการรับรองตามขอ้กาํหนดของ ABET   

ซึ� งทั� ง AUNQA และ ABET ต่างก็มีลักษณะความเป็น Outcome Based 

Education ทั�งคู่  แต่เนื�องทางผูบ้ริหารของคณะได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

กรอบตวัชี�วดัในการขอการรับรองมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์ของ ABET  

มีความเหมาะสมมากที�สุด  ทั�งป็นที�ยอมรับอยา่งกวา้งขวางในระดบัสากล  

เพราะในประเทศอาเซียนเพื�อนบ้านเราหลายประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย  

มาเลเซีย ฟิลิปินส์ เวียดนาม  ลว้นแลว้แต่มีหลกัสูตรที�ได้รับการรับรอง

จาก ABET จาํนวนหลายหลกัสูตรมาแลว้ทั�งสิ�น  ในขณะที�ประเทศไทย

ยงัไม่มีหลกัสูตรใดเลยเคยได้รับการรับรอง    จึงถือเป็นความท้าทายที�

ทางผูบ้ริหารของคณะจะดาํเนินการขอรับรอง ABET ดงักล่าว 

4. Self Study Report (SSR) : รายงานการศึกษาตนเอง 
ทางคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อีก K หลกัสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที�มีความประสงค์จะขอเขา้รับ

การรับรองมาตรฐานหลกัสูตรตามหลกัเกณฑ์ ABET ไดเ้ขา้รับการอบรม  

สัมนา และทํา workshop ต่างๆ อย่างต่อเนื�องจากทีมวิทยากรที�มาจาก

สมาคม ATPAC และคณะทาํงานจากกระทรวง อว.   โดยได้ให้ความรู้

เกี� ยวกับ ห ลักคิดใน การสร้างห ลักสูตรแบ บ Outcome Based  ตาม

มาตรฐานของ ABET      การทาํความเขา้ใจในเรื�องต่างๆ ที�ไดอ้บรมมาจะ

นําไปสู่การเขียนรายงานการศึกษาตนเองหรือ SSR ของหลักสูตรตาม

หลกัเกณฑ์หรือ criteria ของ ABET [6]    ซี�งทางเวปไซต์ของ ABET  ได้

กาํหนดรูปแบบของการเขียน SSR ของหลกัสูตร  โดยมีดงัหวัขอ้ต่อไปนี�  

ABET Criteria 

General Criteria for Baccalaureate Program 

Criterion 1. Students 

Criterion 2. Program Educational Objectives (PEOs) 

Criterion 3. Student Outcomes (SOs) 

Criterion 4. Continuous Improvement 

Criterion 5. Curriculum 

Criterion 6. Faculty 

Criterion 7. Facilities 

Criterion 8. Institutional Support 

Program Criteria 

ซึ�งจะขอสรุปให้เขา้ใจง่ายขึ�นดงันี�  

4.1 General Criteria for Baccalaureate Program  

ในส่วนนี� จะกล่าวถึงโครงสร้างรวมของหลักสูตร  มีการนิยาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives :PEOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน (Student Outcomes : SOs)  รวมทั� งให้คาํ

จาํกัดความและความหมายของกลุ่มรายวิชาที�ต้องใช้ในหลกัสูตร เช่น   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื�นฐาน (Basic Sciences)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ใน

ระดับ อุม ศึก ษ า (College-Level Mathematics) ก ลุ่ ม วิช าศาส ตร์ท าง

วิศวกรรม (Engineering Science)  กลุ่มวิชาการออกแบบทางวิศวกรรม 

(Engineering Design)  สิ�งใดคือปัญหาซับซ้อนทางวิศวกรรม (Complex 

Engineering Problems) เป็นตน้ รวมทั�งนิยามการสร้างวิธีการเขา้ถึงขอ้มูล

และวิเคราะห์เกณฑ์ (Assessment)  ที�ส่วนใหญ่มกัเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ    

บทความรับเชิญ 521



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

ที�นาํมาศึกษาและพยายามตีความเป็นตวัเลข     จากนั�นนาํไปประเมินผล 

(Evaluation)  ว่าผา่นเกณฑเ์บื�องตน้ที�ไดต้ั�งเป้าหมายไวห้รือไม่  

4.2  Program Criteria 

ถึงแม้จะอยู่ส่วนท้ายสุดของเล่ม SSR  แต่ก็มีความต่อเนื�องจาก 

General Criteria  โดยในส่วนของ Program Criteria นี� จะลงรายละเอียด

เฉพาะเจาะจงในแต่ละหลกัสูตร   เช่นในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านั�นจะมี

ลกัษณะที�มุ่งเน้นความรู้เฉพาะทางที�แตกต่างจากสาขาวิศวกรรมโยธา

อย่างไร  ซึ� งจะลงย่อยไปถึงการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ตอ้งเน้นหัวขอ้

อะไรเป็นพิเศษ   ซึ� งขึ�นอยู่กบัสาขาวิศวกรรมนั�นๆ  รายละเอียดสามารถ

ศึกษาไดใ้นเอกสารอา้งอิง [6] 

ทั�งหัวขอ้ �.� และ �.J นี� ลว้นมีความสําคญั   เพราะถา้ไม่ผ่านตาม

เกณฑแ์ละขอ้กาํหนดในเบื�องตน้ตามที�ระบุไวใ้นเวปไซตข์อง ABET ก็จะ

ทาํให้หลกัสูตรนั�นไม่ผ่านการขอรับการรับรองในลาํดบัแรกโดยที�ยงัไม่

ตอ้งดูเนื�อหาภายในเล่ม SSR    ถือว่าตกเกณฑใ์นเบื�องตน้ 

4.3 Criterion 1 : Students 

Criterion 1 นี� เปรียบเสมือนบทที� � ของรายงานการศึกษาตนเอง 

หรือ SSR  จะกล่าวถึงขบวนการและ การได้มาของนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยนั� นๆ  เช่น มีการรับนักศึกษาชั� นปีที�  � หรือ freshman 

อยา่งไร  ปีละกี�คน  มีระบบแลกเปลี�ยนนักศึกษาระหว่างสถาบนัหรือไม่  

ระบบการตดัเกรด รวมทั�งระบบอาจารยที์�ปรึกษาและการประเมินผลของ

นกัศึกษาว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรอยา่งไร     

4.4 Criterion 2 : Program Educational Objectives (PEOs) 

ในส่วนของ Criterion 2 จะเป็นการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร (Program Educational Objectives  หรือ PEOs)    โดยจะบ่ง

บอกว่าเมื�อนักศึกษาไดจ้บการศึกษาของหลกัสูตรเป็นบณัฑิตหรือวิศวกร

จากสถาบนันั�นแลว้จะมีคุณภาพตามที�ระบุไว ้  เพื�อให้ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

(stakeholders)  ที�จะรับวิศวกรคนดงักล่าวไปใชง้านทราบถึงคุณลกัษณะ

ของวิศวกรผูน้ั�นที�จบหลกัสูตรออกไป    ดงันั�นขั�นตอนการสร้างหรือคิด

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรจึงต้องนําขอ้คิดเห็นจากผูที้�มีส่วนเกี�ยวขอ้ง

หลายๆ ส่วนมาร่วมด้วยช่วยกัน   อาทิ  วิสัยทศัน์และนโยบายในระดับ

มหาวิทยาลยั    ศิษยเ์ก่าที�จบออกไปก่อนหน้า  และที�สําคญัคือนายจ้างที�

ทางหลกัสูตรได้เชิญมาให้ขอ้เสนอแนะในการผลิตวิศวกรออกสู่ตลาด   

โดยทางภาควิชาได้เชิญกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board : 

หรือ IAB) มาเป็นที�ปรึกษาเพื�อให้ความเห็นในการสร้าง PEOs   ดงัแสดง

ในรูปที�  �  โดยทางกลุ่มผูพ้ ัฒนาหลักสูตรของภาควิชาจะต้องจัดการ

ประชุมตามรอบเวลาที� เหมาะสม  และหาบทสรุปที�ลงตัวจนได้เป็น

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรที�ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วนยอมรับและ

ได้ประโยชน์   การปรับเปลี�ยน PEOs สามารถทาํได้เพื�อให้หลกัสูตรมี

การปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี�ยนแปลงของตามสถานการณ์ของ

ตลาดแรงงาน   แต่เมื�อปรับแล้วจะตอ้งแสดงความเชื�อมโยงให้เห็นถึง

กิจกรรมและขบวนการ assessment รวมทั�งการประเมินผลว่าได้บรรลุ

เป้าหมายในแต่ละข้ออย่างไรด้วย   ซึ� งจะสัมพันธ์กับหัวข้อ Criterion 

ลาํดบัต่อๆ ไป   และจะตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้สาธารณะชนเขา้ถึงได ้ เช่น 

ประกาศในเวปไซตห์ลกัสูตรของภาควิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� � แนวคิดการไดม้าของวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรหรือ PEOs  

4.5 Criterion 3 : Student Outcomes (SOs) 

 Criterion 3 จะเป็นการบ่งบอกผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

(Student Outcomes : SOs) โดยที�หลกัสูตรที�จะทาํการขอการรับรองจาก 

ABET จะตอ้งมีไวอ้ยา่งนอ้ยตามขอ้กาํหนดที�ระบุไวใ้นเวปไซต์      ซึ� งใน

ช่วงแรกก่อนปี พศ. JKL� (คศ. J|��)  ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือ 

SO ของ ABET จะมีทั�งหมด �J ขอ้ โดยเริ�มจากขอ้ a จนถึงขอ้ k [7]  แต่

ต่อมาการขอรับรองหลงัปี พศ. JKLM (คศ. J|J|) จะเหลืออยู่เพียง Q ขอ้    

คือมีตั�งแต่ขอ้ SO1 จนถึง SO7  แต่ทั�งสองเกณฑก์็จะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั  

ใน Criterion 3 จะตอ้งแสดงความสัมพนัธ์ที�เชื�อมโยงจาก PEOsไปสู่ SOs  

และจาก SOs โยงไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชา (Course Learning 

Outcomes หรือ CLOs) โดยมีดัชนีตวัชี� วดั (Performance Indicators หรือ 

PIs) ที�จะเป็นประเด็นหรือแนวทางที�จะตรวจเช็คได้จากวิชานั�นๆ ผ่าน

ขอ้สอบ การทาํรายงาน หรือการวดัความเขา้ใจ การทาํงานเป็นทีม ฯลฯ 

ตามแต่ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือ SOs ที�วิชานั�นๆกาํลงัตรวจสอบ   

4.6 Criterion 4  : Continuous Improvement 

 ในหัวขอ้นี�จะลงรายละเอียดต่อจาก Criterion 3 กล่าวคือจะบ่ง

บอกถึงขบวนการเขา้ถึงขอ้มูลและวิเคราะห์เกณฑ์ (Assessment)   รวมทั�ง

การประเมินผล (Evaluation)   ซึ� งเป็นที�ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรแกรม

การศึกษาของทั�งหลกัสูตร (Curriculum Program)   ซึ� งมีหลายวิชาและมี

จาํนวนหน่วยกิตโดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์แทบทุกสาขาจะมี

มากกว่า �MK หน่วยกิตนั�น    การตรวจสอบเพื�อเขา้ถึงขอ้มูลและวิเคราะห์

เกณฑ์ (Assessment) เพื�อจะนาํมาประเมินผล  ไม่จาํเป็นจะตอ้งนาํทุกวิชา

มาตรวจสอบ  แต่เราจะเลือกวิชาที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบั SOs ในแต่ละ

หัวขอ้มาทาํการประเมินผล  โดยตั�งเป้าหมายหรือผลลพัธ์การเรียนรู้ไว ้ 

อาจจะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที�ยอมรับได ้ เช่น Q| % ของจาํนวนนักศึกษาที�ลง

วิชานั�นตอ้งผ่านการประเมิน SO1   หรือเป็นค่าสเกลเชิงตวัเลขก็ได ้เช่น 

M.K จาก K  ซึ� งขึ�นอยู่กบัหลกัสูตรเป็นผูก้าํหนด    โดยการวดัผลจากการดู
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รายวิชาแต่ละวิชาที�ถูกเลือกเช่นนี� ถือเป็นการวัดผลโดยตรง (Direct 

Assessment)   นอกจากนี� ทางผู ้จัดทํารายงาน SSR อาจทําการวัดโดย

ทางออ้ม (Indirect Assessment) ไดเ้ช่นกนั   โดยอาจทาํแบบสอบถามเช่น 

exit survey หลงัจากจบแต่ละเทอมหรือก่อนนกัศึกษาจบในปีสุดทา้ย   ซึ� ง

ทั� ง  Direct และ Indirect Assessment จะต้องมาแบ่ งเฉลี�ยจัดสัดส่วน 

(weight)  หาค่าผลลพัธ์ของการประเมินอย่างเหมาะสมและทาํให้เขา้ใจ

ได้ง่ายกับผู ้ตรวจสอบหลักสูตร (Program Evaluator หรือ PEV)  ของ 

ABET ที�จะมาตรวจสอบในภายหลงั     นอกจากนี� ใน Criterion 4 จะตอ้ง

กล่าวถึงแนวทางพฒันาในกรณีที�มี SO ใดมีค่าตํ�ากว่าค่าเปอร์เซ็นต์ที�ตั�ง

เกณฑ์ผ่านไว ้  ซึ� งถึงแมว่้าจะมี SO ใดผ่านก็จะตอ้งทาํการสร้างแนวทาง

พฒันาอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improvement) ดว้ยเช่นกนั 

ในรูปที�  J แสดงถึงภาพรวมของการประเมินผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของหลกัสูตรจากกลุ่มวิชาต่างๆ ที�ได้ถูกเลือกไวเ้ป็นตวัชี�วดัในแต่

ละ SO ตลอดสามปีการศึกษาติดต่อกนัของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� J กราฟแสดง  SOs ของหลกัสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ม. มหิดล  

4.7 Criterion 5  Curriculum 

ในหัวข้อนี� จะเป็นเรื�องที�ค่อนขา้งเขียนในรายงาน SSR ยาก

แทบไม่แตกต่างกับ Criterion 4 เพราะจะเป็นการแสดงการเชื�อมโยง 

(Curriculum Mapping)  แจกแจงรายละเอียดของหลักสูตรที�มี  � ปี  � 

เทอมของการศึกษาในทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นแผนการศึกษา (Study Plan) 

การกําหนดรายวิชาเรียนก่อน (Prerequisite courses) การจําแนกกลุ่ม

รายวิชาที�เป็นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Math. & Sciences)   ซึ� ง 

ABET กาํหนดไวใ้ห้มีไม่นอ้ยกว่า M| หน่วยกิต  การจาํแนกกลุ่มรายวิชาที�

เป็นรายวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ�ง ABET กาํหนดไวใ้ห้มไีม่

น้อยกว่า 45 หน่วยกิต    โดยถา้หลกัสูตรใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าว   

ทางหลักสูตรจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยทาํการเพิ�มรายวิชาผ่านสภา

มหาวิทยาลยัให้ถูกตอ้งเพื�อสามารถผลิตบณัฑิตที�มีใบ transcript ให้จบ

ทนัเกณฑด์งักล่าวเพื�อให้ทาง PEV ของ ABET ทาํการตรวจสอบดว้ย 

นอกจากนี� ใน Criterion 5   จะตอ้งจาํแนกกลุ่มรายวิชาที�เป็น

วิช าที� มี ก ารออก แบ บ ท างวิศวก รรม  (Engineering Design Courses)  

โดยเฉพาะรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมในชั�นปีที� � หรือวิชา Project 

นั�น (ทาง ABET จะเรียกกลุ่มวิชานี� ว่า “Capstone Design” )  จะถูกเน้น

และตรวจสอบเป็นพิเศษ   หัวขอ้ที�นักศึกษาจะใชท้าํโครงงานจะตอ้งไม่

เป็นในลกัษณะหวัขอ้งานวิจยัแบบบณัฑิตศึกษา   แต่จะตอ้งเป็นโจทยท์าง

วิศวกรรมที�คาํนึงถึงผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  มีผลกระทบที�โครงงานนั�นได้

ประดิษฐ์คิดคน้ขึ�นมาโดยคาํนึงถึงความตอ้งการที�เป็นประโยชน์เป็นหลกั  

ไม่ว่าจะเป็นการคํานึงถึงในแง่ของเศรษฐศาสตร์  สิ� งแวดล้อมหรือ

คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

                  4.8 Criterion 6 Faculty ; Criterion 7 Facilities ;  

                        Criterion 8 Institutional Support 

ในสาม Criterion สุดท้ายจะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของ

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนให้หลกัสูตรผา่นเกณฑ์มาตรฐานอย่าง

มีคุณภาพ   ไม่ว่าจะเป็นระบบห้องปฎิบัติการ  (Labs) ต่างๆ  ระบบ

ห้องสมุด   หรือจาํนวนบุคลากร  วุฒิการศึกษา  หรือจะเป็นอตัราส่วน

ระหว่างจาํนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา   โครงสร้างการบริหารงานของ

หลกัสูตร   รวมทั�งระบบงบประมาณที�หลกัสูตรไดรั้บเป็นตน้   

5. กิตติกรรมประกาศ 
ทางผูเ้ขียนบทความขอขอบพระคุณทีมงานจากสมาคม ATPAC ที� 

ประกอบดว้ย รศ.ดร. วีระ จนัทร์คง  ศ.ดร. เมธี เวชารัตนา  Dr. Rattikorn 

Hewett ที�ไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจในเรื�องของ ABET  ท่านคณบดี รศ.ดร.

จกัรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ และทีมบริหารทุกท่านทั�ง ผศ.ดร.ธีระพร รับคาํ

อินทร์  ผศ.ดร.พรชยั ชนัยากร และผศ.ดร.ก่อพร พนัธุ์ยิ�ม  รวมทั�งเพื�อนๆ 

ในภาคไฟฟ้าทุกท่าน ทีม EE ABET Committee ที�มี รศ ดร. อิทธิพงษ ์     

ลีวงคว์ฒัน์ ผศ. ดร. ธรรมวฤทธิF   สิงหวิลยั  อ. ดร. พฒันาช พฒันะศรี  ที�

ไดช่้วยคิดสร้างระบบABET ของภาคไฟฟ้า รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร และ

ผศ.ดร.ธชัชะ จุลชาตที�ไดช่้วยดูแลในเรื�อง Program Criteria อ.ดร.สมนิดา 

ภทัรนนัทแ์ละทีมงานนศ. ทุกคนที�เขา้ร่วมสัมภาษณ์กบั PEV ของ ABET 

อ. วรวิทย ์อิศรางกูร ณ  อยธุยา และคณุมนตรี เกตุสะอาด ที�จดัทาํ Virtual 

Lab.  และ อ. ดร. สุพรรณ ทิพยทิ์พากร  หวัหนา้ภาควิชาในที�นี�ดว้ย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� นําเสนอการออกแบบและดัดแปลงรถบสัโดยสารเก่า

ขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า การ

ออกแบบโครงสร้างทาํโดยอยู่บนพื�นฐานของแบบจาํลองพลวตั เพื�อให้

ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใชพ้ลงังานให้เหมาะสมที�สุด และลดขนาดของ

มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี�  โดยมีสมรรถนะในการขับขี�และความ

แข็งแรงทางกลตามหลกัวิศวกรรมพลวตัร โดยทาํการทดสอบในสภาพ

เงื�อนไขบนทอ้งถนนจริง ทั�งการอดัประจุ สมรรถนะในการขบัขี� ปริมาณ

การสิ�นเปลืองพลังงาน การทดสอบการขึ� นทางลาดชัน การทดสอบ

โครงสร้างและจุดศูนยถ์่วง รวมถึงการทดสอบการวิ�งในสถานการณ์นํ� า

ท่วมและความปลอดภัยทางไฟฟ้า ทั�งนี� ผลการทดสอบพบว่า ยานยนต์

ไฟฟ้าที�ทาํการออกแบบและดดัแปลง เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลกัของ

การวิจยั 

คําสําคัญ: ยานยนตไ์ฟฟ้า ออกแบบ ดดัแปลง แบบจาํลองพลวตั  

Abstract 

This paper presents the design and modification of the old 

passenger bus of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) into an 

electric vehicle. The structural design is based on a dynamic model in 

order to reduce energy suitably consumption, and also reduces capacity 

of electric motor and battery bank used. Accordingly, the driving 

performance and mechanical strength are based on the principles of 

dynamic engineering. All testing in terms of charging state, driving 

performance, power consumption, slope condition of road, structure and 

center of gravity have been carried out continuously including flooding 

condition testing that also is concerned with electric safety. The results 

of testing have found that the electric vehicle modified corresponds to 

main research’s objectives completely.      

Keywords:  Electric Vehicle, Design, Modification, Dynamic Model 

1. บทนํา 
จากกรณีปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาโลกร้อน ทั�วโลกให้

ความสนใจแก้ปัญหาเหล่านี�  จึงเกิดขอ้ตกลงร่วมกันเรียกว่า “ขอ้ตกลง

เกียวโตและสนธิสัญญาปารีสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เป็น

ผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก มีมาตรการเกิดขึ�น ทั� งนโยบายลดการใช้

พลังงานที�มาจากถ่านหิน นํ� ามันเชื�อเพลิง โดยส่งเสริมการใช้พลังงาน

หมุนเวียนและทดแทน ซึ�งนโยบายหนึ�งที�ทั�วโลกกาํลงัให้ความสนใจ คือ

การเปลี�ยนยานยนตป์ระเภทสันดาปภายในมาเป็นยานยนตไ์ฟฟ้า 

หลายประเทศมีนโยบาย กําหนดเป้าหมายที�จะเปลี�ยนยานยนต์

ประเภทสันดาปภายในมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้าทั�งหมด โดยมีนอรเวยเ์ป็น

ประเทศหนึ�งที�ประสบความสําเร็จอยา่งสูง ในการเปลี�ยนยานยนตส์ันดาป

ภายในมาเป็นยานยนตไ์ฟฟ้า [1] ในขณะที�ประเทศจีนประสบความสาํเร็จ

อย่างมากในการนํานโยบาย ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าบนถนน

สาธารณะ [2] และจากการส่งเสริมดงักล่าว เป็นผลให้มีการนํายานยนต์

เก่าประเภทสันดาปภายใน มาดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ซึ� งเป็น

แนวทางหนึ� งที�น่าสนใจ [3] ในขณะที�หลายประเทศยงัคงประสบปัญหา

กบัโครงสร้างพื�นฐาน ที�จะมารองรับการเปลี�ยนแปลงนี�  คือ จาํนวนสถานี

อดัประจุ (charging station) ที�จะมารองรับการเพิ�มขึ�นของยานยนต์ไฟฟ้า 

ดว้ยเหตุผลดังกล่าว ได้มีการนําเสนอการติดตั�งพลงังานหมุนเวียน อาทิ 

สถานีอดัประจุพลงังานแสงอาทิตยแ์ละระบบกกัเก็บพลงังาน เพื�อรองรับ

การอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าในที�อยูอ่าศยั [4] 

บทความนี� นําเสนอการออกแบบรถบัสโดยสารไฟฟ้า โดยการ

ออกแบบและดัดแปลงรถบัสโดยสารเก่าประเภทสันดาปภายในของ
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที� เลิกใช้งานแลว้ มาทาํการออกแบบและ

ดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้าตน้แบบทั�งคัน นําหลกัการและทฤษฎีการ

ออกแบบบนพื�นฐานของแบบจาํลองพลวตั ซึ� งเกี�ยวกบัการหาแรงขบัรถ

เพื�อเอาชนะแรงตา้นต่าง ๆ ที�มีผลต่อการใช้พลงังานของรถบสัโดยสาร 

และการเลือกขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลงังานที�เหมาะสม

กบัเงื�อนไขการทดสอบ ทาํการทดสอบทางด้านความปลอดภยั และการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลการทดสอบเป็นไปตามขอ้กาํหนด รายละเอียดดัง

แสดงในบทความ  

2. แบบจําลองพลวัต 

ส่วนประกอบสถาปัตยกรรมของยานยนต์ไฟฟ้า ตอ้งมีการอดัประจุ

จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัและแปลงเป็นกระแสตรงเพื�ออดัประจุ

ให้กบัชุดแบตเตอรี�  โดยที�ไฟฟ้ากระแสตรงจะตอ้งจ่ายให้กบัโหลดเสริม 

(Auxiliary load) และระบบเบรก (Breaking System) ส่วนระบบ การ

ขบัเคลื�อนใช้อินเวอร์เตอร์แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับเพื�อแปลง

พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานกล ไปขบัเคลื�อนลอ้ ดงัแสดงในรูปที� 1 

ในการออกแบบรถบสัโดยสารไฟฟ้า แบบจาํลองพลวตั (Dynamic 

model) มีความสําคัญเป็นอย่างมาก ในการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้า 

เนื�องจากยานยนต์ไฟฟ้า ต้องขบัเคลื�อนไปข้างหน้าได้ จึงตอ้งมีแรงขับ

เคลื�อนที�ตอ้งเอาชนะแรงตา้นให้ได้ ซึ� งแรงตา้นต่าง ๆ ที�ตอ้งกระทาํกับ

ยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถแสดงดงัรูปที� 2 

 
รูปที� 1 สถาปัตยกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า 

 
รูปที� 2 แรงที�กระทาํกบัยานยนตไ์ฟฟ้า 

ในการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้านั�น ยานยนต์เคลื�อนที�ไดต้อ้ง

อาศยักาํลงัจากมอเตอร์ ซึ� งส่งผ่านระบบถ่ายทอดกาํลงัมาที�ลอ้ขบัเคลื�อน 

อาศยัความเสียดทานระหว่างลอ้ยางและผิวถนน ทาํให้เกิดแรงขบัเคลื�อน

ในขณะถ่ายทอดกาํลงั ส่งผลให้ยานยนต์เคลื�อนที�ได ้ในขณะที�ยานยนต์

ไฟฟ้ากาํลงัเคลื�อนที�อยู่นั�น จะมีแรงตา้นการเคลื�อนที�และมีทิศทางสวน

กบัแรงขบัเคลื�อน ตามกฎขอ้ที�หนึ�งของนิวตนั ดงันี�  

traction resistF F�      (1) 

ถา้แรงขบัเคลื�อนมากกว่าแรงตา้นทั�งหมดในขณะนั�น ยานยนตห์รือ

รถยนตจ์ะมีอตัราเร่งซึ�งทาํให้อตัราเร็วเพิ�มขึ�น อาทิ เมื�อเหยียบคนัเร่งจะทาํ

ให้แรงขบัเคลื�อนที�ลอ้มากขึ�น และมากกว่าแรงตา้นทั�งหมดในขณะนั�นจึง

ทําให้อัตราเร็วของยานยนต์เพิ�มขึ� น ในขณะที�อัตราเร็วของยานยนต์

เพิ�มขึ�นนั�นแรงตา้นทั�งหมดก็จะเพิ�มตามไปดว้ย จนในที�สุดแรงขบัเคลื�อน

จะเท่ากบัแรงตา้นทั�งหมดอีกครั� งหนึ� ง ยานยนต์ก็จะวิ�งดว้ยอตัราความเร็ว

คงที�อีกครั� งหนึ�ง 

แต่ถา้แรงขบัเคลื�อนน้อยกว่าแรงตา้นทั�งหมดในขณะนั�น ยานยนต์

จะมีอตัราหน่วงซึ� งทาํให้อตัราความเร็วลดลง ในขณะที�อัตราความเร็ว

ลดลงนั�นแรงต้านทั� งหมดก็จะลดลงด้วย จนในที�สุดแรงขับเคลื�อนจะ

เท่ากบัแรงตา้นทั�งหมด รถยนตจ์ะวิ�งดว้ยอตัราความเร็วคงที�ต่อไป  

ในการออกแบบขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้านั�น อาศัย

หลกัการกาํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้าที�ส่งไปยงัลอ้ขบัเคลื�อน จะใชป้ระโยชน์

ไดไ้ม่เต็มที�เพราะมีบางส่วนสูญเสียไปในระบบถ่ายทอดกาํลงั เรียกว่าการ

สูญเสียในการส่งกําลัง (Transmission Loss) กําลังส่วนที� เหลือที� ล้อ

ขบัเคลื�อนจะใชไ้ปเพื�อเอาชนะแรงตา้นต่าง ๆ เพื�อให้รถยนต์เคลื�อนที�ได ้

แรงตา้นการเคลื�อนที�เหล่านั�นไดแ้ก่ 

1. แรงตา้นการหมุนของลอ้ (Rolling Resistance) 

2. แรงตา้นอากาศ (Air Resistance) 

3. แรงตา้นทางชนั (Gradient Resistance) 

นอกจากนี�  ในขณะเร่งเครื�อง กาํลงับางส่วนตอ้งสูญเสียไปเพื�อเอา 

ชน ะความเฉื� อยของรถ ยนต์  เรียกว่า แรงต้าน ความเฉื� อย ( Inertia 

Resistance) 

แรงต้านการหมุนของล้อ (Rolling Resistance) 

r r tR K W�     (2) 

เมื�อ 
rR   คือ แรงตา้นการหมุนของลอ้ (N) 

 
rK   คือ สัมประสิทธิ{ การตา้นแรงหมุนของลอ้ 

 
tW   คือ นํ�าหนกัรวมของรถและนํ�าหนกับรรทุก (N) 

แรงต้านอากาศ (Air Resistance) 

21
2a a dR V AC��     (3) 

เมื�อ  aR   คือแรงฉุดหรือแรงตา้นอากาศ (N) 

 �   คือความหนาแน่นของอากาศ (kg/m3) 

 
aV   คือความเร็วของอากาศ (m/s) 

 A   คือพื�นที�หนา้ตดัของรถยนต ์(m2) 

 dC   คือสัมประสิทธิ{ แรงฉุดอากาศ (Coefficient of Drag) 

 

แรงต้านทางชัน (Gradient Resistance) 

sing tR W ��     (4) 

เมื�อ gR   คือ แรงตา้นทางชนั (N) 

rR

tractionF  

tW  resistF  

wP  

aR  
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 tW   คือ นํ�าหนกัรวมของรถและนํ�าหนกับรรทุก (N) 

 �   คือ มุมความชนั (องศา) 

 

แรงต้านทั%งหมด (Total Resistance) 

resist r a gF R R R� � �         (5) 

เมื�อ tR   คือ แรงตา้นทั�งหมด (N) 

 rR   คือ แรงตา้นการหมุนของลอ้ (N) 

 aR   คือ แรงตา้นอากาศ (N) 

 gR   คือ แรงตา้นทางชนั (N) 

ในการออกแบบขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถหากาํลงั (power) ที�ใช้

ขับเคลื�อนที�ล้อยานยนต์ได้ โดยใช้แรงขับเคลื�อนคูณกับอัตราเร็วของ

รถยนตใ์นขณะนั�น  

                       w tractionP F V� �     (6) 

     

เมื�อ 
wP   คือ กาํลงัขบัเคลื�อนที�ลอ้ (W) 

 tractionF   คือ แรงขบัเคลื�อน (N) 

 V   คือ อตัราเร็วของยานยนต ์(m/s) 

ทั�งนี� ในการออกแบบขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้านั�น ใช้การคาํนวณ

กาํลงัที�ใชข้บัเคลื�อนที�ลอ้ (
wP ) โดยพิจารณาจากแรงตา้นทั�งหมด ดงันั�น

ในการออกแบบรถบสัโดยสารจึงตอ้งออกแบบให้มีนํ� าหนักรวมลดลง

จากโครงสร้างเดิม และใช้นํ� าหนักในการคาํนวณจากนํ� าหนักตวัรถบัส

รวมกับนํ� าหนักรวมของผูโ้ดยสาร และทั�งนี� ตอ้งไม่เกินขอ้กาํหนดของ

กรมการขนส่งทางบก สําหรับการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าซึ� งเป็นรถบสั

โดยสาร จึงไดม้ีการเผื�อนํ� าหนักที�อาจเกินนํ� าหนักบรรทุกไดโ้ดยกาํหนด

เป็นค่าตวัแปรไว ้ 

3. การออกแบบ 

จากแบบจาํลองพลวตัยานยนต์ไฟฟ้า พบว่านํ� าหนักของรถเป็น

ปัจจยัหลักที�มีผลต่อทั�งแรงต้านการหมุนของล้อ และแรงต้านทางชัน 

ทั�งนี�โครงสร้างของรถบสัโดยสารที�นาํมาใชป้รับปรุง เป็นยานยนต์ไฟฟ้า

นั�นมีนํ� าหนักมาก รายละเอียดดังแสดงในรูปที�  3 ดังนั�นการออกแบบ

โครงสร้างใหม่จึงตอ้งใช้หลกัของแบบจาํลองพลวตั เพื�อให้ได้นํ� าหนัก

นอ้ยที�สุด ที�ยงัคงรักษาความแขง็แรงทางกลตามหลกัวิศวกรรมพลวติั เพื�อ

ลดการใชพ้ลงังานให้นอ้ยที�สุด ดงันั�นจึงออกแบบโครงสร้างใหม่ ดงัรูปที� 

4 และทาํการดดัแปลงประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้าใหม่ โดยการออกแบบ

ให้มีนํ� าหนักลดลงจากนํ� าหนักเดิมประมาณ 2,100 กิโลกรัม รายละเอียด

ขั�นตอนการสร้างรถบสัโดยสารตน้แบบ จนแลว้เสร็จเป็นรถบสัโดยสาร

ไฟฟ้า สามารถแสดงดงัรูปที� 5  

จากการออกแบบและดัดแปลงรถบัสประเภทสันดาปภายใน

ดงักล่าว ทาํให้ไดร้ถบสัโดยสารไฟฟ้า ดงัรูปที� 5 (ง) โดยมีนํ� าหนักรถบสั

เปล่า 12,000 กิโลกรัม  ห รือลดลงจากนํ� าห นัก เดิมประมาณ  2,100 

กิโลกรัม ดงันั�นการออกแบบให้ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า แบตเตอรี�ลดลง ใน

ขณะเดียวกันสมรรถนะการขับเคลื�อนไม่ได้ลดลง จึงทาํให้ลดการใช้

พลงังานลงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

  
                                (ก)                                                       (ข) 

รูปที� 3 รถบสัโดยสารเก่าที�นาํมาดดัแปลงเป็นยานยนตไ์ฟฟ้า (ก) รถเก่าที�รับจากผูส่้ง

มอบ (ข) แชสซี 

 
                                  (ก)                                                               (ข) 

รูปที� 4 แบบยานยนตไ์ฟฟ้าใหม่ที�ดดัแปลงจากรถโดยสารประจาํทางเก่า  

(ก) แบบโครงสร้าง (ข) แชสซี 

  
                                (ก)                                                              (ข) 

  
                                (ค)                                                                (ง) 

รูปที� 5 ขั�นตอนการประกอบชิ�นส่วนรถบสัไฟฟ้า ที�ดดัแปลงมาจากรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนกรุงเทพฯ (ก) โครงสร้างพื�นรถ (ข) การประกอบโครงสร้างรถ (ค) การประกอบ

โครงสร้างเสร็จ (ง) รถที�ประกอบเสร็จสมบูรณ์ 

4. การทดสอบและผลทดสอบ 

การทดสอบ เพื�อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยันี�  จึง

มีรายละเอียดแผนและผลของการทดสอบโดยจาํลองนํ� าหนักบรรทุก

ผูโ้ดยสาร 3,750 กิโลกรัม มีผูโ้ดยสาร 50 คน และเปิดเครื�องปรับอากาศ

เพื�อประเมินสมรรถนะการขบัเคลื�อน การทดสอบการอดัประจุดว้ยเวลาที�

กาํหนด การขบัขี�แบบต่อเนื�องและขบัขี�ที�ความเร็วสูง โดยทดสอบการวิ�ง

บนพื�นถนนจริง ตามเส้นทางที� 1 ระยะทาง ��� กิโลเมตร เส้นทางดงัรูป

ที� 6 (ก) และเส้นทางที� 2 ระยะทาง 150 กิโลเมตร เส้นทางการทดสอบ ดงั

รูปที� 6 (ข) และผลการทดสอบ ดงัรูปที� 7  

การทดสอบการสิ�นเปลืองพลงังานต่อรอบการอดัประจุในสภาวะ

ใช้งานจริง เส้นทางดังรูปที� 7 (ค) การทดสอบโดยการวิ�งในสภาวะบน

ถนนจริง ตามเส้นทางการวิ�งของรถบสัโดยสาร ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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สาย 543 ก เป็นจาํนวน 3 เที�ยว ส่วนการทดสอบการขึ�นทางลาดชันได้

ทดสอบในสภาวะจริง โดยการขับขึ�นสะพานพระราม 9 การทดสอบ

จุดศูนยถ์่วงในแนวราบ ทดสอบรถเปล่าพร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อ รายงาน

นํ� าหนักลงเพลาหน้า เพลาทา้ย และจุดศูนยถ์่วง ส่วนการทดสอบวิ�งใน

ระดับนํ� าท่วมสูง 1 เมตร ทดสอบโดยการวิ�งผ่านระดับนํ� าที�ท่วมสูง 1 

เมตร โดยการวิ�งผา่นระดบันํ� าที�ท่วมและหลงัจากนั�นทาํการทดสอบความ

ทนแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของฉนวนตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั รายละเอียดผลการทดสอบ ดงัแสดงในตารางที� 1 

ตารางที� 1 ผลการทดสอบ 

รายการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบ ผลทดสอบ 

1) การประเมินสมรรถนะการขบัขี� 

1.1 การอดัประจุ สามารถอดัประจุโดย AC 

charger แบบ 2 หัว 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.2 ระยะเวลาในการอดั

ประจุ ที� SoC = 100% 

อดัประจุ 100% ไม่เกิน 4 

ชั�วโมง 

3 ชั�วโมง 20 นาที 

1.3 การขบัขี�แบบต่อเนื�อง

และที�ความเร็วสูงได ้

�  วิ�งต่อเนื�อง 30 นาที  

�  ความเร็ว >  80  km/h  

เป็นไปตามเกณฑ์ 

1.4  ระยะทางต่อการอดั

ประจุหนึ�งครั� ง 

 > 200 km 203 km ใชแ้บตเตอรี�  77% 

1.5 การสิ�นเปลืองพลงังาน

ต่อ � รอบการประจุไฟฟ้า 

> 120 km/h 105.64 kWh/100 km 

1.6 การทดสอบการขึ�น

บนทางลาดชนั 

ทดสอบ บนสะพาน

พระราม 9  

เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. การระบุจุดศูนยถ์่วงในแนวราบ 

เพื�อระบุนํ�าหนกัลงเพลา

หนา้ เพลาทา้ย และ

จุดศูนยถ์่วง  

 

� ทดสอบรถเปล่า   

� ทดสอบรถพร้อม

นํ�าหนกับรรทุก  

นํ�าหนกัลงเพลาทา้ยหรือ

เพลาคู่ทา้ย ไม่เกิน 11,000 

กิโลกรัม 

3) การทดสอบวิ�งในสภาวะนํ�าท่วมและความปลอดภยัทางไฟฟ้า 

3.1. ทดสอบวิ�งในสภาพ

นํ�าท่วม สูง 1 เมตร 

เครื�องไม่ดบั  

นํ�าไม่เขา้ตวัรถ 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.2 การทดสอบความทน

แรงดนักระแสสลบั 2,500 

โวลต ์เวลา 1 นาที 

ไม่เสียสภาพความเป็น

ฉนวนไฟฟ้า 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 
                (ก)                                  (ข)                                            (ค) 

รูปที� 6 เส้นทางการทดสอบสมรรถนะการขบัขี�  

(ก) เส้นทางการทดสอบการขบัขี�ที�ความเร็วต่อเนื�องและความเร็วสูงเส้นทางที� 1  

(ข) เส้นทางการทดสอบการขบัขี�ที�ความเร็วต่อเนื�องและความเร็วสูงเส้นทางที� 2  

(ค) เส้นทางการทดสอบการสิ�นเปลืองพลงังานต่อรอบการอดัประจุ 

 
รูปที� 7 ผลทดสอบการขบัขี�แบบต่อเนื�องและที�ความเร็วสูง 

5. สรุป 

จากการออกแบบและดดัแปลงรถบสัโดยสารเก่าขององค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ มาเป็นยานยนต์ไฟฟ้านั�น การออกแบบโครงสร้างอยูบ่น

พื�นฐานของแบบจาํลองพลวตั เพื�อให้การออกแบบโครงสร้างลดการใช้

พลงังาน โดยที�ความแข็งแรงทางกลเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ� งปัจจยัหลกัที�มี

ผลต่อการใช้พลังงาน คือ นํ� าหนักของตัวรถบัสโดยสาร ดังนั� นการ

ออกแบบจึงเน้นให้นํ� าหนักลดลง โดยสามารถลดนํ� าหนักลงจากรถบัส

โดยสารเดิมประมาณ �,��� กิโลกรัม ทาํให้ยานยนต์ไฟฟ้าที�ออกแบบใช้

พลังงานได้อย่างเหมาะสมที�สุด สามารถลดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและ

แบตเตอรี�ลง โดยสมรรถนะการขบัขี�เป็นไปตามขอ้กาํหนด คือ ทดสอบ

ในสถานที�จริง ทั� งการอัดประจุ การประเมินสมรรถนะในการขับขี� 

ปริมาณการสิ�นเปลืองพลังงานไฟฟ้า การทดสอบขับขึ� นทางลาดชัน 

ทดสอบโครงสร้างและจุดศูนยถ์่วง รวมถึงการทดสอบการวิ�งในสภาวะ

นํ� าท่วมและความปลอดภยัทางไฟฟ้า จากการทดสอบดงักล่าว ยานยนต์

ไฟฟ้าดัดแปลงที�ทาํการออกแบบและดัดแปลงขึ�น มาจากรถบสัโดยสาร

เก่า ดังรูปที�  3 (ก) มีผลการทดสอบเป็นไปเงื�อนไขที�กําหนดและตาม

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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บทคดัย่อ 

ปกติในฤดูหนาว ร่างกายมนุษยจ์ะเกิดไฟฟ้าสถิตไดง่้าย เน่ืองจากมี
ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า จึงท าให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าบนผิว ซ่ึง
ไฟฟ้าสถิตบนร่างกายเกิดจากการท่ีร่างกายมีการสูญเสียประจุลบหรือ
อิเล็กตรอน บ่อยคร้ังก่อให้เกิดความไม่สะดวกในชีวิตประจ าวนั เม่ือมี
การสัมผสักบัวตัถุ เช่น ประตูรถยนต์ เป็นตน้ ในบทความน้ีจึงไดท้ าการ
แกปั้ญหา โดยท าการสร้างอุปกรณ์สร้างประจุลบท่ีมีขนาดเล็ก พกพาได้
สะดวก อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนจะอาศยัหลกัการการท าให้เกิดการปล่อยประจุ
แบบโคโรนา ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ 
จะท าในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิ 26 °C และท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ 45% 
จากผลการทดสอบพบวา่ อุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนสามารถก าจดัไฟฟ้าสถิตไดดี้
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีท าการทดสอบ 

ค ำส ำคญั: ไฟฟ้าสถิต ประจุลบ การปล่อยประจุแบบโคโรนา 

Abstract 
In winter, noticeable amount of static electricity on a human body 

can often be observed due to low relative humidity levels along with 
other supporting factors. Typically, the static electricity on the body is 
caused by the loss of negative charges from the skin. To solve this 
inconvenience, a negative-ions generator device with the small size and 
easy-to-carry is presented. This device is designed based on a corona 
discharge effect. The performance testing is carried at 26 °C and at 45% 
relative humidity (RH). It was found that the device worked properly 
and could reduce the static electricity on human body well under the 
prescribed condition. 

Keywords:  Static Electricity, Negative Ions, Corona Discharge 

1. บทน ำ 
ปัญหาไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย อาทิเช่น เม่ือจบัลูกบิดประตูบา้น หรือ 

เปิดประตูรถ หรือ แมแ้ต่การจบัราวรถเขน็ในห้างสรรพสินคา้ เป็นปัญหา
ท่ีพบเจอเม่ือย่างเขา้ฤดูหนาว สาเหตุดงักล่าวเกิดข้ึน เน่ืองมาจากผิวแห้ง 
เพราะอากาศในช่วงฤดูหนาวมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า หรือ มีปริมาณน้อย
กว่าร้อยละ 40 เป็นผลให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตไดง่้าย  เม่ือ
ความช้ืนต ่าจะท าให้ประจุไฟฟ้าสะสมบนผิวหนัง หากมีการสัมผสักับ
วสัดุประเภทตวัน าจะท าให้เกิดการถ่ายเทประจุไฟฟ้าไปยงัตวัน า ส่งผล

ท าให้เกิดการช็อตข้ึน [1] นอกจากน้ีการเกิดไฟฟ้าสถิตมกัจะพบได้ใน
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใชส้ายพานในระบบการผลิต เน่ืองจากมีการ
เสียดสีระหว่างสายพานกบัแกนเพลา ขณะท่ีมีการเคล่ือนท่ี และ ถา้หากมี
การสะสมประจุมากเกินไป อาจก่อให้ความเสียหายให้กับอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรในโรงงาน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอาจท าให้
เกิดอนัตรายต่อผูท่ี้สัมผสัดว้ย [2] 

ปัจจุบนัไดมี้การสร้างอุปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัการเกิดไฟฟ้าสถิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกนัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง
ผูป้ฏิบติังานในส่วนของพื้นท่ีท่ีเกิดไฟฟ้าสถิตไดง่้าย อย่างไรก็ตาม จาก
การส ารวจพบวา่ อุปกรณ์ท่ีมีอยู ่ยงัมีขอ้จ ากดับางประการ ยกตวัอยา่ง เช่น 
(1) สายรัดขอ้มือ StarTech ESD ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เพื่อป้องกนัการเกิดไฟฟ้า
สถิตบนร่างกายของผู ้ปฏิบัติงาน  จ าเป็นต้องมีการต่อสายกราวด์
ตลอดเวลา จึงมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของพื้นท่ีการใช้งาน เพราะสามารถใช้
งานในระยะตามความยาวของสายกราวด์เท่านั้น (2) เคร่ืองพ่นลมก าจดั
ไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์น้ีใชล้ดการสะสมประจุไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในการเสียดสี
ของสายพานหรือเคร่ืองจกัรในใช้ในโรงงาน จะท าการติดตั้งเฉพาะจุด 
และจะก าจัดไฟฟ้าสถิตเฉพาะบริเวณท่ีมีการติดตั้ งเท่านั้ น และจาก
ขอ้จ ากัดของอุปกรณ์ท่ีกล่าวมา บทความน้ี จึงได้มีแนวคิดท่ีจะท าการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิต เพื่อช่วยลดปัญหาการสะสมของประจุ
ไฟฟ้าบนผิวและเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย ท่ีสามารถพกพา
และใชง้านไดส้ะดวกมากข้ึน  

ในหัวข้อต่อไปจะกล่าวถึง แนวคิดและวิธีการท่ีจะใช้ในการ
ออกแบบอุปกรณ์ รวมถึง การอธิบายวิธีการสร้างอุปกรณ์ การทดสอบ
การท างาน และ ผลการทดสอบของอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึน ตามล าดบั  

2. กำรศึกษำกำรเกดิและปัจจัยที่ท ำให้เกดิไฟฟ้ำสถิตและวธิีกำรกำร
ลดทอนไฟฟ้ำสถติ 

2.1 ประจุไฟฟ้ำสถติ 
ไฟฟ้าสถิต เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของ

วสัดุ [3] เม่ือเกิดการเสียดสีกนัระหว่างสสารต่างชนิด ท าให้ประจุไฟฟ้ามี
ความไม่สมดุลระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประจุ
ไฟฟ้ากบัสสารชนิดอ่ืนเพื่อรักษาความสมดุล ส าหรับการช็อตของไฟฟ้า
สถิตบนร่างกาย เกิดจากการแลกเปล่ียนประจุไฟฟ้ากับส่ิงของรอบตัว 
ผ่านทางการสัมผสั หากเกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขั้วหน่ึงมากเกิน จะ
ส่งผลท าใหศ้กัยไ์ฟฟ้าเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กิดการช็อตกบัส่ิงอ่ืนๆไดง่้าย [4]   
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2.2 ควำมช้ืนสัมพทัธ์ในอำกำศ 
สาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดไฟฟ้าสถิตอาจเป็นผลจากความช้ืนสัมพทัธ์

ในอากาศ [2]  พบวา่หากมีความช้ืนสัมพทัธ์ต ่ากว่า 40% อาจส่งผลให้เกิด
การสะสมของประจุไฟฟ้าได้สูง และท าให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ ดังนั้ น
ส าหรับสภาพแวดล้อมในส านักงานและในโรงงานผลิตอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีเหมาะสม ไมค่วรสูงกวา่ 55 % [5]  

2.3 กำรลดทอนไฟฟ้ำสถิตโดยอำศัยกำรสร้ำงประจุไฟฟ้ำลบ 
การก าจดัประจุไฟฟ้าสถิตบนวตัถุ จะอาศยัการใชป้ระจุไอออนขั้ว

ตรงขา้ม [2] เพื่อท าใหเ้กิดการถ่ายเทประจุ ปกติแลว้ร่างกายมนุษยเ์กิดการ
สูญเสียอิเลก็ตรอนไดง่้าย หรือกล่าวไดว้า่ ประจุไฟฟ้าสถิตท่ีเกิดบนผิว
ตามร่างกาย ส่วนมากจะเป็นประจุบวก [6] ดงันั้น บทความน้ีจึงเลือกใช้
ประจุไฟฟ้าลบ เพือ่ก าจดัประจุไฟฟ้าสถิตบนร่างกาย โดยท าการสร้าง
ประจุไฟฟ้าลบดว้ยวิธีการปล่อยประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) 
การสร้างประจุไฟฟ้าลบดว้ยวิธีการแบบโคโคนา จะเกิดจากกระแสท่ีไหล
จากขั้วไฟฟ้าท่ีศกัยไ์ฟฟ้าสูงกระจายตวัไปยงัของไหลโดยอาศยัอากาศ 
ผา่นการไอออไนเซชนั (ionization) ซ่ึงมีการสร้างยา่นพลาสมารอบๆ 
ขั้วไฟฟ้า [7]  ดงันั้นเพื่อท าใหเ้กิดความแรงของสนามไฟฟ้าบริเวณรอบๆ
ตวัน า จึงมีจ าเป็นตอ้งสร้างแรงดนัสูงขั้วลบใหก้บัตวัปล่อยประจุ [2] โดย
ในบทความน้ีจะใชห้มอ้แปลงสวิตชิง (switching transformer) ชนิด
ความถ่ีสูงท่ีมีแรงดนัขาออก 0.5-5000 [V] เพื่อแปลงแรงดนัใหสู้งข้ึน 
ร่วมกบัวงจรทวีคูณแรงดนั (voltage multiplier) ทั้งน้ีก็เพื่อเพิ่มขนาด
แรงดนัไฟฟ้าใหมี้ค่ามากข้ึน [8]        

3. กำรสร้ำงวงจรทีท่ ำหน้ำทีส่ร้ำงประจุไฟฟ้ำลบ 
3.1 วงจรสร้ำงประจุไฟฟ้ำลบ 

ในท่ีน้ีอาศยัวงจรสร้างประจุลบดงัในรูปท่ี 1 และไดท้ าการทดลอง 
เพื่อให้ไดว้งจรท่ีสามารถท างานไดดี้ท่ีสุด โดยท าการทดลองเปลี่ยนชนิด
ของทรานซิสเตอร์ (พิจารณาจากผลของทรานซิสเตอร์ ท่ีมีต่อกระแสท่ีใช้
และแรงดนัท่ีสร้างได ้ จากทรานซิสเตอร์ 3 ชนิด พบวา่ทรานซิสเตอร์
เบอร์ TIP 3055 จะใชก้ระแสท่ีต ่าแต่สามารถสร้างแรงดนัท่ีสูง) และ
ทดลองเปล่ียนขนาดความตา้นทานท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร์ จ านวน 3 
ค่า คือ 100 [Ω], 1 [kΩ] และ 5.1 [kΩ] (พิจารณาผลของความตา้นทานท่ี
ขาเบสของทรานซิสเตอร์ต่อค่าแรงดนัท่ีสร้างได ้ ความแรงในการปล่อย
ประจุ และความถ่ีของสัญญาณสวิตชิงท่ีสร้างได ้ พบวา่ค่าความตา้นทาน 
1 [kΩ] ใหค้่าแรงดนัท่ีสร้างไดสู้ง มีความแรงในการปล่อยประจุ
ค่อนขา้งมาก และความถ่ีของสัญญาณสวิตชิงมีค่าประมาณ 21.2 [kHz]) 
ใชไ้ดโอดเบอร์ 2CL72 ตวัเก็บประจุขนาด 220 [pF] 15 [kV] ซ่ึงมีผลท่ีดี
ในเร่ืองการปล่อยประจุแบบโคโรนา   

จากวงจรในรูปท่ี 1 ประกอบดว้ย 2 ส่วนหลกั ส่วนแรก คือ ส่วน
ทางดา้นปฐมภูมิของหมอ้แปลง จะเป็นวงจรสวิตชิง เพือ่ใชใ้นการแปลง
ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั และส่วนท่ี 2 คือ 

 

 
รูปท่ี 1 วงจรสร้างประจุไฟฟ้าลบท่ีใช ้

 

 
รูปท่ี 2 การต่อวงจรแบง่แรงดนัแบบตวัเก็บประจุ 

 
ส่วนทางดา้นทุติยภมิูของหมอ้แปลง เป็นวงจรทวีคูณแรงดนั โดยท าการ
ต่อตวัเก็บประจุเพื่อใชใ้นการเพิ่มแรงดนัใหสู้งข้ึน จากค่าท่ีออกมาจาก
หมอ้แปลงแรงดนั และท าการต่อไดโอดกลบัขั้วเพื่อใหไ้ดค้่าแรงดนัขั้ว
ลบ 

3.2 กำรวดัค่ำขนำดแรงดัน ณ ต ำแหน่งปล่อยประจุ 
ส าหรับการวดัค่าขนาดแรงดนัของตวัปล่อยประจุท่ีมีค่าแรงดนัสูง 

เน่ืองจากมีความจ ากดัในเร่ืองของเคร่ืองมือวดัค่าแรงดนัสูง จึงจ าเป็นตอ้ง
อาศยัวงจรแบ่งแรงดนั (voltage divider) แบบตวัเก็บประจุเขา้มาช่วยเพือ่
ใชว้ดัค่าแรงดนั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 ซ่ึงสามารถค านวณค่าแรงดนัไดจ้าก
สมการท่ี (1) 

1 2
1 2

1

C C
V V

C

+
=  (1) 

โดยท่ี C1 , C2 คือ  ตวัเก็บประจุตวัท่ี 1 และ 2 (ในการทดลองใช ้C1 
ขนาด 0.47 [µF] และ C2 ขนาด 47 [µF] )    

V1  คือ  ค่าแรงดนัสูงเอาตพ์ุตท่ีตอ้งการวดั และ V2  เป็น ค่าแรงดนัท่ี
สามารถวดัไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือวดัแรงต ่า 

4. วธิีกำรทดลองและผลกำรทดสอบ 

4.1 กำรทดสอบค่ำแรงดันท่ีได้จำกวงจรสร้ำงประจุไฟฟ้ำลบ ผ่ำนกำร
ใช้วงจรแบ่งแรงดัน 

จากหัวขอ้ท่ี 3 ในการวดัแรงดนัสูง (แรงดนัเอาตพ์ุต V1 ) จะท าการ
วดัโดยอาศยัวงจรแบ่งแรงดนัแบบตวัเก็บประจุในรูปท่ี 2 โดยการวดัค่า
แรงดนั V2 ในบทความน้ี ไดท้ าการวดัโดยใชอ้อสซิโลสโคป (เน่ืองจาก
เป็นเคร่ืองมือวดัแรงต ่าท่ีมีอยู่ในห้องทดลอง) ผลท่ีได้พบว่าขนาดของ
แรงดัน V2 มีค่าเท่ากับ -64.8 [V] ดังแสดงในรูปท่ี  3 และ เม่ือน าไป
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ค านวณตามสมการท่ี (1) จะได้ค่าแรงดันเอาต์พุต V1 คือ - 6.544 [kV] 
อยา่งไรก็ตาม การใชว้งจรแบ่งแรงดนัแบบตวัเก็บประจุ (ดงัในรูปท่ี 2) จะ
ช่วยให้สามารถวดัค่าแรงดนัโดยใช้เคร่ืองวดัแรงดนัต ่า แต่พบว่าการใช้
วิธีการดังกล่าว เปรียบเสมือนการต่อวงจรกรอง (filter) เขา้ไป และเพื่อ
ตรวจสอบค่าขนาดแรงดนัเอาต์พุต V1 ว่าเป็นไปตามท่ีออกแบบหรือไม่ 
จึงท าการตรวจสอบ โดยน าไปจ าลองในโปรแกรม LTspice เพื่อดูขนาด
ของแรงดันท่ีต าแหน่งเอาต์พุตของรูปท่ี 1 ผลจากการจ าลองโดยใช้
โปรแกรม LTspice พบว่ามีค่าอยูร่ะหว่างช่วง -3.37 [kV] ถึง -10.11 [kV] 
ดงัแสดงในรูปท่ี 4 

4.1 กำรทดสอบกำรท ำงำนของอปุกรณ์ก ำจัดไฟฟ้ำสถิต 
ในหัวขอ้น้ีจะท าการทดสอบการท างานของอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึน ดงั

แสดงตามรูปท่ี 5 ในการทดสอบจะทดลองท่ีสภาวะแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิ 
26 °C  และความช้ืนสัมพทัธ์ 45 % และเพื่อท าให้เห็นผลการทดสอบท่ี
ชดัเจน ในท่ีน้ีจะทดลองท าการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างลูกโป่งกบั
เส้นผม แทนการสร้างบนผิวของร่างกาย 
 

 
 

รูปท่ี 3 ผลการวดัแรงดนั V2 โดยใชอ้อสซิลโลสโคป 
 

 
 
รูปท่ี 4 รูปคล่ืนแรงดนัจากการจ าลองโดยใชโ้ปรแกรม LTspice   เส้นกราฟสีเขียวแสดง
ค่าแรงดนัในกรณีท่ีไมมี่การต่อวงจรแบ่งแรงดนัแบบตวัเก็บประจุ เส้นกราฟสีน ้าเงิน

แสดงค่าแรงดนัท่ีวดัไดใ้นกรณีท่ีมีการต่อวงจรแบ่งแรงดนัแบบตวัเก็บประจุ 
 

 
 

รูปท่ี 5 อุปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิตโดยใชป้ระจุไฟฟ้าลบ 

 
 

รูปท่ี 6 การเกิดไฟฟ้าสถิตระหวา่งลูกโป่งกบัเส้นผมก่อนใชอุ้ปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิต 
 

 
 

รูปท่ี 7 น าอุปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิตมาทดสอบ  โดยน ามาวางบริเวณใกลก้บัเส้นผมใน
บริเวณท่ีเกิดไฟฟ้าสถิต 

 

 
 

รูปท่ี 8 น าลูกโป่งมาทดสอบอีกคร้ัง หลงัใชอุ้ปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิต 

 
(เน่ืองจากการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตบนผิวร่างกาย จะสังเกตเห็นไดย้าก
และไม่ชดัเจน) ในการทดลองจะท าการบนัทึกภาพระหว่างก่อนและหลงั
การใชอุ้ปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิต 

ในรูปท่ี 6 เป็นรูปแสดงการเกิดไฟฟ้าสถิตระหวา่งเส้นผมกบัลูกโป่ง 
ซ่ึงสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เกิดแรงดึงระหว่างเส้นผมกับลูกโป่ง 
หลงัจากนั้นจะน าอุปกรณ์ก าจดัประจุไฟฟ้าสถิตท่ีสร้างข้ึน มาจ่อใกลก้บั
เส้นผมบริเวณท่ีมีประจุไฟฟ้าสถิต ดังแสดงในรูปท่ี 7 เป็นระยะเวลา
ประมาณ 20 วินาที เพื่อปล่อยประจุลบให้กบัเส้นผม เม่ือครบตามเวลา ก็
น าลูกโป่งมาทดสอบกบัเส้นผมอีกคร้ัง ซ่ึงจะพบว่าไปเป็นดงัรูปท่ี 8 และ
จากรูปดงักล่าวจะสังเกตเห็นว่า ไม่มีการดึงดูด หรืออาจจะมีแรงดึงดูด
ระหว่างเส้นผมกับลูกโป่งน้อยมาก จนท าให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
อย่างชัดเจน นั่นก็แสดงว่า การใช้อุปกรณ์ก าจดัประจุไฟฟ้าสถิตท่ีสร้าง
ข้ึน สามารถช่วยท าการลดทอนประจุไฟฟ้าสถิตลงได้ ตามท่ีไดอ้อกแบบ
ไว ้
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5. สรุปผลกำรทดสอบกำรใช้งำน 
ในการสร้างอุปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิตแบบใชป้ระจุไฟฟ้าลบ โดยใช้

วงจรสร้างแรงดันสูงเพื่อให้เกิดการปล่อยประจุแบบโคโรนา ซ่ึงมี
วตัถุประสงค์ในการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดกระทดัรัด และ
สามารถพกพาได ้ ส าหรับในการออกแบบไดเ้ลือกใชท้รานซิสเตอร์เบอร์ 
TIP 3055 เน่ืองจากใชก้ระแสนอ้ย และใชค้วามตา้นทานขนาด 1 [kΩ] ต่อ
ท่ีขาเบสของทรานซิสเตอร์เพื่อท าให้ได้ความถ่ีของการสวิตชิง 21.2 
[kHz] ในการสร้างสัญญาณเขา้สู่หมอ้แปลง ส่วนวงจรทวีคูณไดเ้ลือกใช้
ไดโอดเบอร์ 2CL72 และตวัเก็บประจุขนาด 220 [pF] 15 [kV] ซ่ึงให้ผลดี
ท่ีสุดในการท าให้เกิดการปล่อยประจุแบบโคโรนา ส าหรับการทดสอบ
การท างานของอุปกรณ์ท่ีสร้างข้ึนเป็นการทดสอบในสภาพแวดลอ้มท่ีมี
อุณหภูมิ 26 °C  และความช้ืนสัมพัทธ์ 45% จากผลการทดสอบพบว่า
อุปกรณ์ก าจดัไฟฟ้าสถิตท่ีสร้างข้ึนจะช่วยลดการสะสมและก าจดัประจุ
ไฟฟ้าสถิตได ้
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A Comparative study of sowing method and distancing controlled method affecting to rice planting 
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บทคดัย่อ 
บทความนี� นําเสนอเทคนิควิธีการปลูกข้าวด้วยวิธีการควบคุม

ระยะห่างโดยไดพ้ฒันาเครื�องยอดขา้วตน้แบบที�สามารถควบคุมระยะห่าง

ใน ก ารป ลูก ข้าวที� อาศัยก ารทํางาน ผ่าน มอเตอร์ก ระแส ตรงที� ใช้

แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์และควบคุมการทาํงานด้วยการเขียนโปรแกรม

ผ่านอาดุยโน 2560 สําหรับควบคุมการหมุนให้ได้ระยะห่างที�กาํหนดไว ้

โดยบทความนี� ได้ เน้น วิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบลักษณ ะของการ

เจริญเติบโตของขา้วหอมมะลิระหวา่งการปลูกดว้ยวิธีการโยนซึ�งเป็นการ

ปลูกแบบทั�วไปและการปลูกด้วยวิธีการควบคุมระยะห่าง ซึ� งผลการ

ทดลองจะเห็นไดว้่า ขา้มหอมมะลิที�ปลูกดว้ยวิธีการควบคุมระยะห่างจะ

สามารถทาํให้ตน้ขา้วมีการเจริญเติบโตไดดี้โดยพิจารณาได้จากลกัษณะ

ของเมล็ดข้าว ความสูงของต้นข้าวและความสมบูรณ์ของต้นข้าวเมื�อ

เปรียบเทียบกบัการปลูกดว้ยวิธีการโยน โดยบทความนี� ไดท้าํเป็นตน้แบบ

สาํหรับนาํไปปรับปรุงและพฒันาต่อในเชิงพานิชยแ์ละเป็นประโยชน์ต่อ

เกษตรกรในอนาคตได ้

คาํสําคญั: ขา้ว การทาํนา คุณภาพขา้ว วิธีการปลูกขา้ว 

Abstract 

This paper presents the technique of rice planting by distancing 

controlled method by developing a prototype rice spreader which can 

control the distance of rice planting. Moreover, The machine consists of 

a total of 3 rice-drying cylinders that are operated via a 12 volt DC 

motor and controlled by programming via Arduino2560 for controlling 

the rotation to a predetermined distance. In addition, This paper focuses 

on the camparative analysis of the growth characteristics of jasmine rice 

during the sowing method and the distancing controlled method. The 

experimental results showed that jasmine rice grown with a machine 

with controlled spacing is able to grow the rice plant well considering 

its grain characteristics. height of rice plant and the completeness of the 

rice plant as a whole compared to planting by throwing method and this 

distance controlled rice spreader can be a prototype for future 

improvement and development in term of commercial and useful for 

farmers in the future. 

Keywords:  Rice, Farming, Rice Quality, Rice planting method 

1. บทนํา 
ข้าวเป็ น เม ล็ด ขอ งพื ช ใน ส กุ ล ข้าวที� พ บ ม าก ใน เอ เชี ย มี ชื� อ

วิทยาศาสตร์คือ Iryza Sativa [1] ขา้วเป็นธัญพืชที�ประชากรโลกบริโภค

เป็นอาหารสําคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในทวีปเอเชีย ในปี พ.ศ.2553 

ประเทศไทยปลูกขา้วถือว่าเป็นธัญพืชที�มีการปลูกมากที�สุดเป็นอนัดับ

สามของโลก [2] ทาํให้ข้าวมีความสําคัญทั� งทางด้านการบริโภคและ

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยขา้วมีส่วนประกอบและโครงสร้าง 3 ส่วนคือ 1) 

ราก เป็นส่วนที�อยูใ่ตผิ้วดิน ใช้ยึดลาํตน้กบัดิน เพื�อไม่ให้ตน้ลม้ 2) ลาํตน้ 

มีลักษณะเป็นโพรงตรงกลางและแบ่งออกเป็นปล้องๆ โดยมีข้อกั� น

ระหวา่งปลอ้ง ความยาวของปลอ้งนั�นแตกต่างกนั จาํนวนปลอ้งจะเท่ากบั

จาํนวนใบของต้นข้าว ปกติจะมีประมาณ 20-25 ปล้อง และ 3) ใบ มี

ห น้ า ที� สั ง เค ร า ะ ห์ แ ส ง เพื� อ เป ลี� ย น แ ร่ ธ า ตุ  อ า ห า ร  นํ� า แ ล ะ

คาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นแป้งเพื�อใชใ้นการเจริญเติบโตและสร้างเมล็ด

ของตน้ขา้ว [3]  และในปัจจุบนัเกษตรกรไทยร้อยละ 50 ทาํการเกษตร

ดว้ยการปลูกขา้ว ถือว่าเป็นสัดส่วนตวัเลขที�เป็นจาํนวนมากเมื�อพิจารณา

เปรียบเทียบกบัการทาํเกษตรประเภทอื�นๆ  แต่อย่างไรก็ตามชาวนานั�น

ยงัคงประสบปัญหาการขาดทุนเนื�องจากได้รับผลตอบแทนที�น้อยกว่า

ตน้ทุนที�ลงทุนไป โดยการปลูกขา้วแต่ละครั� งนั�นตอ้งใชเ้นื�อที�ในการปลูก

ค่อนข้างมากอีกทั� งยงัมี นํ� า ปุ๋ ย และเมล็ดข้าวเปลือกที�ต้องใช้ในการ

เพาะปลูกในปริมาณที�มากเช่นกนั ทาํให้เกิดความเหลื�อมลํ�าของตน้ทุนที�

มากกว่าผลตอบแทน จากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ บทความนี� ไดมี้แนวคิด

ในการศึกษาโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต

ของขา้วที�ปลูกด้วยวิธีโยนและวิธีควบคุมระยะห่างเพื�อเป็นแนวทางใน

การช่วยเหลือเกษตรกร โดยได้สร้างตน้แบบเครื�องปลูกขา้วด้วยเทคนิค

วิธีการควบคุมระยะห่าง 

2. รูปแบบการปลูกข้าว 

การปลูกข้าวในประเทศไทยมีรูปแบบที�หลากหลายขึ� นอยู่กับ

ลกัษณะดิน ลกัษณะพื�นที� นํ� า และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ� งรูปแบบ

การปลูกขา้วมีดงันี�  [4] 

1) การปลูกขา้วแบบทาํนาดาํ เป็นวิธีการทาํนาที�มีการนาํเมล็ดขา้ว

ไปเพาะในแปลงที�เตรียมไว ้และมีการดูแลรักษาจนให้ผลผลิต การทาํนา
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ดาํนิยมปลูกในพื�นที�ที�มีแรงงานเพียงพอ โดยจะมีขั�นตอนตั�งแต่การเตรียม

ดิน การไถดะหรือไถพลิกหน้าดินเพื�อกาํจดัวชัพืช และตากดินให้แห้ง 

การไถแปรเพื�อยอ่ยดินและคลุกเคลา้วชัพืช แสดงไดด้งัรูปที� 1 [5] 

 

 
รูปที� 1 การปลูกขา้วแบบทาํนาดาํ 

 

2) การทาํนาแบบหว่าน เป็นการปลูกขา้วโดยการหว่านเมล็ดลงไป

ในนาที�เตรียมพื�นที�ไวแ้ลว้โดยตรง เป็นวิธีการที�นิยมมากขึ�นในปัจจุบนั

เนื�องจากประหยดัแรงงานและเวลา แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ นาหวา่นขา้ว

แห้งเป็นการหวา่นเมล็ดขา้วเพื�อคอยฝนในสภาพดินแห้งและนาหวา่นขา้ว

งอกหรือนาหว่านตม เป็นการนาํเมล็ดพนัธุ์ขา้วที�ถูกเพาะให้งอกมีขนาด

เท่าตาตุ่มไปหวา่นลงในกระทงนาที�มีนํ�าขงัอยู ่แสดงไดด้งัรูปที� 2 [6] 

 
รูปที� 2 การทาํนาแบบหวา่น 

 

 จากลกัษณะการปลูกขา้วทั�งสองวิธีนี� จะสังเกตุเห็นว่ามีขอ้ดี

และขอ้จาํกดัในแต่ละวิธีที�แตกต่างกนั บทความนี� จึงไดน้าํเสนอการปลูก

ขา้วด้วยการควบคุมระยะห่างโดยกาํหนดให้ระยะห่างของตาํแหน่งต้น

ขา้วห่างกนัเป็นระยะ 10 cm ทั�งในด้านแนวแกน x และแนวแกน y โดย

อาศยัการเขียนโปรแกรมควบคุมระยะห่างผ่านบอร์ดอะดูโน และสร้าง

เป็นเครื�องตน้แบบสาํหรับการพฒันาให้เป็นเครื�องปลูกขา้วในเชิงพานิชย์

ต่อไปในอนาคต 

3. การออกแบบและทดสอบการทํางานของเครื!องต้นแบบ 

บทความนี� ได้ออกแบบและสร้างเครื� องตน้แบบการปลูกขา้วด้วย

วิธีการควบคุมระยะห่างซึ� งประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ แสดงไดด้งัตาราง

ที� 1 และมีการจดัวางตาํแหน่งแสดงไดด้งัรูปที� 3 

ตารางที� 1 อุปกรณ์ประกอบสําหรับสร้างเครื� องปลูกขา้วดว้ยวิธีควบคุม

ระยะห่างตน้แบบ 

ลาํดบัที� อุปกรณ์ หนา้ที� 

1 บอร์ดอาดูโนเมกา้ ใชค้วบคุมมอเตอร์ขบัสายพานตวัเครื�อง 

2 บอร์ดอาดูโนยโูน ใชค้วบคุมมอเตอร์เซอร์โว 

3 มอเตอร์เซอร์โว ใชส้าํหรับเปิด-ปิดฝากระบอกสาํหรับปลูกขา้ว 

4 มอเตอร์กระแสตรง ขบัสายพานให้สายพานเดินหนา้หรือถอยหลงั 

5 รีเลย ์ ทาํหนา้ที�ตดัต่อวงจรให้กบัมอเตอร์ 

6 
สวชิชิ�งพาวเวอร์ซัพ

พลาย 
ลดแรงดนัไฟฟ้าจาก 220V ให้เป็น 12V 

 

 
รูปที� 3 ชุดตน้แบบเครื�องปลูกขา้วดว้ยวิธีการกาํหนดระยะห่าง 

 

         การทาํงานของเครื�องตน้แบบการปลูกขา้วดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

ในบทความนี�จะปลูกตน้ขา้วโดยใชข้า้วหอมมะลิ ซึ� งเป็นเมล็ดขา้วเปลือก

มาเพาะต้นกล้า โดยแช่นํ� าทิ�งไวเ้ป็นเวลา 1 วนั และเตรียมดินสําหรับ

เพาะปลูกโดยนาํดินมาร่อนให้เป็นดินละเอียดใส่ลงในกะบะทดลองทิ�งไว้

เป็นระยะเวลา 19 วนั แสดงไดด้งัรูปที� 4  

    
รูปที� 4 ตน้กลา้ขา้วหอมมะลิและดินสาํหรับปลูก 

 

          บทความนี�ไดท้ดสอบการทาํงานของโปรแกรมเพื�อให้สามารถทาํ

การปลูกขา้วดว้ยระยะห่างที�เท่ากนัคือ 10 cm โดยไดเ้ริ�มจากการทดสอบ

การทาํงานของมอเตอร์ และอาศยัหลกัการหน่วงการหมุนของมอเตอร์

ดว้ยฟังกช์นัดีเลยเ์พื�อให้ไดร้ะยะที�ตอ้งการและเหมาะสม ดงัตารางที� 2 

ตารางที� 2 การทดสอบการหน่วงเวลาเพื�อหาระยะการปลูกที�เหมาะสม 
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ครั� งที� เวลาการหน่วง (ms) ระยะทางที�ได ้(cm) 

1 100  7.9  

2 200  8.6 

3 300 9.2 

4 400 9.8 

5 500 11.2 

6 600 12 

7 700 12.8 

จากผลการทดสอบจะเห็นว่าที�เวลาการหน่วง 400-500 ms จะทาํให้ได้

ระยะการปลูกที�เหมาะสมมีค่าใกลเ้คียงซึ� งกาํหนดไวที้� 10 cm ซึ� งบทความ

นี�ไดท้าํการทดสอบเพิ�มเติมโดยปรับตั�งเวลาการหน่วงให้ละเอียดมากขึ�น

ทาํให้ไดเ้วลาการปรับตั�งค่าการหน่วงของดีเลยเ์ป็น 430 ms ซึ� งเป็นค่าที�

ทาํให้ไดร้ะยะการปลูกเท่ากบั 10 cm  

        การทาํงานของเครื�องตน้แบบการปลูกขา้วดว้ยวิธีการควบคุม

ระยะห่างสามารถแสดงแผนภาพการทาํงานไดด้งัรูปที� 5 

รูปที� 5 การทาํงานของเครื�องปลูกขา้วดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

4. ผลการทดลอง

บทความนี� มุ่งเน้นที�ทดสอบการทาํงานของเครื� องปลูกขา้วด้วยวิธี

ควบคุมระยะห่างดงันั�น ความแม่นยาํของตาํแหน่งการปลูกถือว่าเป็นสิ�ง

สําคญัและประเมินได้ว่าเครื� องปลูกข้าวมีการทาํงานได้ถูกต้องหรือไม่ 

โดยบทความนี� ไดก้าํหนดให้ทดลองปลูกในพื�นที�ทดสอบที�มีขนาดความ

ยาวของพื�นที� 1 เมตร โดยผลการทดสอบในแต่ละช่วงระยะห่างแสดงได้

ดงัตารางที� 3  

ตารางที� 3 ผลการทดสอบความแม่นยาํของเครื�องปลูกขา้วดว้ยวิธีควบคุม

ระยะห่าง 

ครั� งที� 
ระยะห่างการปลูกขา้ว (cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 10 20 30 40 50 60 70 81 91 101 

2 9.9 19.9 29.9 39.9 49.9 59.9 69.9 79.9 89.9 100 

3 10 19.9 29.9 40 50 60 70 80 91 102 

4 10 20 30 40 50 60 71 81 91 101 

5 9.9 19.9 29.9 40 50 60 70 81 91 101 

6 10 20 30 40 50 60.5 71 81 91 102 

7 9.5 19.5 29.9 40.5 50.5 61 72 83 94 105 

8 9.9 19.9 30 40 50 60.5 71 81 91 102 

9 10 20 30 40 50 61 72 83 94 107 

10 9.9 19.5 29.9 40 50 61 71 82 93 105 

11 9 19 29 39 50 60.5 71 81 92 103 

12 9 18.5 29 39 50 60 70 80 91 101 

13 10 19.5 29 39.5 49.9 60 70.5 80.5 91 101 

14 9 18.5 29 39.5 49.9 60 70.5 80.5 91 102 

15 9.5 19 29 39 49 59 69.5 79.5 90 100 

16 9.5 19 29 39 49.5 59.5 70.5 81 92 104 

17 9 19 29 39 49 59.9 70.5 80 90 100 

18 8 18 28.5 39 49 60 70 80 90.5 101 

19 8 18 28 38.5 49 59 69.5 79.5 90 100 

20 9.5 19 29 39 49 59 69 79.5 90 100 

เฉลี�ย 9.48 19.3 29.4 39.5 49.7 60 70.5 80.7 91.2 101.9 

%error 5.2 3.45 1.96 1.15 0.56 0.06 0.64 0.9 1.35 1.92 

บทความนี� ไดท้ดสอบโดยการปลูกขา้วลงในกระบะทดลองที�มีการ

ควบคุมตั�งแต่ขั�นตอนการเตรียมดิน การนําดินมาฆ่าแบคทีเรียด้วยการ

ตากแดด การผสมนํ�ากบันํ� า การเพาะเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยการแช่นํ� าก่อนลง

ดินและการเพาะเมล็ดในกระบะก่อนนําไปปลูกด้วยวิธีการควบคุม

ระยะห่างแสดงไดด้งัรูปที� 6 – 8  

รูปที� 6 การเตรียมดินและฆ่าเชื�อแบคทีเรียดว้ยการตากแดด 
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รูปที� 7 การนาํดินที�ตากแดดแลว้มาร่อนให้ละเอียด 

 
 

 
รูปที� 8 การนาํดินละเอียดผสมกบันํ�าเพื�อปลูกจริง 

 

การทดสอบจะเปรียบเทียบผลในกรณีที�มีการปลูกขา้วแบบวิธีการ

โยนและวิธีการควบคุมระยะห่าง โดยจะพิจารณาจากความสูงของตน้ขา้ว 

นํ� าหนักของต้นข้าว จาํนวนต้นข้าวต่อหนึ� งรวง นํ� าหนักของเมล็ดข้าว 

และขนาดของเมล็ดขา้ว แสดงไดด้งัรูปที� 9 – 13 ตามลาํดบั 
 

      
ก) ปลูกดว้ยวิธีโยน        ข) ปลูกดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

รูปที� 9 เปรียบเทียบความสูงของตน้ขา้ว 

 
 

   
ก) ปลูกดว้ยวิธีโยน       ข) ปลูกดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

รูปที� 10 เปรียบเทียบนํ�าหนกัของตน้ขา้ว 

      
ก) ปลูกดว้ยวิธีโยน        ข) ปลูกดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

รูปที� 11 เปรียบเทียบจาํนวนลาํต่อ 1 กอของตน้ขา้ว 
 

    
ก) ปลูกดว้ยวิธีโยน        ข) ปลูกดว้ยวิธีควบคุมระยะห่าง 

รูปที� 12 เปรียบเทียบนํ�าหนกัของเมล็ดขา้ว 
 

 
รูปที� 13 เปรียบเทียบขนาดของเมล็ดขา้ว 

5. สรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองการปลูกข้าวโดยวิธีการควบคุมระยะห่างด้วย

ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถช่วยให้การเจริญเติบโตของข้าว รวมทั� ง

คุณภาพของตน้ขา้ว เมล็ดพนัธ์ุขา้วมีประสิทธิภาพดีขึ�นเมื�อเปรียบเทียบ

กบัวิธีการโยน โดยมีผลดงันี�  ความยาวของตน้ขา้วมีความยาวเพิ�มขึ�นจาก 

140 ซม. เป็น 166 ซม. คิดเป็น 18.57% เมื�อพิจารณานํ� าหนักต้นข้าวมี

นํ� าหนักเพิ�มขึ�นจาก 80 กรัมเป็น 130 กรัม คิดเป็น 62.5% เมื�อพิจารณา

จาํนวนลาํของตน้ขา้วเพิ�มขึ�นจาก 8 ลาํเป็น 11 ลาํต่อกอคิดเป็น 37.5% เมื�อ

พิจารณานํ� าหนักของเมล็ดขา้วเพิ�มขึ�นจาก 16 กรัมเป็น 33 กรัมคิดเป็น 

106.25% และเมื�อพิจารณาขนาดของเมล็ดข้าวจะมีลักษณะความยาว

เท่ากนั แต่วิธีการโยนจะมีเมล็ดขา้วลีบกว่าแบบวิธีการควบคุมระยะห่าง

วิธีการโยน วิธีการควบคมุระยะห่าง 
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อย่างเห็นได้ชัด ดังนั� นในภาพรวม การปลูกข้าวด้วยวิธีการควบคุม

ระยะห่างจะสามารถทาํให้คุณภาพของเมล็ดขา้วดีขึ�น 
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บทคัดย่อ 
บทความน้ี น าเสนอระบบตน้แบบส าหรับการเพาะเลี้ยงกุง้มงักรน ้า

จืดด้วยระบบควบคุมสมองกลฝังตวัในระบบปิดส าหรับวิถีเกษตรแนว
ใหม่ ระบบท่ีน าเสนอสามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มการเพาะเลี้ ยงให้
เหมาะกบัการเจริญเติบโตและการด ารงชีวิตของกุง้ไดเ้ทียบเท่ากบัสภาพ
ธรรมชาติ ขจดัปัญหาผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มท่ีอาจผนัแปรอย่าง
ฉบัพลนั ระบบประยกุตเ์ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง (Internet of 
Things: IoT) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของระบบปฏิบติัการบนพีซีหรือผ่าน
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนสมาร์ทโฟน 
ออกแบบระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์แบบสมองกลฝังตวัตระกูล 
Arduino “NodeMCU ESP8266” ใช้ภาษาซี  Arduino IDE Compiler ใน
การประมวลผลควบคุมฮาร์ดแวร์ระบบเพาะเลี้ ยงตามปัจจัยการ
เจริญเติบโตของกุ้งดังน้ี: การควบคุมสภาวะแร่ธาตุของน ้ า ปริมาณ
ออกซิเจน ระดับความเป็นกรด-ด่างหรือพีเอช (pH) อุณหภูมิน ้ า การ
หมุนเวียนถ่ายเทน ้ า การป้อนอาหาร ระบบเอ้ืออ านวยต่อการลดการใช้
แรงงาน และเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการเสริมสร้างรายไดเ้กษตรกรหรือ
ครัวเรือนทัว่ไปท่ีปราศจากประสบการณ์หรือทกัษะ การทดสอบระบบ
ด าเนินการโดยเพาะเลี้ ยงภายใต้ระบบปิด ทดสอบระบบโดยติดตาม
ตรวจสอบการควบคุมพารามิ เตอร์ท่ี เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการ
เจริญเติบโตให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด จากผลการทดสอบพบว่า
ระบบสามารถท างานภายใต้อัลกอริทึมท่ีก าหนด โครงสร้างระบบ
กะทัดรัด ใช้พ้ืนท่ีไม่มากและสามารถปรับให้เหมาะสมโดยง่ายกับ
ลกัษณะของพ้ืนท่ี 

ค ำส ำคัญ : กุ้งมังกรน ้ าจืด , การเพาะเลี้ ยง, การเจริญเติบโต, ระบบ
ควบคุมสมองกลฝังตวั 

Abstract 
This article proposes the embedded-control system for freshwater 

lobster farming in closed system for new agricultural methods. The 
proposed system is able to control the aquaculture environment to suit 
the lobster growth and livelihood equivalent to the natural conditions. 
Eliminate the impact of sudden environmental changes. The system 
applies IoT (Internet of Things) technology via a web browser of the 
operating system on PC or via an application on the Android operating 
system on smartphone. The system is designed with embedded 
microcontroller in “NodeMCU ESP8266” family using C-language 
Arduino IDE-compiler in the process of controlling the aquaculture 
system hardware according to the growth factors of lobster as follows: 
control of the mineral condition of water, the oxygen content, the level 

of acid-alkali (pH), water temperature, water circulation, feeding system. 
The system has facilitated the reduction of labor usage and is another way 
to increase the income of farmers or ordinary households without 
experience or skills. The system testing was conducted by aquaculture 
under a closed system. Test the system by monitoring the control 
parameters that are critical for growth under specified conditions. From 
the experimental results, it was found that the system was able to operate 
under the specified algorithm. The system structure is compact, does not 
take up much space and can be easily adjusted to suit the character of the 
space. 
Keywords : Freshwater lobster, Cultivation, Growth, Embedded 

Control System 

1.  บทน ำ 
ปัจจุบนัการเพาะเลี้ ยง “กุ้งมงักรน ้ าจืด” ก าลงัได้รับความนิยมมาก

ขึ้ นใน ดังนั้นการเพาะเลี้ ยงกุ้งมังกรน ้ าจืดเพ่ือการค้าจึงเป็นอีกหน่ึง
ช่องทางท่ีสามารถเสริมสร้างรายได้เกษตรกรหรือผูส้นใจ แต่ดว้ยเหตุท่ี
การเพาะเลี้ยงแบบบ่ออาจประสบปัญหาความผนัแปรของสภาพแวดลอ้ม 
ผูวิ้จยัจึงน าเสนอระบบตน้แบบส าหรับการเพาะเลี้ยงด้วยระบบควบคุม
สมองกลฝังตัวในระบบปิดตามวิถีเกษตรแนวใหม่ ท่ีสามารถควบคุม
สภาพแวดลอ้มการเพาะเลี้ยงให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัการเจริญเติบโตและ
การด ารงชีวิตดังน้ี การควบคุมสภาพน ้ าเพาะเลี้ ยงโดยควบคุมสมดุลแร่
ธาตุ ปริมาณออกซิเจน ระดบัพีเอช อุณหภูมิน ้ า การหมุนเวียนถ่ายเทน ้ า 
และการป้อนอาหาร ระบบประยุกต์เทคโนโลยี IoT ผ่านเวบ็เบราว์เซอร์
บนพีซีหรือโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน ระบบเอ้ืออ านวยต่อการ
ลดการใชแ้รงงาน เกษตรกรหรือผูส้นใจสามารถท าการเพาะเลี้ ยงได้ใน
พ้ืนท่ีต่างๆ โครงสร้างระบบมีความกระชับ ใช้พ้ืนท่ีน้อย เคลื่อนย้าย
สะดวก สามารถปรับขนาดการเพาะเลี้ยงให้เหมาะกบัพ้ืนท่ีได ้

ผลงานวิจยัท่ีผ่านมา ปี 2015 Nguyen Tang Kha Duyl และคณะ ได้
ออกแบบระบบตรวจสอบและควบคุมส าหรับฟาร์มกุ้งแบบเปิดด้วย
ระบบสมองกลฝังตัวผ่านเซ็นเซอร์ไร้สายส าหรับครัวเรือนหรือ
อุตสาหกรรม สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและค่าพีเอชของน ้ า ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ MSP430 กับซอฟต์แวร์ LabVIEW[1] ปี 2017 
Elvayandri Muchtar และคณะ ไดน้ าเสนอระบบควบคุมอจัฉริยะส าหรับ
บ่อเลี้ ยงกุ้งกุลาด าโดยซอฟต์แวร์ e-Shrimp ควบคุมการเติมอากาศด้วย
ระบบ Human Machine Interface (HMI) แจ้งเตือนคุณภาพน ้ าด้วยเสียง
เตือนและ SMS สามารถบนัทึกขอ้มูลบน SD Card[2] ปี 2018 Ing-Jer  
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 รูปที่ 1 บลอ็กไดอะแกรมการท างานของระบบตน้แบบท่ีน าเสนอ 
Huang และคณะ ได้น าเสนอระบบตน้แบบส าหรับการตรวจวดัปริมาณ
อาหารกุง้ท่ีตกคา้งอยูใ่นน ้าเพาะเลี้ยงโดยกลอ้งใตน้ ้ า เพื่อควบคุมการป้อน
อาหารมิให้หลงเหลือจนเป็นเหตใุห้เกิดการเน่าเสียของน ้า[3] ปี 2021 Siska 
Armalivia และคณะ ไดน้ าเสนอระบบการตรวจนับจ านวนตวัอ่อนลูกกุง้
โดยสแกนด้วยกลอ้ง ประมวลผลด้วยอลักอริทึม You Only Look Once 
(YOLO v3) เพ่ือลดการสูญเสียเวลาในการนับจ านวนลูกพนัธ์ุเพ่ือการจดั
จ าหน่าย ระบบมคี่าความแม่นย  าเฉลี่ย 76.48%[4] 

งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอระบบตน้แบบส าหรับการเพาะเลี้ยงกุง้มงักร
น ้าจืดดว้ยระบบควบคุมสมองกลฝังตวัในระบบปิดส าหรับวิถีเกษตรแนว
ใหม่ท่ีประยุกต์เทคโนโลยี IoT ดงัรูปท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนการเพาะเลี้ยงได้
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ขนาดการเพาะเลี้ ยงสามารถปรับเข้ากับขนาดพ้ืนท่ี 
ปราศจากผลจากความผนัผวนของสภาพแวดลอ้ม 

2.  แนวควำมคิดพื้นฐำนและโครงสร้ำงระบบ 

2.1  ระดับควำมเป็นกรด-ด่ำงกับกำรเพำะเลีย้ง 

โดยปกติน ้าส าหรับการเพาะเลี้ยงกุง้มงักรน ้ าจืด จะมีสภาพเป็น กรด 
กลาง หรือ ด่าง (pH Level) ก็ขึ้ นอยู่กับปริมาณไอออนของ ไฮโดรเจน 
(H+) และไอออนของ ไฮดรอกไซด์ (OH–) ปริมาณ H+ และ OH– จะเป็น
ตวับ่งช้ีถึงระดบัพีเอชของน ้ าตามล าดบั ท่ีอุณหภูมิ 25OC ค่าความเขม้ขน้ 
(โมล/ลิตร) ของ H+ และ OH– คูณกนัได ้10–14 โมล/ลิตร ดงัน้ี 

 H+    OH–    =    10–14 (1) 

หรือ H+    =    OH–    =    10–7 (2) 

เมื่อพิจารณาตวัแปรแบบไม่ติดเคร่ืองหมาย “ลบ” (–) 

 p    =    power    =    –log (3) 

 pH    =    –log[H+]    หรือ    pOH    =    –log[OH–] (4) 

จากสมการ (1) จึงได ้ pH  +  pOH    =    14 (5) 

ในส่วนความเป็นกรด-ด่างของระบบบฟัเฟอร์ด่างท่ีเกิดจากปริมาณ
เกลือ (Salt) ท่ีละลายอยูใ่นน ้า สามารถอธิบายไดด้งัสมการ 

 pOH    =    pKb  –  log[Alkali/Salt] (6) 

จึงไดค้่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH    =    14  –  pOH (7) 

ดงันั้นระดบัพีเอชของสารละลายทัว่ไปจึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 14 ค่า 
pH เท่ากบั 7 คือเป็นกลาง ต ่า/สูงกว่า 7 คือเป็นกรด/ด่างตามล าดบั ทฤษฎี
ท่ีกล่าวมาน้ีสัมพนัธ์กับการควบคุมระดับพีเอชของสารละลาย ปัจจัย
ส าคัญต่อการเจริญเติบโตของกุ้งประการหน่ึงก็คือระดับพีเอชของน ้ า
เพาะเลี้ยงท่ีมีความเหมาะสมในช่วง 7.5 – 8.2 หรือระดบัท่ีเป็นด่างอ่อนๆ 
สาเหตุส าคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ระดับพีเอชของน ้ าเพาะเลี้ ยงแปร
เปลี่ยนไปคือการปลดปล่อยไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์จากการขบัถ่าย
ของเสียของกุง้หรือส่ิงมีชีวิตในระบบ 

2.2  โครงสร้ำงกำรท ำงำนของระบบต้นแบบ 
บลอ็กไดอะแกรมโครงสร้างระบบดงัรูปท่ี 1 สามารถอธิบายไดโ้ดย

จ าแนกเป็นสองส่วนดังน้ี ส่วนแรก ถงัเพาะเลี้ยงกุง้มงักรน ้ าจืด (Culture 
Tank) ประกอบด้วยกลไกการป้อนอาหาร การป้อนน ้ าเพาะเลี้ ยงปรับ
สภาพ การระบายน ้ า การตรวจสอบระดับน ้ า และการป้อนออกซิเจน 
ส่วนท่ีสอง ถังเตรียมน ้ าบ าบัด  (Treatment Water Tank) ส าหรับการ
เพาะเลี้ยง ประกอบดว้ยการเตรียมน ้ าจากแหล่งน ้ าพร้อมปรับสภาพแบบ
อาร์โอ การตรวจวดัและปรับระดบัพีเอช การตรวจวดัและปรับสมดุลแร่
ธาต ุการกระจายความเขม้ขน้ของส่วนผสม และการจ่ายน ้าสู่ถงัเพาะเลี้ยง 

3.  โครงสร้ำงอุปกรณ์ระบบและกำรควบคุม 
โครงสร้างระบบและการควบคุม สามารถจ าแนกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

3.1  โครงสร้ำงอุปกรณ์ระบบ 
เพื่อควบคุมระดบัพีเอชและปริมาณเกลือแร่ของน ้าท่ีใชเ้พาะเลี้ยงกุ้ง

มงักรน ้าจืดในช่วง 7.5 – 8.2 และ 250 – 270 S/cm ตามล าดบั จากรูปท่ี 2 
ระบบจึงประกอบด้วยถงัเพาะเลี้ ยง TC จ านวน 12 ถงั รับน ้ าปรับสภาพ
จากถงั TT โดยป๊ัมจุ่ม P02 ขนาด 60 W ผา่นรีเลย ์R02 วาวลโ์ซลินอยด ์SS  
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 รูปที่ 2 โครงสร้างระบบเพาะเลี้ ยงกุ้งมังกรน ้ าจืดต้นแบบพร้อม

อุปกรณ์ระบบท่ีน าเสนอ 
มอเตอร์ป้อนอาหาร F ท าหน้าท่ีป้อนอาหารกุ้งสู่ถงั TC ขนาด 10 ลิตร 
สวิตซ์ลูกลอย FS ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระดบัน ้าภายในถงั TC ระบายถ่ายเท
น ้ าโดยวาวล์โซลินอยด์ SD ซ่ึงจะถ่ายน ้ าออก ¼ – ½ ของถงัทุกสัปดาห์ 
ทั้ งน้ีขึ้ นกับสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิ ป้อนอากาศสู่ถัง TC โดยป๊ัม
อากาศ ถังเตรียมน ้ าปรับสภาพ TT รับน ้ าจากแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือ
ระบบประปาโดยป๊ัม P04 ผ่านรีเลย ์R04 พร้อมบ าบดัแบบอาร์โอ WP-

R01 จากนั้ นปรับระดับพีเอชโดยเซ็นเซอร์พี เอช  PH และป๊ัมเ ติม
สารละลายปรับระดบั P05 ปรับระดบั EC (แคลเซียม แมกนีเซียม โปแต
สเซียม โซเดียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุรองอ่ืนๆตามสูตรส าเร็จ) โดย
เซ็นเซอร์ระดบั EC และป๊ัมเติมสารละลายแร่ธาตุ P06 ผสมน ้ าในถงั TT 
เพ่ือให้ส่วนผสมเขา้กนัโดยป๊ัม P03-R03 ระบบถูกออกแบบให้ประยุกต์
ได้กับไฟฟ้าระบบ 220 VAC ผ่านคอนเวอร์เตอร์ AC-DC เพ่ือจ่ายไฟฟ้า
ระดบั 12 VDC ให้กบัอุปกรณ์ระบบ 

เติมน ้ำเข้ำ ังเพำะเลี้ยง
      -          

ตำมระดับที่ก ำหนด

จบ

โปรแกรมหลัก

โปรแกรมย่อย

เริ่มต้น

ระบบแจ้งเตือน จบกำรท ำงำน

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

Y

Y

Y

N

N

N

Y

N

ต้ังค่ำเริ่มต้น

เติมน ้ำเข้ำ ังให้ได้
ตำมระดับที่ก ำหนด

ระดับน ้ำเพำะเล้ียง
ต ่ำกว่ำท่ีตั้ งค่ำ ?

เติมน ้ำ สมแร่ ำตุ ค่ำ pH ต ่ำกว่ำที่ต ั้ งค่ำ ?

เติมน ้ำเปล่ำ

เติมน ้ำ สมแร่ ำตุ

เติมน ้ำเปล่ำ

ค่ำ pH สูงกว่ำที่ต้ังค่ำ ?

ค่ำ EC ต ่ำกว่ำที่ต ั้ งค่ำ ?

ค่ำ EC สูงกว่ำที่ต้ังค่ำ ?

ระบบเตรียมน ้ำเพำะเลี้ยง
อ่ำนค่ำ ระดับน ้ำ  pH, และ EC

ระดับน ้ำใน ังเพำะเลี้ยง
( ัง 1-12) ต ่ำกว่ำค่ำที่ก ำหนด ?

อ่ำนค่ำฐำนเวลำจริง วัน-เด ือน-ปี เพื่อน ำค่ำไปควบคุมกำรให้อำหำร
และ แจ้ งเตือนกำรเปลี่ยน ่ำยน ้ำเพำะเลี้ยง

ได้ค่ำเวลำตำมค่ำ
ท่ีก ำหนดกำรให้อำหำร ? จ่ำยอำหำร

ระบบแจ้งเตือนได้ค่ำเวลำตำมค่ำที่ก ำหนด
กำรเปลี่ยน ่ำยน ้ำเพำะเลี้ยง ?

อ่ำนค่ำเซ็นเซอร์
แรงดันไ  ้ำ และ กระแสไ  ้ำ

เริ่มต้น

ปิดระบบ
พร้อมแจ้งเตือน

ค่ำกระแสต ่ำกว่ำที่ต ั้งค่ำ ? ระบบแจ้งเตือน

ค่ำแรงดัน
สูงหรือต ่ำกว่ำท่ีตั้ งค่ำ ?

ค่ำกระแสสูงกว่ำที่ต้ังค ่ำ ?

เซ ็นเซอร์น ้ำรั่ วท ำงำน ?

ระบบแจ้งเตือน

 
 รูปที่ 3 อัลกอริทึมการควบคุมระบบแบบสมองกลฝังตัวโดย 

NodeMCU ESP8266 ของระบบท่ีน าเสนอ 
3.2  กำรควบคุมระบบแบบสมองกลฝังตัว 

รูปท่ี 3 แสดงอัลกอลิทึมของระบบท่ีน าเสนอซ่ึงออกแบบโดย
ภาษาซี Arduino IDE Compiler กบัไมโครคอนโทรลเลอร์แบบสมองกล
ฝังตวัตระกูล NodeMCU ESP8266 ระบบการท างานจ าแนกได้เป็นสอง
ส่วนคือ โปรแกรมหลกัและโปรแกรมยอ่ย อลักอริทึมโปรแกรมหลกั เร่ิม
ด้วยการเตรียมน ้ าปรับสภาพส าหรับเพาะเลี้ ยง ซ่ึงประกอบด้วยการ
ตรวจสอบระดบัน ้ าในถงับรรจุ การตรวจสอบระดบัพีเอช การตรวจสอบ
ระดับอีซี (EC) จากนั้นจ่ายน ้ าปรับสภาพสู่ถังเพาะเลี้ ยง (ถงั 1-12) โดย
ควบคุมระดบัน ้าแต่ละถงั จากนั้นระบบจะน าค่าฐานเวลาจริง วนั-เดือน-ปี 
ท่ีไดต้ั้งค่าไวส้ าหรับการป้อนอาหารและเปลี่ยนถ่ายน ้ าเพาะเลี้ยงเขา้สู่การ
ปฏิบติัการตามฐานเวลา อลักอริทึมการป้องกนัระบบส่วนโปรแกรมยอ่ย 
เร่ิมจากการตรวจสอบกระแสระบบสูงหรือต ่ากว่าก าหนด ซ่ึงจะท าการ
หยุดระบบหรือแจง้เตือนตามล าดบั มีการแจง้เตือนระดบัแรงดนัผิดเพ้ียน 
และการร่ัวไหลของน ้าเพาะเลี้ยง 

4.  กำรทดสอบและ ล 
การตอบสนองของระบบต่อระดบัพีเอช ทดสอบระบบโดยจ าลอง

ค่าพีเอชของน ้าทดสอบในช่วง 6.5 – 8.5 ปริมาณน ้า 15 ลิตรส าหรับกุง้ 1  
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 รูปที่ 4 ผลการทดสอบการควบคุมระดบั pH ของน ้ าเพาะเลี้ยงของ

ระบบท่ีน าเสนอ 

 
 รูปที่ 5 ผลการทดสอบการควบคุมระดับอีซีของน ้ าเพาะเลี้ ยงของ

ระบบท่ีน าเสนอ 

  
 รูปที่ 6 การจดัวางถงัเพาะเลี้ยง (ซา้ย) และ ตูว้งจรควบคุม (ขวา) 
ตวั ช่วงระยะเวลาทดสอบ 1½ – 2 ชัว่โมง ตั้งค่าอา้งอิงระบบส าหรับการ
ควบคุมในช่วง 7.5 – 8.2 จ าลองค่าพีเอชของน ้าโดยเร่ิมจาก 6.5 จากนั้นให้

ระบบท าการควบคุมให้อยูใ่นช่วง 7.5 – 8.2 ท าการทดสอบเช่นน้ีไปจนถึง
ระดบั 8.5 รวม 9 ระดบั จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถควบคุม
ระดับพีเอชของน ้ าให้อยู่ ในช่วง ท่ีก าหนดดัง รูปท่ี  4 ในส่วนการ
ตอบสนองต่อระดับอีซีของน ้ า ทดสอบระบบโดยจ าลองค่าอีซีของน ้ า
ในช่วง 230 – 290 S/cm ด้วยปริมาณน ้ าและช่วงระยะเวลาทดสอบ
เท่ากัน ตั้งค่าอา้งอิงระบบส าหรับการควบคุมในช่วง 250 – 270 S/cm 
จ าลองค่าอีซีของน ้ าโดยเร่ิมจาก 230 S/cm จากนั้นให้ระบบท าการ
ควบคุมให้อยู่ในช่วง 250 – 270 S/cm ท าการทดสอบเช่นน้ีไปจนถึง
ระดบั 290 S/cm รวม 9 ระดบั จากผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถ
ควบคุมระดบัอีซีของน ้าให้อยูใ่นช่วงท่ีก าหนดดงัรูปท่ี 5 

5.  สรุปและข้อเสนอแนะ 
ระบบเพาะเลี้ยงกุง้มงักรน ้ าจืดดว้ยระบบสมองกลฝังตวัในระบบปิด 

ท่ีน าเสนอ สามารถตรวจสอบและควบคุมปัจจยัแวดลอ้มท่ีส าคญัดงัน้ีคือ 
ระดับพีเอชในช่วง 7.5 – 8.2 หรือระดับท่ีเป็นด่างอ่อนๆท่ีเหมาะกบัการ
ด ารงอยูข่องกุง้ในวงรอบการเพาะเลี้ยงไดอ้ย่างถูกตอ้ง ระดบัความเขม้ขน้
ของแร่ธาตุในน ้ าในช่วง 250 – 270 S/cm ระบบน าเสนอการเพาะเลี้ยง
บนระบบปิดซ่ึงสามารถให้ผลผลิตโดยใชเ้วลาเทียบเท่ากบัรูปแบบการ
เพาะเลี้ ยงแบบดั้งเดิมหรือผลงานวิจยับนระบบเปิดท่ีผ่านมา โครงสร้าง
ระบบไม่ซบัซอ้น สามารถปรับขนาดการเพาะเลี้ยงให้เขา้กบัรูปแบบพ้ืนท่ี 
ในอนาคต ผู ้วิจัยมีแนวความคิดท่ีจะพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น
ส าหรับการปรับใชก้บัการเพาะเลี้ยงกุง้ไดห้ลากหลายชนิดรวมไปถึงสัตว์
น ้ าเศรษฐกิจท่ีอยู่ในความนิยม อุปกรณ์ระบบสามารถเตรียมได้จาก
ทอ้งตลาด มีค่าใช้จ่ายลงทุนโดยประมาณ 27,000.- บาทต่อชุดอุปกรณ์
ส าหรับขนาดการเพาะเลี้ยง 5 กิโลกรัม [10 มิ.ย. 2565] 

6.  กิตติกรรมประกำศ 
คณะผู ้วิจัยขอแสดงความขอบพระคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ท่ีให้การสนบัสนุนปฏิบติัการวิจยัในคร้ังน้ี 
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การดัดแปลงรถจกัรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์ขนาดเลก็เป็นรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า 

Converting a Mini Scooter into an Electric Motorcycle 

สิทธิพงษ์  เพง็ประเดิม1
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บทคดัย่อ 

บทความนีนําเสนอการดัดแปลงรถจักรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์

ขนาดเล็กเป็นรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ดว้ยการใชม้อเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบไร้แปรงถ่านเข้าไปแทนในส่วนของเครืองยนต์สันดาป โดยมี

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมมอเตอร์  เพือทําการควบคุม

ความเร็วของรถจกัรยานยนตแ์ละการทาํงานในโหมดประหยดัพลงังาน 

จากการทดสอบความเร็วสูงสุดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยผูข้บัขี

นาํหนกั 70, 80 และ 90 กิโลกรัม รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าสามารถขบัขีดว้ย

ความเร็วสูงสุด 44.5, 40.1 และ 36.8 กิโลเมตรต่อชวัโมง ตามลาํดับ และ

ในโหมดประหยดัพลังงานสามารถทาํความเร็วสูงสุด 32.9, 27.6 และ 

26.4 กิโลเมตรต่อชวัโมง ตามลาํดบั และเมือประจุแบตเตอรีเต็ม ทดสอบ

โดยผูข้บัขีนําหนัก 80 กิโลกรัม สามารถขบัขีได้ระยะทางเฉลีย 46.83 

กิโลเมตร ด้วยความเร็วเฉลีย 30.33 กิโลเมตรต่อชวัโมง ในการทดสอบ

การใช้ปริมาณแบตเตอรีพบว่าโหมดประหยดัพลงังานแรงดันแบตเตอรี

จะลดลงนอ้ยกวา่โหมดการทาํงานปกติ 

คําสําคญั: รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรง

ถ่าน รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก 

Abstract 

This project aims to design and convert a mini scooter motorcycle 

into an electric motorcycle. The brushless dc motor is used instead of 

the combustion engine. The microcontroller is a controller to control 

speed and operate in energy-saving mode. From testing the maximum 

speed of electric motorcycles with riders weighing 70, 80 and 90 

kilograms, the electric motorcycle can drive at a top speed of 44.5, 40.1 

and 36.8 kilometers per hour, respectively. Under the same conditions, 

the energy-saving mode can drive at a top speed of 32.9, 27.6 and 26.4 

kilometers per hour, respectively. When fully charged, the 80 kilograms 

driver was able to drive an average distance of 46.83 kilometers at an 

average speed of 30.33 kilometers per hour. In the battery consumption 

test, it was found that in power saving mode, the battery voltage drops 

less than normal operation mode. 

Keywords:  Electric Motorcycle, Brushless DC Motor, Mini Scooter 

Motorcycle 

1. บทนาํ 

ในปัจจุบนัมีการใช้ยานพาหนะกนัเป็นจาํนวนมาก หนึงในนนัคือ

รถจกัรยานยนตที์ใช้นาํมนัเชือเพลิงในการสนัดาป ส่งผลกระทบทีทาํให้

เกิดมลภาวะทางอากาศ เนืองจากการเผาไหมข้องนาํมนัเชือเพลิงจะทาํให้

เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นสาเหตุทาํให้เกิดภาวะโลกร้อน 

อีกทงัรถจกัรยานยนตที์มีอายกุารใช้งานทยีาวนานเครืองยนตก์็จะเกิดการ

สึกหรอส่งผลใหเ้กิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซดย์ิงมากขนึไปอีกรวมถึงการ

สูญเสียพลังงานโดยไม่จาํเป็น ทําให้มีความจาํเป็นอย่างมากในการนํา

รถจกัรยานยนตที์มีอายกุารใชง้านมากๆ มาดดัแปลงเป็นรถจกัรยานยนต์

ไฟฟ้าเพราะมีขอ้ดีในเรืองของการลดมลภาวะทางอากาศและเป็นการ

ประหย ัดพลังงานมากขึน [1-3]  คณะผู ้จัดทําจึงมีแนวคิดในการนํา

รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กแสดงดงัรูปที  มาดดัแปลงเป็น

รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าดว้ยการนาํมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ไปแทนใน

ส่วนของเครืองยนตส์ันดาปโดยทียงัใชร้ะบบส่งกาํลงัเดิมอยู ่  
 

 
รูปที 1 รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเลก็ก่อนการดดัแปลง 

 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบดังเดิมทีนํามาประยุกต์กับการทาํ

รถไฟฟ้านนัจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทีมีอาร์เมเจอร์เป็นตวัหมุน 

(Rotor) และสนามแม่เหล็กเป็นตวัอยูก่บัที (Stator) ซึงจะอาศยัแปรงถ่าน

และซีคอมมิวเตเตอร์ทาํหนา้ทีในการจ่ายกระแสเขา้อาร์เมเจอร์ มอเตอร์

แบบนีจะมีขอ้เสียเนืองจากการเสียดสีทาํให้เกิดความร้อน การสึกหรอ 

และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า [3] ทาํให้ในปัจจุบนันิยมใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) เพราะอาร์

เมเจอร์อยู่กบัที และสนามแม่เหล็กจะเป็นตวัหมุนทาํให้ไม่ตอ้งใช้แปรง

ถ่านและซีคอมมิวเตเตอร์ ในปัจจุบนัมีการขายชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านสาํเร็จรูปทีมีไดอะแกรมการต่อของอุปกรณ์

ดังรูปที 2 โดยมีหลกัการทาํงานคือคนัเร่ง (Accelerator) ส่งสัญญาณเป็น
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แรงดนัไฟฟ้า -  โวลตใ์ห้กบัชุดควบคุม (Controller) จากนนัชุดควบคุม

จะจ่ายไฟให้กบัมอเตอร์กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านดว้ยกรรมวิธีเฉพาะ

ของผูผ้ลิตชุดควบคุมนนัๆ จากการนาํชุดควบคุมสาํเร็จรูปมาใชง้านทาํให้

การนาํมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านมาประยกุตใ์ช้ในการ

ทาํรถไฟฟ้านนันนัมีความสะดวกอยา่งมาก ซึงในงานวิจยันีไดอ้อกแบบ

และสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านดว้ยการ

เพิมไมโครคอนโทรลเลอร์เพือให้สามารถเขียนโปรแกรมเพือปรับปรุง

สญัญาณจากคนัเร่ง และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชง้านจริง  
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รูปที 2 ไดอะแกรมการเชือมต่ออปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ทีมีขาย 

 

2. ขนัตอนการดําเนินการ 

2.1 การออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ในการออกแบบรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าเริมจากหาขนาดของมอเตอร์

ไฟฟ้าทีนาํมาใชเ้ป็นตน้กาํลงัในการขบัเคลือน ซึงพารามิเตอร์ทจีาํเป็นใน

การหาขนาดของมอเตอร์นันสามารถแสดงไดด้งัตารางที  
 

ตารางที  พารามิเตอร์ทีใชใ้นการหาขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้า 

พารามิเตอร์ ปริมาณ หน่วย 

นาํหนักรวมทงัหมด (m) 172 กิโลกรัม 

รัศมีของลอ้รถจกัรยานยนต ์(R) 0.2 เมตร 

รัศมีแกนเพลาลอ้ (r) 0.0055 เมตร 

ประสิทธิภาพระบบโซ่ (ηc) 80 เปอร์เซน็ต ์

ประสิทธิภาพระบบสายพาน (ηb) 90 เปอร์เซน็ต ์

ความเร็วรอบของลอ้รถจกัรยานยนต ์ 40 กิโลเมตรต่อชวัโมง 

 

ก าร คําน วณ ห า แรง  (F) ที ใช้ใน ก ารห มุน แ ก น เพ ล าล้อ ข อ ง

รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กสามารถหาไดจ้ากสมการ (1) 

  F = m × 9.81  (1) 

เมือแทนคา่พารามิเตอร์นาํหนกัรวมทงัหมดลงในสมการ ( ) จะได้

แรงทีใช้ในการหมุนแกนล้อของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเท่ากับ ,687.5  

นิวตนั จากนนัสามารถหาแรงบิด (τ) ทีใชใ้นการหมุนแกนเพลาลอ้ของ

รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กไดจ้ากสมการ (2) 

  τ  = F× r  (2) 

เมือแทนค่าแรง (F) ทีใชใ้นการหมุนแกนลอ้และรัศมีแกนเพลาล้อ

ลงในสมการ ( ) จะได้แรงบิดทีใช้ในการหมุนแกนเพ ลาล้อของ

รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเลก็เท่ากบั .  นิวตนั-เมตร สามารถ

หากาํลงัทางกล (P) ทีแกนเพลาลอ้ไดจ้ากสมการ (3) 

  P  = τ×ω   (3) 

หากต้องการให้ล้อของรถจักรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็ก

หมุนด้วยความเร็ว  กิโลเมตรต่อชวัโมง โดยทีขนาดของลอ้มีรัศมี .  

เมตร สามารถแปลงเป็นความเร็วเชิงมุม (ω) ไดเ้ท่ากบั .  เรเดียนต่อ

วินาที เมือแทนแรงบิดทีใชใ้นการหมุนแกนเพลาลอ้และความเร็วเชิงมุม

จะได้กําลังทางกลทีแกนเพลาล้อเท่ ากับ  .  ว ัตต์ สามารถห า

กาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้า (Pin) ไดจ้ากสมการ (4) 

 
 
Pin= 

P

ηc × ηb
   

 
(4) 

เมือแทนค่าพารามิเตอร์ประสิทธิภาพระบบโซ่และสายพานลงใน

สมการ ( ) จะได้กาํลงัไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้าเท่ากับ .  วตัต์ ใน

การหาขนาดมอเตอร์ทีนาํมาใชง้านจะตอ้งมีขนาดกาํลงัของมอเตอร์ทีมีค่า

มากกว่า 719.74 วตัต ์ในบทความนีเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบไร้แปรงถ่านขนาด 36 โวลต ์750 วตัตเ์ป็นตน้กาํลงัแทนในส่วนของ

เครืองยนตสั์นดาป แหล่งพลงังานไฟฟ้าเลือกใชแ้บตเตอรีลิเธียมไอออน

ฟอสเฟต ขนาด 40 แอมป์-ชัวโมงที  36.5 โวลต์ ระบบขบัเคลือนของ

รถจักรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กทีแปลงเป็นรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้านนัจะออกแบบใหมี้การส่งกาํลงัจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบ

ไร้แปรงถ่านไปยงัแกนเพลาขอ้เหวียงเดิมของรถจกัรยานยนต์แบบสกู๊ต

เตอร์ขนาดเล็ก โดยออกแบบให้อัตราทดความเร็วรอบระหว่างมอเตอร์

ไฟฟ้ากบัแกนเพลาขอ้เหวียงเป็น 1:3 เนืองจากความเร็วรอบของมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่านขนาด 36 โวลต์ 750 วตัต์ เท่ากบั 2,640 

ร อ บ ต่ อ น าที  แ ต่ ด้ ว ย ร ะ บ บ ส่ งกํ าลัง ข อ ง ร ะ บ บ เกี ย ร์ ซี วี ที ข อ ง

รถจักรยานยนต์แบบสกู๊ตเตอร์ขนาดเล็กทีนํามาดัดแปลงนัน ต้องการ

ความเร็วรอบในการออกตวั 6,000 รอบต่อนาที การทีมีอตัราทดระหว่าง

มอเตอร์ไฟฟ้ากับแกนเพลาข้อเหวียงเป็น 1:3 จึงจะทําให้แกนเพลา

สามารถหมุนด้วยความเร็ว 7,920 รอบต่อนาที จึงเป็นรอบทีเพียงพอต่อ

การออกตวัของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถแสดงลกัษณะเชือมต่อกนั

ของระบบส่งกาํลงัไดด้งัรูปที 3 และ 4   
 

 
รูปที 3 มอเตอร์ไฟฟ้าส่งกาํลงัให้เพลาขอ้เหวียง 
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รูปที 4 เพลาขอ้เหวียงส่งกาํลงัให้ลอ้ 

2.2 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านของ

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทีสร้างขึนนีควบคุมโดยคันเร่งทีส่งสัญญ าณ

แรงดนัไฟฟ้าให้กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ อาดุยโน่ ยโูน่ อาร์สาม 

ซึงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นีนนัจะถูกเขียนโปรแกรมการทาํงานเพือ

ปรับปรุงสัญญาณของคันเร่งก่อนทีจะส่งไปย ังชุดควบคุมมอเตอร์

สาํเร็จรูปแลว้ทาํการจ่ายไฟให้กบัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรง

ถ่านต่อไป สามารถแสดงไดอะแกรมการเชือมต่ออุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านทีนาํเสนอไดด้งัรูปท ี5 

 

Hall 1

Hall 2

Hall 3

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Battery

Microcontroller Controller
BLDC

Motor

Accelerator

36V GND0-5V

0-5V

 
รูปที 5 ไดอะแกรมการเชือมต่ออปุกรณ์ควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้าทีนาํเสนอ 

 

โปรแกรมหนึงทีทดลองนาํมาใชป้รับปรุงสัญญาณของคนัเร่งก่อนที

จะส่งไปยงัชุดควบคุมมอเตอร์คือโปรแกรมโหมดประหยดัพลังงาน 

ออกแบบโดยการเขียนโปรแกรมให้รับค่าจากสวิตช์โหมดประหยดั

พลงังาน ถา้กดสวิตช์โหมดประหยดัพลงังานระบบจะลดอตัราคนัเร่งลง 

30 เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้ไม่ไดรั้บค่าสวิตชโ์ปรแกรมจะถูกออกแบบใหรั้บค่า

แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี โดยเมือค่าแรงดันแบตเตอรีตํากว่า 50 

เปอร์เซ็นต ์ระบบจะลดอตัราคนัเร่งลง 30 เปอร์เซ็นต ์แสดงแผนผงัการ

ทาํงานของโปรแกรมไดด้งัรูปที  

 

เริมตน้

รับค่าจากสวิตซ์โหมด

ประหยดัพลังงาน

ค่าสวิตซ์

Low

High

รับค่าแรงดันแบตเตอรี

ค่าแรงดันแบตเตอรี

ตาํกว่า 50 %

ระบบทาํงานปกติ

จบ

ลดอตัราคันเร่ง 30 %

ไม่ใช่

ใช่

 
รูปที 6 แผนผงัการทาํงานของโปรแกรม 

3. ผลการดําเนินงาน 

รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเลก็หลงัการดดัแปลงเสร็จแลว้

แสดงได้ดงัรูปที  และแสดงตาํแหน่งทีติดตงัมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบไร้แปรงถ่านแทนทีเสือสูบเครืองยนต์สันดาปไดด้ังรูปที 8  จากนัน

คณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการทดสอบความเร็วสูงสุดของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า

ในสภาวะทีรถจกัยานยนต์ไฟฟ้าทีทาํงานในโหมดการทาํงานปกติและ

โหมดประหยดัพลังงาน, การทดสอบหาระยะทางของรถจักยานยนต์

ไฟฟ้า และการทดสอบการใชแ้บตเตอรี 

 

 
รูปที 7 รถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์ขนาดเลก็หลงัการดดัแปลง 
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รูปที 8 ติดตงัมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านแทนทีเสือสูบเครืองยนตส์นัดาป 

3.1 การทดสอบความเร็วสูงสุดของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

เป็นการทดสอบวดัความเร็วสูงสุดของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าโหมด

การทาํงานปกติและโหมดประหยดัพลังงาน ในทีนีจะใช้ผู ้ทดสอบที

นาํหนัก 70, 80, 90 กิโลกรัม เป็นผูข้บัขี ในระยะทาง 300 เมตร บนพืน

ถนนเรียบ จากการบิดคนัเร่งสูงสุดจากจุดเริมต้น แสดงผลการทดสอบ

ความเร็วสูงสดุของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าไดด้งัตารางที 2 
 

ตารางที 2 การทดสอบความเร็วสูงสุดของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

นําหนักผู้ขับขี 

(kg) 

ความเร็วสูงสุดโหมดปกติ 

(km/hr) 

ความเร็วสูงสุดโหมดประหยัด

พลงังาน (km/hr) 

70 44.5 32.9 

80 40.1 27.6 

90 36.8 26.4 

 

3.2 การทดสอบหาระยะทางของรถจักยานยนต์ไฟฟ้า 

เป็นการวดัระยะทางและความเร็วเฉลียของรถจกัยานยนตไ์ฟฟ้าต่อ

การประจุแบตเตอรี 1 ครัง ในทีนีจะใช้ผูท้ดสอบทีนาํหนกั 80 กิโลกรัม

เป็นผู ้ขับขี ทําการทดสอบ 3 ครัง ด้วยความเร็วเฉลียประมาณ 25-35 

กิโลเมตรต่อชวัโมง แสดงผลการทดสอบการทดสอบหาระยะทางของรถ

จกัยานยนตไ์ฟฟ้าไดด้งัตารางที 3 
 

ตารางที 3 การวงิของรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าต่อการประจุแบตเตอรี 1 ครัง 

ครังที เวลาในการขับขี (นาที) ระยะทางในการขับข ี(km) 

1 96 45.3 

2 93 46.5 

3 83 48.7 

เฉลีย 90.67 46.83 

 

3.3 การทดสอบการใช้แบตเตอรี 

เป็นการเทียบคา่แรงดนัแบตเตอรีระหวา่งโหมดการทาํงานปกติและ

โหมดประหยดัพลังงาน ในทีนีจะใช้ผูท้ดสอบทีนําหนัก 70, 80, 90 

กิโลกรัม ในระยะทาง 3 กิโลเมตร ค่าแรงดนัแบตเตอรีก่อนการทดสอบ 

41.6 โวลต ์บนพืนถนนเรียบ แสดงผลการทดสอบการใชแ้บตเตอรีไดด้งั

ตารางที  

 

ตารางที 4 การทดสอบการใชแ้บตเตอรี 

นําหนัก 

ผู้ขับข ี

(kg) 

เวลา (นาที) 
แรงดัน

แบตเตอรี (V) 

ปริมาณแบตเตอรี   

ทีใช้ (%) ผลต่าง 

ปริมาณการ

ใช้แบตเตอรี 

(%) 

ทํ
างาน

ป
กต ิ

ป
ระห

ยดั

พ
ลังงาน

 

ทํ
างาน

ป
กต ิ

ป
ระห

ยดั

พ
ลังงาน

 

ทํ
างาน

ป
กต ิ

ป
ระห

ยดั

พ
ลังงาน

 

70 5 6 38.6 40.7 7.21 2.16 5.05 

80 5 7 38.6 40.6 7.21 2.40 4.81 

90 5 7 38.5 40.6 7.45 2.40 5.05 
 

4. สรุป 

งานวิจยันีมีจุดประสงคเ์พือดดัแปลงรถจกัรยานยนตแ์บบสกู๊ตเตอร์

ขนาดเล็กเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

แบบไร้แปรงถ่านเข้าไปแทนในส่วน ของเครืองยนต์สันดาปเพื อ

ขบัเคลือนรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรง

ถ่านทีนาํมาใชน้นัมีชุดขบัมอเตอร์สาํเร็จรูปซึงทาํหนา้ทีสงัการมอเตอร์ให้

หมุนด้วยความเร็วทีตอ้งการได้ตามสัญญาณจากคนัเร่ง แต่ในงานวิจยันี

ได้ต่อยอดชุดขบัมอเตอร์สําเร็จรูปด้วยการเพิมไมโครคอนโทรลเลอร์

เพือให้สามารถเขียนโปรแกรมเพือปรับปรุงสัญญาณจากคนัเร่ง เพือให้

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ าทีสร้างสามารถพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานที

ห ล าก ห ล า ยไ ด้ ม าก ยิง ขึ น  ผ ล จ าก ก าร ท ด ส อ บ ก า รทํ าง าน ข อ ง

รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าเพือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชง้านจริง

พบว่ารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถขบัเคลือนและสามารถทาํงานตาม

เงือนไขของโปรแกรมไดโ้ดยทีไม่มีปัญหาใดๆ  
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บทคัดย่อ 

บทความนี� นําเสนอการออกแบบและพัฒนาชุดสาธิตการทํางาน

ระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะโดยใชแ้อปพลิเคชันโทรศพัท์มือถือ เพื�อ

นําไปใช้เป็นสื� อก ารสอ น ด้าน ระบบเซนเซอร์โดยใช้บอ ร์ดวงจ ร

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node MCU รุ่น  ESPBD สําหรับควบคุมการ

ตรวจวดัอุณหภูมิ ค่าความชื�นสัมพทัธ์ในดิน และตรวจวดัระดับนํ� าโดย

ใช้อัลตร้าโซนิค ระบบสามารถตั�งค่าการ เปิด-ปิด ปัFมนํ� าและระบบการ

ระบายอากาศได้ทั� งแบบ Manual และแบบ Automatic จากการวัดค่า

อุณหภูมิ ความชื�น และความเข้มของแสงโดยแสดงผลค่าต่าง ๆ ผ่านจอ 

LCD และโปรแกรมโมบายแอปพลิเคชันบลิ�ง (Blynk) บนสมาร์ตโฟน 

ผลการทดสอบพบว่า ชุดสาธิตสามารถที�ใชส้าธิตการทาํงานของระบบได้

อย่างถูกต้องที�มีค่าความคลาดเคลื�อนไม่เกิน  ±Q% นอกจากนั�นผลการ

ประเมินคุณภาพของชุดสาธิตมีคุณภาพอยู่ในระดบัดี (ค่าเฉลี�ย = 4.45) 

คําสําคัญ: ชุดสาธิต ระบบเซนเซอร์ แอปพลิเคชนัโทรศพัท์มือถือ 

Abstract 

This paper presents the design and development of demonstration 

package of smart farm sensor using a mobile application. The 

demonstration package is ability to use as a teaching media for sensor 

systems by using the Node MCU microcontroller circuit board. The 

model ESP32 is used for controlling measurements of temperature, soil 

relative humidity and water level. The system can set the on-off of 

water pump and ventilation system both manually and automatically.  

Measured results consists of temperature, humidity and light intensity 

by displaying various values on the LCD display and linkingthrough the 

Blynk based mobile application program. The test results showed that 

the demonstration package can be used to illustrate the correct operation 

of the system with an error of not more than ±5%. In addition, the 

quality assessment results of the demonstration package were of good 

quality (mean = 4.45). 

Keywords: Demonstration Package, Mobile Application, Sensor 

System 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบ

เครือข่ายการสื�อสาร มีความเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว และมีการใช้งาน

อย่างแพร่หลาย ดังนั�นที�ผ่านมามีการนําเครือข่ายไร้สายไปประยุกต์ใช้

งานอย่างแพ่หลาย เช่นการตรวจสอบสภาพสภาพอากาศ ที�สามารถ

ตรวจสอบสภาพและสิ�งแวดลอ้มได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น การนํา

วงจรอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสื�อสารไร้สายไปประยุกต์ใช้ในการ

ตรวจจับสัญญาณและควบคุมระบบการทํางานต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ�ง (IOT) ซึ� งเป็นการนําอุปกรณ์และเครื� องมือ

ต่ าง ๆ  เชื� อ ม ต่ อ กับ เท ค โน โ ล ยีอิ น เต อ ร์ เน็ ต เข้ าไ ว้ด้ ว ยกัน  เช่ น 

โทรศัพท์มือถือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทําให้สามารถ

ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์ ต่างๆ ตามที�ผู ้ใช้งานต้องการได้ [1] 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ�ง (IOT)  ถูกนําไปประยุกต์ใช้งานใน

ด้านต่าง ๆ เช่น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที�อ ํานวยความสะดวกสําหรับการ

จัดการฟาร์มเกษตรกรรมที�เรียกว่า “ระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm 

system)” เพื�อรองรับกับการพฒันาประเทศในยุค Thailand _.` ที�มีความ

มุ่งมั�นในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศโดยการนําเอาเทคโนโลยีมา

ช่วยส่งเสริมในด้านการเกษตรเปลี�ยนจาก การเกษตรแบบดั� ง เดิม 

(Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที�เน้นการบริหารจัดการ

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  [2]  นอกจากนั�นการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศในยุค Thailand _.` เป็นสิ�งสําคญัในการ

พฒันาความรู้และทักษะที�สําคัญในการดาํเนินชีวิตของผูเ้รียน [3] ซึ�งการ

จดัการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และการเลือกใชสื้�อการเรียน

การรสอนที�ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัเนื�อหาบทเรียน จึงเป็นสิ�งที�สําคัญ

และมีความจําเป็นอย่างยิ�งในการพัฒนาให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานอาชีพที�ภาคอุตสาหกรรมตอ้งการ  

จากความสําคัญดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพฒันาชุดสาธิต

การทาํงานของระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอัจฉริยะ โดยใช้ตัวเซนเซอร์ใน

การตรวจจับสัญญาณแสดงสถาะต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื�นในอากาศ 

ความชื�นในดิน ความเขม้ของแสง และ ระดบัของนํ�าโดยสามารถควบคุม

ผ่านไมโครคอนโทรลเลอ ร์ (ESPBD) เพื� อใช้ในการควบคุมโมดูล

เซนเซอร์และแสดงข้อมูลที�วดัได้ในฟาร์มอัจฉริยะ ที�มีการสั�งงานผ่าน
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แอปพลิ เคชัน (Blynk) ผ่านสมาร์ตโฟนสําหรับผู ้เรียนและผู ้ที�สนใจ

เพื�อให้เกิดความเข้าใจหลักการทํางาน และทักษะในการปฏิบัติงาน

ทางด้านการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้งาน ใน

การจดัการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 
 

2. หลักการของชุดสาธิตการทํางานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอัจฉริยะ 

ชุดสาธิตการทาํงานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะนี�สร้างขึ�นมา

เพื�อใช้เป็นสื�อการสอนในวิชาที�เกี�ยวข้อง เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เพื�อส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะใน

การใช้ระบบตัวเซนเซอร์ต่างๆ เช่น ตัวตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวตรวจวัด

ความชื�นในอากาศ ตวัตรวจวดัความชื�นในดิน และตัวตรวจวดัระดบัของ

นํ� า แล้วส่งไปยังวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์เพื�อประมวลผล ที�และ

แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และสามารถควบคุมการทาํงานของปัFมนํ� า 

หลอดไฟ และพัดลม ผ่านในแอพพลิเคชัน Blynk โดยการทํางานของ 

ปัFมนํ�าและระบบระบายอากาศ ให้สามารถเลือกโหมดที�ตอ้งการดงันี�    

�) โหมดการทาํงานแบบ Manual สามารถควบคุมการเปิด-ปิดของ

อุปกรณ์ระบบควบคุมปัFมนํ� า เช่น เมื�อต้องใช้งานปัFมนํ� าต้องเขา้ไปที�หน้า

แอพพลิเคชั�นแล้วทาํการกดสั�งเปิดใช้งานหลงัจากนั�นแอพพลิเคชนัจะส่ง

คาํสั�งผ่าน WIFI ไปยังวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ ขณะเดียวกันเมื�อ

ต้องการหยุดการทํางานก็จะต้องเข้าไปเลือ กคําสั� ง ปิดการใช้งาน 

แอพพลิเคชั�น Blynk จะส่งคาํสั�งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์เช่นกนั 

D)  โหมดการทํางานแบบ Auto เมื�อต้องการใช้งานโหมดนี�  การ

ทาํงานของอุปกรณ์จะมีการทาํงานอย่างอตัโนมัติ โดยการตั�งค่าเงื�อนไขที�

หน้าโปรแกรมแอพพลิเคชนั หลังจากนั�นเมื�อวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์

ตรวจวัดค่ าของเซนเซอร์  ทํางาน อยู่ใน เงื�อนไขที�ผู ้ใช้งาน กําหนด 

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั�งให้อุปกรณ์นั�นทาํงาน เมื�อสิ�นสุดเงื�อนไข

วงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั�งให้ปิดการทาํงานโดยอตัโนมติั 

 

3. การออกแบบชุดสาธิตการทํางานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอัจฉริยะ 
การออกแบบวงจรควบคุมการทาํงานระบบเซนเซอร์แสดงดังรูป 

ที� D จะใชบ้อร์ดวงจรโมดูล HDC1080 Sensor สําหรับใช้วดัอุณหภูมิและ

ความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ บอร์ดวงจรโมดูล HW-�`B เป็นตัวเซนเซอร์

สําหรับวัดความชื�นในดิน  และบอร์ดโมดูล  HC-SR04 (Ultrasonic) 

สําหรับวดัระยะห่างของวตัถุกับเซนเซอร์ โดยทุกโมดูลจะถูกต่อเข้ากับ

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESPBD ที�ใช้สําหรับควบคุมการทาํงานของ

ชุดสาธิตการทํางานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอัจฉริยะ ในการตรวจวัด

อุณหภูมิความชื�นในอากาศ ความชื�นในดิน ความเข้มของแสงสว่าง และ

วัดระดับนํ� า  นอกจากนั� นระบบของชุดสาธิตสามารถควบคุมและ

แสดงผลผ่านโปรแกรมโมบายแอปพลิเคชนั Blynk บนสมาร์ตโฟนโดยมี

รูปแบบการใช้งาน D รูปแบบ ได้แก่ �) ควบคุมการเปิด-ปิดผ่านการตั�งค่า

โดยผูใ้ชง้าน D) ควบคุมการเปิดและปิดแบบอตัโนมตัิโดยสามารถควบคุม

ระดบัอุณหภูมิผ่านโปรแกรมโมบายแอปพลิเคชนั Blynk 

 
รูปที� 1 บล็อกไดอะแกรมการทาํงานของชุดสาธิตการทาํงานระบบเซนเซอร์ 

 
(ก)  วงจรวดัอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ 

 
(ข) วงจรวดัอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ 

 
(ค)   วงจรวดัอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ 

รูปที� 2 การออกแบบวงจรควบคุมการทาํงานของชุดสาธิต 
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โหมดความสวาง

เร่ิมตน

ไม สําเร็จ

เช่ือมตอสัญญาณ WIFI

ผลการทํางาน ?

อานขอมูลไป Blynk Server

แสดงผลคาตางๆ บนโมบาย

ควบคุมพัดลม

เลือกเมนู

ควบคุมปมน้ํา ควบคุมหลอดไฟ

แสดงผลอุณหภูมิ แสดงผลความชื้น

ออกจากระบบ ?

แสดงผลความสวาง

ส้ินสุด

โหมดความช้ืนโหมดอุณหภูมิ

สําเร็จ

ไม สําเร็จ

สําเร็จ

 
รูปที� B ผงัการทาํงานในการเขียนโปรแกรม Application Blynk 

 
         

 
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที� _ หน้าต่าง Application Blynk 

 

รูปที� Q ชุดสาธิตการทาํงานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะ 

การควบคุมการทาํงานต่าง ๆ เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบนํ�า และ

ระบบแสงสว่าง จะมีการทาํงานร่วมกันระหว่าง Application Blynk และ

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESPBD ที�มีการควบคุมผ่านการทาํงานด้วย 

Application Blynk และส่งข้อมูลผ่านระบบฐานขอ้มูล Blynk Server ไป

ยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ ESPBD เพื�อสั�งให้โมดูลควบคุมดีเลย์ทําการ

ควบคุมชุดพัดลมระบายอากาศ ปัFมนํ� า และแสงสว่าง ในโหมดการ

ควบคุมแบบ Manual โดยการสั�งงานผ่านปุ่ม เปิด - ปิด ใน Application 

Blynk เช่นเดียวกับโหมดการควบคุมแบบ Auto จะมีการตรวจวดัและ

แสดงค่าอุณหภูมิ ความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ ความชื�นในดิน ความสว่าง 

และระดับนํ� า บนหน้าต่างของแอบพลิเคชันผ่านสมาร์ตโฟน โดยชุด

สาธิตทาํงานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะแสดงดงัรูปที� Q 
 

4. ผลของงานวิจัย 

ผลของการดําเนินงานในการพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตการ

ทาํงานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะโดยใชแ้อปพลิเคชนั Blynk จะถูก

พฒันาเป็นสื�อการสอนในการทํางานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอัจฉริยะ

โดยนําเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้ในการควบคุม

เซนเซอร์ต่าง ๆ และเพื�อให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถควบคุมผ่าน

แอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟนได ้การออกแบบการทาํงานสามารถควบคุม

การเปิด-ปิดผ่านโปรแกรมโมบายแอปพลิเคชันบลิ�ง (Blynk) บนสมาร์ต

โฟน โดยมีรูปแบบการใช้งาน D รูปแบบ ได้แก่ �) ควบคุมการเปิด-ปิด

ผ่านการตั� งค่าโดยผู ้ใช้งาน D) ควบคุมการเปิดแบบอัตโนมัติผ่าน

โปรแกรมโมบายแอปพลิเคชนับลิ�ง (Blynk) บนสมาร์ตโฟน  

4.1 ผลการทดสอบการทํางานของเซนเซอร์ 

ผลของการดําเนินงานในการพัฒนาและออกแบบชุดสาธิตการ

ทาํงานระบบเซนเซอร์ในฟาร์มอจัฉริยะมีผลการทดสอบดงันี�  

4.1.1 ผ ลก ารทดสอบก ารทํางาน ขอ งเซนเซอ ร์ตรวจวัด

อุณหภูมิ สามารถวดัค่าอุณหภูมิในช่วงตั�งแต่ �Q ถึง _� องศา ซึ� งพบว่า 

ค่าอุณหภูมิที�วดัได้จะมีค่าต่างกนักับเครื�องมือวดัมาตรฐาน ที�มีค่าความ

คลาดเคลื�อนไม่เกิน ± 5% ที�ตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

4.1.D ผลการทดสอบค่าปริมาณความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ จะ

ใช้ เซน เซอ ร์เดี ยวกับเซนเซอ ร์อุณ หภูมิ  ที�สามารถทดสอบระดับ 

ค่าความชื�นได้ตั�งแต่ D`-�` เปอร์เซ็นต์ ซึ� งพบว่า ค่าความชื�นสัมพทัธ์ใน

อากาศที�วดัไดม้ีความคลาดเคลื�อนไม่เกิน ± 5% ตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

4.1.B ผลการทดสอบค่าปริมาณความเขม้แสงสว่าง โดยทาํการ

ทดสอบผลการทาํงานของเซนเซอร์ตรวจวดัความเข้มแสง ตั�งแต่ �``-

1000 Lux พบว่าระดับความเข้มแสงที�วดัได้ มีความคลาดเคลื�อนไม่เกิน  

± 5% ตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

4.1._ ผลการทดสอบค่าปริมาณความชื�นสัมพทัธ์ในดิน โดย

ทาํการทดสอบค่าความชื�นสัมพัทธ์ในดินตั�งแต่ B ถึง �`` เปอร์เซ็นต์ 

พบว่าความชื�นสัมพทัธ์ในดิน มีความคลาดเคลื�อนไม่เกิน ± 5% ตรงตาม

เงื�อนไขที�กาํหนด 

547



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

4.1.Q ผลการทดสอบค่าระดับนํ� า โดยกําหนดค่าตามระดับ

ความสูงในการตรวจจบัของเซนเซอร์ เพื�อใชค้าํนวณระดบันํ� าในแท็งก์นํ� า 

ผล การทดล องวัดค่าปริมาณ นํ� าในระยะความสูงตั� งแต่  `  ถึง  10` 

เซนติเมตร พบว่าค่าปริมาณของนํ� าในแท็งก์ที�วดัได้ มีความคลาดเคลื�อน

ไม่เกิน ± 5% ตรงตามเงื�อนไขที�กาํหนด 
 

          
รูปที� � การทดสอบทาํงานระบบเซนเซอร์ของชุดสาธิตที�พฒัาขึ�น 

 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต 

การประเมินคุณ ภาพของชุดสาธิตโดยใช้ผู ้เชี�ยวชาญ ด้านไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ จ ํานวน 5 ท่าน มีประเด็นทั�งหมด 2 ด้านได้แก่ ด้านชุด

สาธิต ดา้นคู่มือการใชง้าน ซึ�งผลของการประเมินคุณภาพ แสดงดงัตารางที� 1  
 

ตารางที+ < ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิต 

รายการประเมิน Mean S.D. แปลผล 

ชุดสาธิต 

1.สื�อมคีวามสอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชา 4.20 1.09 มาก 

2.ชุดสาธิตแสดงการทาํงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 4.80 0.20 มากที�สุด 

3.ขนาด/สีของชุดสาธิตมีความเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

4.ชุดสาธิตนาํไปใช้ประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ 4.20 0.84 มาก 

5.โครงสร้างมีความเหมาะสมและรูปแบบสวยงาม 4.40 0.55 มาก 

6.วสัดุมคีวามคงทน สะดวกตอ่การใช้งาน 4.40 0.55 มาก 

7.สื�อมีราคาถกู ตน้ทุนตํ�า และคุม้ค่าตอ่การใช้งาน 5.00 0 มากที�สุด 

8.ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจและกระตือรือร้น 4.80 0.45 มากที�สุด 

9.ชุดสาธิตมีการใช้เทคโนโลยีที�ทนัสมยั 4.60 0.55 มากที�สุด 

10.นาํไปใช้ประโยชน์และศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 4.40 0.89 มาก 

ค่าเฉลี�ย 4.50 - มากที�สุด 

คู่มือการใช้งาน 

11.ขอ้มลูรายละเอียดครอบคลุมตอ่การใช้งาน 4.60 0.55 มากที�สุด 

12.การใช้ภาษามีความถกูตอ้งและชดัเจน 4.40 0.55 มาก 

13.คูม่ือแสดงขั�นตอนและการใช้งานอย่างเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

14.รูปภาพและไดอะแกรมของระบบเหมาะสม 4.20 0.84 มาก 

15.ส่งเสริมผูเ้รียนเขา้ใจการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 

ค่าเฉลี�ย 4.40 - มาก 

ค่าเฉลี�ยรวม 4.45 - มาก 
 

จากตารางที�  � แสดงผลการประเมินคุณ ภาพของชุดสาธิตจาก

ผูเ้ชี�ยวชาญ พบว่า คุณภาพของชุดสาธิตมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลี�ย=4.45) เนื�องจากชุดสาธิตที�พัฒนาขึ�นสามารถช่วยส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และสามารถแสดง

การทาํงานไดอ้ย่างถูกต้อง นอกจากนั�นมีต้นทุนในการผลิตตํ�า  คุม้ค่าต่อ

การใชง้าน และประยุกต์ใชเ้ป็นสื�อการเรียนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. สรุปผลงานวิจัย 
 งานวิจัยนี� นําเสนอชุดสาธิตการทํางานระบบเซนเซอร์ในฟาร์ม

อจัฉริยะโดยใชแ้อปพลิเคชนัโทรศพัท์มือถือสําหรับเป็นสื�อประกอบการ

เรียนการสอนที�ไดน้ําเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใชใ้น

การความคุมเซนเซอร์ต่าง ๆ และเพื�อให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถ

ควบคุมผ่านโปรแกรมโมบายแอปพลิเคชัน Blynk บนสมาร์ตโฟนโดยมี

รูปแบบการใช้งาน D รูปแบบ ได้แก่ �) ควบคุมการเปิด-ปิดผ่านการตั�งค่า

โดยผูใ้ชง้าน D) ควบคุมการเปิดแบบอัตโนมตัิโดยสามารถควบคุมระดับ

อุณหภูมิ ควบคุมระดบัความชื�นสัมพทัธ์ในดิน ผ่านโปรแกรมโมบายแอป

พลิ เคชันบลิ�ง (Blynk) บนสมาร์ตโฟน นอกจากนั� นผลการประเมิน

คุณภาพของชุดสาธิตที�พฒันาขึ�น พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 

(ค่าเฉลี�ยเท่ากับ _._Q) ซึ� งจะเห็นได้ว่าสื�อสาธิตดังกล่าวมีความทันสมัย 

ราคาถูก ตน้ทุนผลิตตํ�า และคุม้ค่าต่อการใชเ้ป็นสื�อประกอบในการเรียนรู้

นอกจากนั�นผลของงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงการพฒันาสื�อประกอบการ

เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที�ทันสมัยที�สามารถ

นาํไปใชอ้ธิบายหลักการทาํงานของระบบเซนเซอร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ยิ�งไปกว่านั� นผลของการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นา

นวตักรรมการเรียนการสอนที�เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษที� 21 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผูว้ิจัยขอขอบคุณนาย ชัยสิทธิ�  ทากันจง และนายกิติศักดิ�  ถนน

ทองที�ดําเนินการในการออกแบบวงจรวัดและทดสอบการทาํงานของ 

ชุดสาธิตที�มีคุณภาพ  
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บทคัดย่อ 

 บทความงานวิจยันี�นําเสนอการประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมัติ

โดยใช้โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์สําหรับเครื� องหั�นใบยาสูบ

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี เทศบาลตาํบลบา้นแพง  อาํเภอบ้านแพง จังหวดั

นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาระบบควบคุม  ลดการชํารุด

เสียหายและเพิ�มประสิทธิภาพดา้นการประหยดัพลงังาน การพฒันาระบบ

ควบคุมโดยใช้โปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ควบคุมการเริ�มเดินของ

เครื�องหั�นใบยาสูบด้วยเทคนิคการเริ�มเดินมอเตอร์แบบนิ�มนวลและการ

กาํหนดอลักอริทึมของเครื�องหั�นใบยาสูบแบบลาํดบัขั�น ทาํการวิเคราะห์

ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื� องหั�นใบยาสูบผลการวิจัย  พบว่า

ระบบควบคุมด้วยพีแอลซีมีความน่าเชื�อถือในด้านการป้องกันและการ

ควบคุมที� เหมาะสม ส่งผลให้การชาํรุดเสียหายของเครื� องหั�นใบยาสูบ

ลดลงและเครื�องหั�นใบยาสูบใชพ้ลงังานลดลง =9 เปอร์เซ็นต์ ผลประมาณ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานมีค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.L3 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 9.Q9L ดงันั�นจึงสามารถนาํงานวิจยันี�ประยกุตใ์ชใ้นวิสาหกิจชุมชน

ชี ว วิ ถี ก าร ป ร ะ ยุ ก ต์ ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม อัต โ น มั ติ โ ป ร แ ก ร ม เม เบิ ล 

คอนโทรลเลอร์สําหรับเครื�องหั�นใบยาสูบวิสาหกิจชุมชนชีววิถี เทศบาล

ตาํบลบา้นแพง  อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

คําสําคัญ: การควบคุมระบบอตัโนมติั PLC 

Abstract 

 This research paper presents the Application of programmable 

automatic control system for the tobacco leaf shredder: Biological way 

of community enterprise, Ban Phaeng Subdistrict municipality, Ban 

Phaeng District, Nakhon Phanom Province. The objective of developing 

a control system aims to reduce damage and increase energy efficiency. 

Development of the control system using the programmable to controls 

the start-up of the tobacco slicer by means of the soft motor starting 

technique and the sequential setting of the tobacco slicer algorithm. 

Data analysis of the electric power consumption of the tobacco leaf 

cutter was performed. The PLC control system was found to be reliable 

in terms of protection and proper control. As a result, the damage of the  

 

 

tobacco shredder was reduced and the energy consumption of the 

tobacco shredder was reduced by 20 percent. The estimated average 

user satisfaction was 4.34, the standard deviation was 0.503. Therefore, 

the research could be applied. This application was implemented in 

community enterprises, bio-lifestyles, application of programmable 

automatic control systems. The controller is suitable for the tobacco leaf 

cutting machine at the Biological Way Community Enterprise, Ban 

Phaeng Subdistrict municipality, Ban Phaeng District, Nakhon Phanom 

Province. 

Keywords:  automation control PLC 

1. บทนํา 

 การเกษตรในเขตเทศบาลตาํบลบา้นแพงมีพื�นที�เกษตรกรรมทั�งสิ�น  

8,9\9  ไร่ ประชากรส่วนมาก ร้อยละ  \Q.37  เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพ

เกษตรกรครอบครัวเกษตรกรจํานวน  \L7  ครัวเรือน  ประชากรที�

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจาํนวน  3,L3Q  คน  ซึ� งเป็นไปในลกัษณะ

เกษตรผสมผสานสภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที�สําคญั  ขา้ว ขา้วโพดฝัก

สดส่งโรงงาน มะเขือเทศผลสดส่งโรงงาน ยาสูบ ประชากรที�ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมปลูกยาสูบเวอร์จิเนีย จาํนวน =,\�9  ไร่ ยาสูบเบอร์เล่ห์ 

จาํนวน �,7�` ไร่ และปัจจุบนัเกษตรกรมีการปลูกยาสูบและมีการใชง้าน

เครื� องจักรกลที�ไม่ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดอันตรายหรือเสี� ยงต่อการ

บาดเจ็บ หรือ ถึงแก่ชีวิตต่อผูใ้ชใ้นชุมชนได้ ดงันั�นเพื�อให้เกษตรกรได้มี

เค รื� องหั�นใบยาสูบที�มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  การใช้

เทคโนโลยีให้ทันสมยัและเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการทาํงานของ

เกษตรกรในชุมชนก็จะสามารถสร้างรายไดใ้นชุมชน และเกิดการใชง้าน

เครื�องจกัรที�ปลอดภยั และยงัสามารพฒันาไปเป็นเครื�องจกัรไวใ้ชง้านใน

โรงงานอุตสาหกรรม เพื�อความรวดเร็วและเที�ยงตรงแม่นยาํ และไม่

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อชุมชนหรือคนงาน [1-2] ที�มีการประยกุตน์าํอุปกรณ์

พีแอลซีมาใชใ้นระบบควบคุมอุตสาหกรรมเครื�องจกัร เช่นการควบคุม

มอเตอร์ ควบคุมสายพานลาํเลียง ใบมีดหั�นของตวัเครื�องจกัรให้ดีและเพิ�ม
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ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน  เพิ�มความปลอดภัยของ

เครื�องจกัรให้ดียิ�งขึ�นอีกดว้ย 

 
0. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 =.�  เพื�อการพฒันาเครื�องหั�นใบยาสูบวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตาํบล

บา้นแพง  อาํเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม 

 =.=  เพื�อพัฒนาระบบควบคุม ลดการชํารุดเสียหายและเพิ�ม

ประสิทธิภาพดา้นการประหยดัพลงังาน 
 
5. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 งานวิจยัการพฒันาระบบอตัโนมติัด้วย PLC สําหรับเครื�องหั�นใบ

ยาสูบวิสาหกิจชุมชนชีววิถี  เทศบาลตําบลบ้านแพง  อําเภอบ้านแพง 

จงัหวดันครพนม  มีแนวคิดการพฒันาระบบควบคุมใหม่โดยเนน้ประเด็น

ความสามารถป้องกนัการเสียหาย  และเพิ�มประหยดัพลงังานใช้งานได้

จริงและตรงกับความตอ้งการของผู ้ใช้งานซึ� งเป็นชาวบา้นซึ� งระบบเป็น

ระบบที�สามารถทาํความเขา้ใจได้ง่ายและสามารถแกไ้ขระบบ ผูวิ้จยัได้

ดาํเนินการวิจยัตามขั�นตอนดงันี�  

 �. การออกแบบตน้แบบชิ�นงาน 

       การออกแบบและประกอบระบบควบคุมเครื�องหั�นใบยาสูบ

ควบคุมดว้ยโปแกรมเมเบิล ลอจิกคอนโทรลเลอร์ ดงัรูปที� � 

 
  

รูปที� L โครงสร้างและขนาดเครื�องหั�นใบยาสูบ 

 
 =. การเริ�มเดินมอเตอร์เหนี�ยวนําแบบโดยตรง (Direct Starting) 

การเริ�มเดินมอเตอร์แบบโดยตรงเป็นวิธีที�ง่ายและใชต้น้ทุนอุปกรณ์การ

ควบคุมน้อย อย่างไรก็ตามการเริ� มเดินมอเตอร์ ด้วยวิธีนี� มีข้อเสียคือ

กระแสขณะเริ�มตน้สตาร์ทมีค่า `-\ เท่าของกระแสปกติของมอเตอร์ [3] 

ทําให้ เกิดแรงบิดสูงและเกิดกระแสสูงขณ ะสตาร์ทส่งผลให้ เกิด

แรงดันไฟฟ้าตก  (Voltage drop) และเกิดความร้อนที� มอเตอร์และ

อุณหภูมิมอเตอร์เพิ�มสูงขึ� น ค่าความเป็นฉนวนของขดลวดทองแดง

ภายในมอเตอร์ลดลงทาํให้เกิดการเสื�อมสภาพของมอเตอร์ ดงัรูปที� L 

  L. วิธีการสตาร์มอเตอร์เหนี�ยวนาํแบบนุ่มนวล (Soft Starting) 

การสตาร์ทเครื�องจกัรแบบนุ่มนวล เป็นเทคโนโลยีที�ใชใ้นในการสตาร์ท

มอเตอร์เหนี�ยวนําซึ� งใช้เป็นเครื�องตน้กาํลงัของเครื�องจกัรอุตสาหกรรม 

โดยอาศยัหลกัการลดแรงดนัไฟฟ้าที�แหล่งจ่ายของมอเตอร์ขณะสตาร์ท 

ดว้ยอุปกรณ์สารกึ� งตวันําทาํหน้าที�เป็นสวิตช์แทนหน้าสัมผสัจึงสามารถ

ควบคุมระดบัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสที�ไฟฟ้าป้อนเขา้สู่มอเตอร์ไดโ้ดย

ด้วย อุ ป ก รณ์ จําพ วก ไท รริส เต อ ร์  (Thyristor) เอ ส ซี อ าร์  (Silicon- 

Controlled Rectifiers) โดยการจ่ายกระแสเข้าขาเกท  (Gate) โดยให้

นํากระแสที�มุมต่างๆที�กาํหนด มุมทริกจะเป็นตวัควบคุมระดับแรงดัน

ดา้นออกของวงจรควบคุม  ดงัรูปที� = 
  

ความเรว็

แรงบดิ(Torque)

เปอรเ์ซน็ต์
 

รูปที� = กราฟคุณสมบติัแรงบิดและความเร็วมอเตอร์เหนี�ยวนาํ 
 

Contact Runing 

1

Contact Starting 1

SCR1

CTOL

Contact Runing 

2

Contact Starting 2

SCR2

CT

Contact Starting 3

SCR3

CT

Contact Runing 

3

L1

L2

L3

To Motor

To Motor

To Motor  
 

รูปที� L สัญญาณกระแสและแรงดนัไฟฟ้าของการสตาร์มอเตอร์  

แบบนิ�มนวล (Solf starting)  

 
 3. โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic 

Controller) ระบบงานอุตสาหกรรมไดม้ีการใช้  PLC แทนระบบควบคุม
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รีเลย์ที�มีอยู่เดิม ส่งผลให้ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ   จึงนิยม

แพร่หลายและมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วรวมถึงการพฒันาระบบสามารถ

ปรับปรุงแก้ไขระบบได้ง่ายเมื�อต้องการขยายหรือปรับปรุง ระบบโดย

โครงสร้างของ PLC ดงัรูปที� 3 

อนิพทุ

หน่วยความจาํ

หน่วยประมวลผล

เครื องโปรแกรม

เอาตพ์ทุ

สวติช1์

สวติช2์

M

L

มอแตอร์

หลอดไฟ

รูปที� 6  ไดอะแกรมโครงสร้างของระบบควบคุม PLC 
 
 Q. การควบคุมแบบลาํดับขั�น (Sequence Control) การควบคุม

แบบลําดับขั�นคือการควบคุมที�มีเงื�อนไขการเริ� มต้นและสิ�นสุดของ

กระบวนการที� เกี� ยวกับการต่อเนื� องและเรียงลําดับกัน  การควบคุม

ตามลาํดับจะต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที�ทําหน้าที�ตรวจสอบกระบวนการ

ประมวลผลและส่งสัญญาณควบคุมไปที�ระบบควบคุม ดงัรูปที� Q 

 
 

รูปที� Q  แผนผงัการทาํงานแบบลาํดบัขั�นของระบบควบคุม PLC 

 

 `.  การวิเคราะห์ผลการพฒันาระบบ จากลกัษณะการทาํงานของ

เครื�องหั�นใบยาสูบจดัอยู่ในกลุ่มของโหลดประเภทกาํลงัคงที� (Constant 

power) โดยเมื�อความเร็วรอบสูงขึ�นจะส่งผลให้กําลังทางกลที�ใช้คงที�  

โดยงานวิจยันี� ไดใ้ชวิ้ธีการควบคุมโดยใชเ้ทคนิคการลดเวลาการทาํงาน

ของมอเตอร์เครื�องตดัใบยาสูบใชเ้ป็นขอ้มูลในการเขียนโปรแกรม PLC 

ซึ� งเป็นแนวทางการประหยดัพลังงาน เนื� องจากผู ้ใช้งานมักไม่หยุด

เครื�องจกัรเมื�อไม่ใช้งานทาํให้เกิดความร้อนสะสมและการเสื�อมสภาพ

ของตัวรองลื�น (Bearing) ในการวิเคราะห์ได้ใช้ข้อมูลการเครื�องหั�นใบ

ยาสูบโดยมีหวัขอ้ดงันี�  

              �.  ขอ้มูลจาํนวนชั�วโมงหั�นใบยาสูบ เฉลี�ยวนัละ ` - \ ชั�วโมง 

และเครื�องหั�นใบยาสูบ � เครื�อง  สามารถหั�นใบยาสูบ จาํนวน L กิโลกรัม 

ต่อ Q นาที 

              =. ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี�ย =.\9 บาทต่อ

หน่วย 

           

ตารางที� � คุณลกัษณะของมอเตอร์สาํหรับเครื�องหั�นใบยาสูบ 
 

Voltage A Hz kW PF r/min 

380 7.7 50 4.2 0.83 1420 

 

 \.  การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นเทคนิค สมการที�ใชใ้นการวิเคราะห์

ดา้นพลงังานและค่าใชจ่้ายพลงังานไฟฟ้า  
 

dhrPsaveW ���          (1)   

                                        

เมื�อ  Wsave      คือ  ค่าพลงังงานไฟฟ้าที�ประหยดัไดห้น่วยเป็น Kwh/year 

               hr       คือ  จาํนวนชั�วโมงการทาํงาน      

               d        คือ  จาํนวนวนั 
 

averCsaveWsB ��           (2) 

                                                                                      

เมื�อ  BS         คือ  ค่าใชจ่้ายพลงังานที�ประหยดั หน่วยเป็น Bath/year 

        Wsave   คือ  ค่าพลงังานไฟฟ้าที�ประหยดัไดห้น่วยเป็น Kwh/year 

         Caver    คือ  ค่าไฟฟ้าเฉลี�ยต่อหน่วย 
 

sB
saveC

PB �             (3) 

                                                                                           

เมื�อ  PB        คือ  ระยะเวลาคืนทุน 

       Csave    คือ  ตน้ทุนการพฒันาระบบควบคุม 

        BS        คือ  ค่าใชจ่้ายพลงังานที�ประหยดั หน่วยเป็น Bath/year 
 

 7. การวิเคราะห์ ประเมินความพึ งพ อใจของผู ้ใช้งานเพื� อ

ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานของระบบควบคุมที�พฒันาขึ�นโดย

ประชากรคือผูใ้ช้งานเครื� องหั�นใบยาสูบ จาํนวน �9 คน ซึ� งเลือกแบบ

เจาะจงใช้แบบสอบถามและใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิ ติ

ประกอบดว้ย ค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานโดยมีหัวขอ้การประเมิน

ดงันี�  �) ดา้นความปลอดภยัของระบบควบคุม  =) ด้านประสิทธิภาพของ

ระบบควบคุม L) ดา้นความสะดวกในการใช้งานระบบควบคุม 3) ด้าน

การคุม้ทุนในการพฒันาระบบควบคุม 
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6. ผลของการวิจัย  

 การพฒันาระบบอตัโนมติัด้วย PLC สําหรับเครื�องหั�นใบยาสูบ

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี เทศบาลตาํบลบา้นแพง  อาํเภอบ้านแพง จังหวดั

นครพนม ผูวิ้จัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม ผลการ

วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ ผลการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้งานเครื�อง

หั�นใบยาสูบ 

 1. ผลการทดสอบระบบควบคุมกบัเครื�องหั�นใบยาสูบ การวดัค่า 

แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  กําลังไฟฟ้าและค่าตัวประกอบกําลังของ

มอเตอร์เครื�องหั�นใบยาสูบ ทาํให้ไดผ้ลการทดสอบดงันี�  

 

ตารางที�  2  การทดสอบค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของเครื�องหั�นใบยาสูบ 

 

ค่าพารามิเตอร์ 

ระบบควบคุม

แบบเดิม 

ระบบควบคุมที�

พฒันาใหม่ 

แรงดนัไฟฟ้า 380 V 380 V 

กระแสไฟฟ้า 7.7 A 6 A 

กาํลงัไฟฟ้า 4.2 kW 3.1 kW 

ตวัประกอบกาํลงั 0.80 0.83 

พลงังานไฟฟ้า 3.6  kw-h 2.8 kw-h 

การใชพ้ลงังาน 98 % 78 % 
 

 

 จากตารางที�  2 ค่าการทดสอบจากเครื� องหั�นใบยาสูบ จาํนวน 1 

เครื�อง ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี�ยดังนี�   1) ค่าเฉลี�ยพลงังานไฟฟ้าระบบเดิม

เท่ากับ  3.6  กิโลวตัต์-ชั�วโมง  2) ค่าเฉลี�ยพลังงานไฟฟ้าระบบควบคุม

พฒันาใหม่  2.8  กิโลวตัต-์ชั�วโมง การใชพ้ลงังานลดลง 20 เปอร์เซ็นต ์

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจเครื�องหั�นใบยาสูบ 

ตารางที� 5  การประเมินความพึงพอใจเกี�ยวกบัเครื�องหั�นใบยาสูบ 
 

หวัขอ้การประเมิน ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน  

1. ดา้นความปลอดภยั 4.31 0.483 

2. ดา้นประสิทธิภาพ 4.52 0.432 

3. ดา้นความสะดวกการใชง้าน  4.33 0.567 

4. ดา้นการคุม้ทุนในการพฒันา 4.21 0.531 

รวม 4.34 0.503 

 

 จากตารางที� 3 ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผูใ้ชเ้ครื�องหั�น

ใบยาสูบจํานวน 10 คน  โดยพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมมากที�สุดค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.52 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.432

ซึ�งอยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก ในส่วนภาพรวมของความพึงพอใจทั�ง 4 ดา้น

มีค่าเฉลี�ย เท่ากับ 4.34 และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.503 ผลการ

ประเมินภาพรวมอยูใ่นเกณฑค์วามพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี 

 

8. สรุปผลวิจัย  

 การประยุกต์ระบบควบคุมอตัโนมติั PLC สําหรับเครื�องหั�นใบ

ยาสูบวิสาหกิจชุมชนชีววิถี  เทศบาลตําบลบ้านแพง  อําเภอบ้านแพง 

จงัหวดันครพนม เพื�อการพฒันาระบบควบคุม ลดการชาํรุดเสียหายและ

เพิ�มประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน พัฒนาระบบควบคุม

อตัโนมัติด้วย PLC โดยการควบคุมการเริ�มเดินของเครื�องหั�นใบยาสูบ

ดว้ยเทคนิคการเริ�มเดินมอเตอร์แบบนิ�มนวลและการกาํหนดอลักอริทึม

ของเครื� องหั�นใบยาสูบแบบลําดับขั�น ทําการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

พลงังานไฟฟ้าของเครื�องหั�นใบยาสูบผลการวิจยัระบบควบคุมดว้ยพีแอล

ซีมีความน่าเชื�อถือในดา้นการป้องกนัและการควบคุมที�เหมาะสม ส่งผล

ให้การชาํรุดเสียหายของเครื�องหั�นใบยาสูบลดลงและใชพ้ลงังานลดลง =9 

เปอร์เซ็นต์ ผลประมาณความพึงพอใจของผูใ้ชง้านมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.L3 

ค่าเบี� ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  9.Q9L ดังนั� นจึงสามารถนํางานวิจัยนี�

ประยกุตใ์ชใ้นวิสาหกิจชุมชนชีววิถีไดอ้ยา่งเหมาะสม   
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บทคดัย่อ 

งานวิจยันี� เป็นการเปรียบเทียบระยะเวลาการทาํแห้งและปริมาณ

ความชื�นของขิงชิ�นที�ไดจ้าการอบแห้งระหว่างการใชพ้ลงังานความร้อน

จากรังสีแสงอาทิตย์อย่างเดียวและการใช้ร่วมกับการพาความร้อน  

โครงสร้างการอบแห้งเป็นหลงัคาหน้าจั�วสามเหลี�ยม โดยติดตั�งระบบ

ควบคุมการพาความร้อน   ระบบควบคุมดงักล่าวถูกควบคุมโดยบอร์ด 

ESP32  ปริมาณความชื�นและนํ� าหนกัของขิงชิ�นถูกตรวจวดัทุกๆ 2 h  ผล

การทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ค่าเฉลี�ยความชื�นของขิงชิ�นที�ไดจ้ากโครงสร้าง

การอบแห้งเป็น 10.15 ±3.21%  ในขณะที� ปริมาณความชื�นของขิงชิ�นที�

ไดจ้ากการใช้พลงังานความร้อนจากรังสีแสงอาทิตยอ์ย่างเดียวมีค่าเป็น 

56.39 ±16.90%  ดงันั�น ภายในระยะเวลา 8 h การใช้พลงังานความร้อน

จากรังสีแสงอาทิตยอ์ยา่งเดียว อาจไม่เพียงพอที�จะลดปริมาณความชื�นใน

ขิงชิ�น  อยา่งไรก็ตาม การเพิ�มปริมาณชั�นในโครงสร้างการอบแหง้ เพื�อให้

ไดป้ริมาณขิงชิ�นแห้งที�มากขึ�น จาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ�มเติม 

คาํสําคญั: การทาํแหง้ รังสีอาทิตย ์ขิง 

Abstract 

This research aimed at comparing the drying time and moisture 

content of dried ginger slices obtained from a convection control system 

with solar radiation and natural sun drying. The type of greenhouse 

dryer was a triangle roof and was installed with the convection control 

system. The control system was a microcontroller ESP32. The moisture 

content and weight of dried ginger slices were collected every 2 h. The 

average moisture content obtained from the greenhouse was 10.15 

±3.21%. The average moisture content obtained from natural sun drying 

was 56.39 ±16.90%. Therefore, the 8 h drying time for the natural sun 

drying may not be enough to decrease the moisture content of ginger 

slices. However, adding the trays in the greenhouse must be studied to 

get more dried ginger slices. 

Keywords:  Drying, Solar Radiation, Ginger 

1. บทนํา 
ขิง (Ginger: Zingiber officinale Roscoe) เป็นสมุนไพรไทยที� ใช้

รักษาโรคที�พบได้ทั�วไปทั� งในคนและในสัตว์ [1-2]  การแปรรูปขิง

จาํเป็นตอ้งมีการอบลดความชื�น จากนั�นจึงจดัทาํให้อยู่ในรูปผงเพื�อนาํมา

อดัเม็ดเป็นแคปซูลหรือบรรจุในรูปแบบซอง  ปัจจุบันเกษตรกรมกัใช้

วิ ธีการตากแห้ ง โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์  ใน

กระบวนการดงักล่าว มกัประสบปัญหาเกี�ยวกบัปริมาณความชื�นสัมพทัธ์

ในอากาศที�สูง ซึ� งส่งผลให้ระหว่างการตากแห้งตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ทาํแห้งนาน หรือเวลากลางคืนขิงแห้งอาจจะดูดความชื�นในอากาศไป

สะสมอยูภ่ายใน  นอกจากนี�การเขา้ทาํลายของแมลงและการนาํไปสู่การ

เกิดเชื� อราในระหว่างการเก็บรักษาย ังเป็นอีกหนึ� งปัญหาที� สําคัญ  

เกษตรกรบางรายใชว้ิธีการสร้างโครงสร้างปิดเพิ�มเติม แต่ยงัคงขาดความ

เขา้ใจเกี�ยวกบัการระบายอากาศระหว่างการอบแห้ง  เนื�องจากขิงจะมีการ

คายความชื�นออกมาในปริมาณหนึ�ง หากสภาพอากาศภายในโครงสร้างมี

ความชื�นที�สูงจะส่งผลให้ขิงคายความชื�นไดล้ดน้อยลงและทาํให้ไดขิ้ง

แห้งไม่ตรงตามความตอ้งการ  มีงานวิจยัไดศึ้กษาชนิดของโครงสร้างโรง

อบแห้งรังสีอาทิตยต่์อการไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิของอากาศ 

และพบว่าหลงัคาหนา้จั�วสามเหลี�ยมมีการกระจายตวัของอุณภูมิภายและ

การไหลเวียนของอากาศในโรงเรือน ดีกว่าแบบโครงสร้างหลงัคาโคง้

ผนังตรง [3]  นอกจากนี�  หลายงานวิจยัยงัพยายามใชเ้ทคนิคการอบแห้ง

ต่างๆ มาช่วยเพิ�มคุณภาพการทาํแห้งขิง เช่น การอบแห้งแบบเยือกแข็ง, 

การอบแห้งด้วยไมโครเวฟ, การอบแห้งภายใต้สุญญากาศ หรือการ

อบแห้งโดยใชก้ารแผรั่งสีอินฟราเรด เป็นตน้ [4-6]  อยา่งไรก็ตาม เทคนิค

ดังกล่าวยงัอาศัยต้นทุนสูงในการผลิตและไม่ได้ใช้แหล่งพลังงานตาม

ธรรมชาติ  เพื�อเป็นทางเลือกหนึ� งให้เกษตรกรสามารถสร้างและใช้ใน

ครัวเรือน ดังนั�น การวิจยันี� มีความพยายามที�จะศึกษาการเปรียบเทียบ

ระยะเวลาการทาํแห้งและปริมาณความชื�น (moisture content) ของขิงชิ�น

ที� ได้จากการอบ แห้ งระห ว่างการใช้พ ลังงาน ความ ร้อน จาก รังสี

แสงอาทิตยอ์ยา่งเดียวและการใชร่้วมกบัการพาความร้อนจากฮีตเตอร์ 

2. อุปกรณ์และวธีิการ 

2.1 โครงสร้างและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
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โครงสร้างการอบแห้งถูกออกแบบให้มีลกัษณะเป็นแบบทรงจั�วดงั

รูปที� � โดยมีฐานเป็นสี�เหลี�ยมผืนผา้ มีความกวา้ง, ความยาวและความสูง

เป็น 70, 120 และ 90 cm ตามลาํดบั  เพื�อให้ไดโ้ครงสร้างที�มีนํ� าหนักเบา 

ผูว้ิจัยเลือกใช้วสัดุประกอบโครงสร้างเป็นไม้อัดที� มีความหนา 5 cm  

หลังคาและผนังติดด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนตใส โดยยึดติดเข้ากับ

โครงสร้างไมด้ว้ยสกรูและแหวน  สังกะสีรอนใหญ่ถูกติดตั�งที�บริเวณฐาน 

เพื�อใชใ้นการสะทอ้นความร้อนจากพื�นสู่ผิวขิงดา้นที�สัมผสักบัตะแกรง

ลวด (ขนาด 20 ช่องต่อความยาว 1 นิ�ว)  ความสูงจากฐานถึงชั� นวาง

ตะแกรงมีค่าเป็น 25 cm และมีขนาดความกวา้งและความยาวเป็น 60 และ 

110 cm ตามลาํดบั  พดัลมดูดอากาศ (12VDC) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 

10 cm ถูกติดตั�งไวที้�บริเวณผนงัดา้นขา้งใกลก้บับริเวณมุมของจั�วสําหรับ

การระบายความชื�นภายในโครงสร้าง  ดังนั� น เพื�อให้เกิดการระบาย

ความชื�น โดยอาศยัการดูดความชื�นจากภายนอกเขา้สู่ภายในโครงสร้าง 

ผูว้ิจยัไดท้าํการเจาะช่องสี� เหลี�ยมขนาดกวา้งและยาว 5×1 cm จาํนวน 2 รู 

ที�ตาํแหน่งดา้นล่างของแผ่นโพลีคาร์บอเนตใสและอยู่ตรงขา้มกบัพดัลม

ดูดอากาศ  นอกจากนี�  เพื�อป้องกนัความชื�นจากภายนอกไหลยอ้นกลบัเขา้

สู่โครงสร้าง กล่องพลาสติกจาํนวน 2 ใบ ซึ� งถูกเจาะรูขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 1 cm จาํนวน 3 รู และปิดดว้ยแผ่นพลาสติก ถูกปิดครอบช่อง

พดัลมดูดอากาศและช่องสี� เหลี�ยมดังกล่าว โดยอาศัยหลกัการเอาชนะ

แรงลมเพื�อบงัคบัให้แผน่พลาสติกภายในกล่องพลาสติกเปิดในจงัหวะพดั

ลมดูดอากาศทาํงาน และปิดลงในจงัหวะที�ไม่มีการทาํงานของพดัลมดูด

อากาศ  ท่อเฟล็กซ์ (flex) แบบอลูมิเนียมฟลอยดข์นาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 

6 inch ถูกประยุกตใ์ชเ้ป็นเป็นท่อทางเดินของอากาศร้อนเขา้สู่โครงสร้าง

การอบแห้งและเป็นท่อทางออกของอากาศร้อนเพื�อเวียนกลบัมาใชใ้หม่ 

โดยถูกติดตั�งที�ผนังดา้นขา้งของทั�งฝั�งซ้ายและขวา  พดัลมที�ติดตั�งระบบ

ฮีตเตอร์ขนาด 220VAC กาํลงั 2,000 W ถูกติดเขา้กบัท่อเฟล็กซ์ที�ปลายขา

ออกจากโครงสร้างของตูอ้บแห้งของทั�ง 2 ฝั�งของท่อ เพื�อเวียนอากาศ

ร้อนกลบัไปใช้ในตู้ ซึ� งมีค่าอตัราการไหลเป็น 1.09 m3/min  นอกจากนี�  

พัดลมกวนอากาศขนาด 12VDC จํานวน 2 ตัว ถูกติดตั� งบริเวณผนัง

ดา้นล่างของโครงสร้างการอบแห้ง เพื�อสร้างการหมุนเวียนอากาศภายใน

ตูต้ลอดเวลาการอบแห้ง  เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ใน

อากาศจํานวน 1 ตัว ถูกติดตั� งที�บริเวณความสูง 15 cm จากผิวหน้า

ตะแกรงภายในโครงสร้างตูอ้บแห้ง และติดตั�งนอกตูอ้บแหง้จาํนวน � ตวั 

 
รูปที� � ตาํแหน่งการติดตั�งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และตูค้วบคุมในโครงสร้างการอบแหง้ 

2.2 ระบบไฟฟ้าและการควบคุมอุปกรณ์ 

รูปที�  q แสดงระบบไฟฟ้า, การต่ออุปกรณ์การตรวจวดั และการ

ประมวลผล เพื�อใชใ้นการควบคุมอุณหภูมิและความชื�นภายในโครงสร้าง

การอบแห้ง  ผูว้ิจัยดําเนินการติดตั� งตู้ควบคุมที�ตําแหน่งด้านข้างของ

โครงสร้างตูอ้บแห้ง โดยมีแหล่งพลงังานหลกัที�ใชใ้นระบบควบคุมของ

การทดลองนี� เป็นไฟฟ้าจากไฟบา้น (220VAC) เพื�อใช้ในการจ่ายไปยงั

อุปกรณ์ต่างๆ  หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า (power supply, 220VAC to 

12VDC) ถูกใชเ้ป็นแหล่งกาํเนิดไฟฟ้าสําหรับจ่ายไปเลี�ยงอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ พดัลมดูดอากาศ 12VDC จาํนวน 1 ตวั, พดัลมกวนอากาศ 12VDC 

จาํนวน 2 ตวั และ ตวัแปลงแรงดนั (LM2596, DC to DC converter, step 

down) จาํนวน 2 ตวั โดยแปลงลดแรงดนัไฟฟ้าจาก 12VDC เป็น 3VDC 

แ ล ะ  5VDC  บ อ ร์ ด  ESP32  ( Node MCU WROOM3 2 / WIFI and 

Bluetooth), รีเลย ์(3VDC, 4 channel), โซลิตสเตตรีเลย ์(solid state relay) 

(40A, input 3-24VDC, output 24-380VAC), เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและ

ความชื�น (DHT22, temperature and humidity sensor) จะรับแรงดนัไฟฟ้า

ขนาด 3VDC เพื�อใช้ในการทํางาน  หน้าจอ LCD (16×2, I2C) จะรับ

แรงดนัขนาด 5VDC ในการทาํงาน เพื�อแสดงผลของขอ้มูลอุณหภูมิและ

ความชื�นสัมพทัธ์อากาศทั�งในและนอกโครงสร้างการอบแห้ง 

 
รูปที� q  การต่อสายไฟอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบตรวจวดั และระบบประมวลผล 

รูปที� � แสดงเงื�อนไขการควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  ผูว้ิจยัได้เขียน

โปรแกรมควบคุมการทาํงาน โดยกาํหนดพดัลมกวนอากาศจาํนวน 2 ตวั 

ทาํงานตลอดเวลาและ ให้ระบบควบคุมอ่านค่าจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิและ

ความชื�นทั�งภายในและภายนอกโครงสร้าง  จากนั�น โซลิดสเตตรีเลยจ์ะ

ทาํหนา้ที�เป็นสวิตช์ (switch) ควบคุมพดัลมฮีตเตอร์ โดยหากค่าอุณหภูมิ

ภายในโครงสร้างตํ�ากว่า 60°C พัดลมฮีตเตอร์จะทํางาน และจะหยุด

ทาํงานเมื�ออุณหภูมิสูงกว่า 60°C  ระยะเวลาหน่วงในการเปิดและปิดพดั

ลมดงักล่างถูกตั�งค่าไว ้1 min  นอกจากนี�  พดัลมดูดอากาศจะทาํงานเมื�อ

ความชื�นสัมพทัธ์ภายในโครงสร้างการอบแหง้สูงกวา่ภายนอก 
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รูปที� � ผงัการทาํงานควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

2.3 แผนการทดลองและการวเิคราะห์ผล 

ผูว้ิจยัทาํการเปรียบเทียบความชื�นของขิงชิ�น ที�ได้จากการอบแห้ง 

โดยใชโ้ครงสร้างที�กล่าวมาขา้งตน้ เปรียบเทียบกบัการตากแห้งโดยอาศยั

รังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียว  เหงา้ขิงสดถูกซื�อจากตลาดสดในพื�นที� อ.บางแพ จ.

ราชบุรี ประมาณ 5 kg  ก่อนเริ�มตน้การทดลอง เหงา้ขิงสดจะถูกนาํมาหั�น

ตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยกําหนดให้  ขิงชิ�นที�ได้มีความหนา

ประมาณ 2–3 mm  รูปที� � แสดงการแบ่งโซนบนถาดในโครงสร้างการ

อบแห้ง โดยมีการวดัปริมาณความชื�นและนํ�าหนกัของขิงชิ�น ซึ� งมีทั�งหมด 

4 โซน แต่ละโซนจะสุ่มตวัอย่างขิงชิ�น 10 ชิ�น  ผูว้ิจยัจะทาํการชั�งนํ� าหนกั

ด้วยเครื�องชั�งนํ� าหนักทศนิยม 2 ตาํแหน่ง (WT2002N, WANT, China) 

และวดัปริมาณความชื�นในขิงชิ�นดว้ยเครื�องวดัความชื�น (moisture meter 

smart sensor, AS981, China) และบันทึกผล โดยทําการวัดก่อนการ

อบแห้ง และในระหว่างการอบแห้งทุก ๆ 2 ชั�วโมง (ช่วงเวลาทําการ

ทดลอง 10.00-18.00 น.)   นอกจากนี�  ผูว้ิจยัยงัทาํการเก็บขอ้มูลการตาก

แห้งขิงชิ�นโดยอาศัยรังสีอาทิตยอ์ย่างเดียวควบคู่กันไปกับการทดลอง

ข้างต้น   ค่าเฉลี�ยนํ� าหนักและค่าเฉลี�ยความชื�นของขิงชิ�นที�ระยะเวลา 

18.00 น. จะถูกนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย t-test (Paired sample test) ซึ� ง

เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของขอ้มูลที�ไดใ้นแต่ละโซนกบัขอ้มูลที�ได้

จากการตากแห้งขิงชิ�น โดยอาศยัรังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียว 

 
รูปที� � การแบ่งโซนสาํหรับการสุ่มวดัค่าความชื�นขิงชิ�น 

3. ผลและวจิารณ์ 

รูปที� � แสดงตวัอย่างค่าอุณหภูมิและความชื�นสัมพทัธ์ทั� งภายใน

และภายนอกโครงสร้างการอบแห้ง ผู ้วิจัยพบว่าข้อมูลที�ได้จากการ

ทดลองทั�ง � ครั� ง มีลกัษณะที�คลา้ยกนั ค่าอุณหภูมิภายในโครงสร้างจะ

เพิ�มสูงกวา่ 60°C ที�ช่วงเวลา 10.00-14.00 น. โดยอุณหภูมิภายนอกมีค่าอยู่

ในช่วงประมาณ 36-41°C และหลงัจากเวลา 14.00 น. อุณหภูมิภายนอก

จะลดลง และทาํให้ระบบควบคุมการพาความร้อนพยายามรักษาอุณหภูมิ

ภายในให้คงที�ที� 60°C ในระหว่างการทดลองจะสังเกตุไดว้่าบางช่วงค่า

อุณหภูมิในมีช่วงตกลงใกลเ้คียงกบัค่าอุณหภูมิภายนอก เนื�องจากผูว้ิจยัทาํ

การเปิดโครงสร้างเพื�อเก็บผลขอ้มูลความชื�นและนํ� าหนกัของขิงทุกๆ 2 h 

นอกจากนี�  ค่าความชื�นสัมพทัธ์อากาศภายในโครงสร้างจะมีค่าตํ�ากว่า

ความชื�นสัมพทัธ์อากาศภายนอก ซึ� งส่งผลให้ขิงชิ�นสามารถคายความชื�น

ในเนื�อวสัดุออกมาได ้

 
รูปที� � ตวัอยา่งอุณหภมิูและความชื�นสัมพทัธ์ในอากาศ ระหวา่งการทดลองครั�งที� � 

รูปที� � แสดงพฤติกรรมการลดลงของปริมาณความชื�นในขิงชิ�นที�

ไดจ้ากโครงสร้างการอบแหง้และการตากแห้งขิงชิ�นโดยอาศยัรังสีอาทิตย์

อยา่งเดียว ผูว้ิจยัพบวา่ลกัษณะการลดลงของปริมาณความชื�นของขิงชิ�นมี

รูปแบบเหมือนกัน โดยปริมาณความชื�นจะลดลงเร็วที�สุดในช่วงเวลา 

14.00-18.00 น. และค่าเฉลี�ยปริมาณความชื�นที� เวลา 18.00 น. จากการ

ทดลองทั�ง 3 ครั� ง แสดงในตารางที� � เช่นเดียวกนันี�  ปริมาณความชื�นของ

ขิงชิ�นที�ได้จากการตากแห้งขิงชิ�นโดยอาศัยรังสีอาทิตย์อย่างเดียว มี

พฤติกรรมการลดลงของปริมาณความชื�นที�เหมือนกัน แต่ค่าเฉลี�ยของ

ความชื�นขิงชิ�นที�ได้มีค่ามากกว่า ผลจากการวิเคราะห์ t-test ค่าเฉลี�ย

ความชื�นและค่าเฉลี�ยนํ�าหนกัของขิงชิ�นที�ไดใ้นแต่ละโซนเปรียบเทียบกบั

การตากแห้งที�อาศยัรังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียวที�เวลา 18.00 น. มีความแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� P<0.05 ในตารางที� �–2 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

รูปที� � ค่าเฉลี�ยความชื�นของขิงชิ�นในแต่ละโซนเปรียบเทียบกบัการตากแหง้ (a) การ

ทดลองครั�งที� 1, (b) การทดลองครั�งที� 2 และ (c) การทดลองครั� งที� 3 

ตารางที� � ผลการวิเคราะห์ t-test ค่าเฉลี�ยความชื�นของขิงชิ�นที�ไดใ้นแต่ละโซน

กบัการตากแหง้ที�อาศยัรังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียวที�เวลา ��.�� น. (average ±SD, n=30) 

Zone 
Moisture content (%) 

t-test Sig. 
Natural sun drying Indoor greenhouse 

1 

56.39 ±16.90 

9.27 ±3.05 -84.69 0.00 

2 10.37 ±3.07 -82.01 0.00 

3 10.13 ±3.28 -77.25 0.00 

4 10.84 ±3.36 -74.19 0.00 

ตารางที� q ผลการวิเคราะห์ t-test ค่าเฉลี�ยนํ�าหนกัของขิงชิ�นที�ไดใ้นแต่ละโซนกบั

การตากแหง้ที�อาศยัรังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียวที�เวลา 18.00 น. (average ±SD, n=30) 

Zone 
Weight (g) 

t-test Sig. 
Natural sun drying Indoor greenhouse 

1 

1.63 ±0.86

0.73 ±0.41 -12.12 0.00 

2 0.71 ±0.25 -20.13 0.00 

3 0.74 ±0.29 -16.71 0.00 

4 0.85 ±0.48 -8.84 0.00 

รูปที� � แสดงตวัอย่างขิงที�ไดจ้ากการทดลองครั� งที� 3 หลงัจากการ

เก็บรักษาไวใ้นถุงซิปลอ็คเป็นระยะเวลา 7 วนั ผูว้ิจยัพบวา่ลกัษณะของขิง

ที�ไดจ้ากการตากแห้งโดยอาศยัโดยอาศยัรังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียว ไดรั้บการ

เขา้ทาํลายของเชื�อรา เนื�องจากมีปริมาณความชื�นที�สูง ในขณะที� ขิงชิ�น

จากการอบแห้งในโครงสร้างการอบแห้งไม่มีการเขา้ทาํลายของเชื�อรา 

 
รูปที� � ตวัอยา่งขิงชิ�นที�ไดจ้ากการทดลองครั� งที� 3 โดยเก็บรักษาไวเ้ป็นระยะเวลา 7 วนั 

(ซา้ย) จากการอบแหง้ในโครงสร้างการอบแหง้ และ (ขวา) จากการตากแหง้โดยอาศยั

รังสีอาทิตยอ์ยา่งเดียว 

4. สรุป 

ระบบควบคุมการพาความร้อนร่วมกบัพลงังานรังสีอาทิตยภ์ายใต้

การวิจยันี�  แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลปริมาณความชื�นที�ไดรั้บจากการทาํแห้ง

ตลอดระยะเวลา 8 h มีค่าตํ�ากว่าการตากแห้งขิงชิ�นโดยอาศยัรังสีอาทิตย์

อยา่งเดียว อยา่งเห็นไดช้ดั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยั [7] ที�ไดเ้ปรียบเทียบ

ผลของปริมาณความชื�นที�ไดจ้ากเครื�องอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ

ผสม นอกจากนี�  ยงัช่วยลดระยะเวลาในการตากหากขิงได้เร็วกว่าใน

กระบวนการตากแห้งโดยอาศยัรังสีอาทิตยอ์ย่างเดียว เพื�อให้ไดป้ริมาณ

ความชื�นถึงเกณฑ์ที�สามารถเก็บรักษาขิงได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ�ม

ปริมาณชั�นในโครงสร้างการอบแห้งและปริมาณการใช้ไฟฟ้า เพื�อให้ได้

ปริมาณขิงชิ�นที�มากขึ�น จาํเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ�มเติมต่อไป 
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ระบบสูบนํา้และควบคุมการรดนํา้สนามหญ้าอัตโนมัต ิ

Automatic pumping and lawn water ing system 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีเป็นการออกแบบและสร้างระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนาม
หญา้อตัโนมติัซ่ึงสามารถทาํงานแบบอตัโนมติั ซ่ึงระบบจะรับค่าความช้ืน
ในดิน และขอ้มูลการพยากรณ์สภาพอากาศฝนตกในแต่ละวนั เพื่อให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผลและควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ป๊ัม
นํ้ากบัโซลินอยดว์าลว์ท่ีสามารถแบ่งโซนการรดนํ้าดว้ยสปริงเกอร์จาํนวน 
4 โซน โดยมีการแสดงผลค่าความช้ืนของดินกบัค่าสภาพอากาศในแต่ละ
วนัผา่นแอปพลิเคชัน่ Blynk  

จากการทดสอบระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนามหญา้ขนาด 50 ตาราง
เมตร โดยรดนํ้ าให้ความช้ืนแก่ดินอยา่งน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ และสามารถ
ครอบคลุมความช้ืนในดิน ในช่วงเช้าได ้44.53 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 
89.06 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี และในช่วงเยน็สามารถครอบคลุมความช้ืนใน
ดินไดถึ้ง 49.22 ตารางเมตร หรือ 98.44 เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ี และสามารถ
แสดงผลค่าความช้ืนในดินแต่ละโซนในแอปพลิเคชัน่ Blynk และสภาพ
อากาศฝนตกหรือไม่ตกในแต่ละวนัได ้

คาํสําคญั: รดนํ้าอตัโนมติั, ไมโครคอนโทรลเลอร์, สนามหญา้ 

Abstract 
This paper presents the design and construction of an automatic 

pumping and lawn watering system. Microcontroller process and 
controls the operation of  water pump motor and solenoid valve by 
using soil moisture values and rainy weather information. The system 
divides the watering zone by the sprinkler into 4 zone and displays the 
soil moisture in each zone and daily rainy weather conditions the Blynk 
application.  

In testing the pumping and watering 50 square meters lawn system 
found that the system can water to provide moisture to the soil at least 
65 percentages and cover the soil moisture 44.53 square meters or 89.06 
percentages of the area in the morning and 49.22 square meters or 98.44 
percentages of the area in evening. Furthermore, the system can display 
the soil moisture in each zone and the rainy or not rainy condition via  
Blynk application. 

Keywords:  automatic watering, microcontroller, lawn 

 

1. ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
นํ้ าเป็นส่ิงท่ีสําคญัในการเจริญเติบโตของหญา้ในสนาม การให้นํ้ า

เป็นการนาํนํ้ าจากแหล่งนํ้ าต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมหรือทดแทนปริมาณ
นํ้ าฝน ซ่ึงลกัษณะการให้นํ้ าแบบเดิมจะใช้แรงงานคนในการให้นํ้ า ซ่ึง
ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจา้งแรงงานคน ส้ินเปลืองนํ้ าจากการเปิด
ระบบท้ิงไว ้และแรงงานคนไม่สามารถทราบความช้ืนของสนามหญา้ได้
อย่างชัดเจนทาํให้บางคร้ังหญา้ไดรั้บนํ้ าเกินความจาํเป็น หรือไดรั้บใน
ปริมาณนํ้ าท่ีน้อยเกินไปและอาจไม่ทัว่ถึง ส่งผลให้การเจริญเติบโตของ
สนามหญ้าไม่สมบูรณ์  ดังนั้ นการดูแลสภาพความช้ืนในดินจึงมี
ความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของสนามหญา้เป็นอยา่งมาก [1]  

ปัจจุบนัจึงมีการพฒันาระบบการให้นํ้ าดว้ยการควบคุมความช้ืนใน
ดิน เช่น งานวิจยั [2] กล่าวถึงการใช้โครงข่ายเซนเซอร์ความช้ืนในดิน
สําหรับควบคุมการให้นํ้ าของพืชไดผ้ลทดสอบโดยใช้ปูนปาสเตอร์หุ้ม
เซนเซอร์ทาํให้ค่าความช้ืนคงท่ีมากข้ึน งานวิจยั [3] เป็นการใช้ระบบ
ควบคุมการให้นํ้ าอตัโนมัติด้วยเซนเซอร์ความช้ืนของดินซ่ึงได้เลือก
รูปแบบการสั่งงานการรดนํ้ าจากความช้ืนท่ีกาํหนดผา่นเวป็แอปพลิเคชนั
อย่างง่าย และงานวิจยั [4] เป็นการใชร้ะบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัสั่งการ
ผ่านแอปพลิเคชันได้ผลการทดสอบเป็นไปตามเง่ือนโดยการกาํหนด
ความช้ืนท่ีรดนํ้ าให้พืชได้ตามความต้องการของผู ้ใช้งานและเลือก
ช่วงเวลาในการรดนํ้าได ้2 ช่วงเวลา คือเชา้และเยน็ 

งานวิจยัน้ีจึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนาม
หญ้าแบบอัตโนมัติขนาด  50 ตารางเมตร  ควบคุมการทํางานด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซ่ึงการทาํงานระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัรูปท่ี 1 
โดยส่วนท่ี 1 เป็นระบบสูบนํ้าจากบ่อดว้ยป๊ัมนํ้าและนาํมาเก็บไวย้งับ่อพกั
นํ้ าโดยใชพ้ลงังานจากแผงโซล่าเซลล ์และส่วนท่ี 2 เป็นระบบการรดนํ้ า
อตัโนมัติซ่ึงแบ่งสนามหญ้าออกเป็น 4 โซน โดยระบบจะตรวจสอบ
สภาพความช้ืนในดินและตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวทิยาวา่
มีฝนตกหรือไม่หากกรมอุตุนิยมวิทยาแจง้วา่มีฝนตกระบบจะงดการรดนํ้ า
ช่วงเช้าและจะตรวจสอบความช้ืนในดินช่วงเย็นว่าตํ่ากว่าค่าท่ีตั้ งไว้
หรือไม่ หากตํ่ากว่าระบบจะทาํการรดนํ้ าสนามหญา้จนกระทัง่ความช้ืน
ถึงตามค่าท่ีตั้งไวแ้ละผูใ้ชง้านยงัสามารถตรวจสอบสภาพอากาศจากกรม
อุตุนิยมวิทยาในแต่ละวนัรวมถึงค่าความช้ืนในดินของสนามหญา้ไดจ้าก
มือถือโดยผา่นแอปพลิเคชนัไดต้ลอดเวลา  
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2. การดาํเนินงาน 
2.1 การออกแบบโครงสร้าง 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างของระบบสูบนํ้าและรดนํ้าสนามหญา้อตัโนมติั 
จากรูปท่ี 1 การออกแบบระบบสูบนํ้าและรดนํ้ าสนามหญา้อตัโนมติั

ประกอบดว้ย 1 แผงโซล่าเซลล์ ทาํหน้าท่ีแปลงพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็น
พลงังานไฟฟ้าเขา้สู่แบตเตอร่ี (หมายเลข 2) นาํไปใชก้บัระบบสูบนํ้ าและ
รดนํ้ าสนามหญา้อตัโนมติั 2 แบตเตอร่ี ทาํหน้าท่ีจ่ายไฟฟ้าให้กบัระบบ
สูบนํ้ าและรดนํ้าสนามหญา้อตัโนมติั และยงัรับพลงังานไฟฟ้าจากแผงโซ
ล่าเซลล ์(หมายเลข 1) 3 ตูค้วบคุม ทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานของระบบ
สูบนํ้ าและรดนํ้ าสนามหญ้าท่ีสามารถเลือกการทาํงานได้ 2 ระบบ คือ 
ระบบอตัโนมติัและระบบแมนนวล  4 ป๊ัมสูบนํ้ า ทาํหนา้ท่ีสูบนํ้ าจากบ่อ
นํ้ าธรรมชาติเขา้มาเก็บท่ีบ่อพกันํ้ า 5 ป๊ัมส่งนํ้ า ทาํหน้าท่ีส่งนํ้ าจากบ่อพกั
นํ้าใหก้บัระบบรดนํ้ า 6 โซลินอยดว์าลว์ ทาํหนา้ท่ีควบคุมการไหลของนํ้ า
โดยจะรับค่าความช้ืนจากเซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน  (หมายเลข 7)          
7 เซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน ทาํหน้าท่ีวดัความช้ืนในดิน มีหน่วยเป็น 
เปอร์เซ็นต์ เม่ือความช้ืนตํ่ากว่าท่ีกาํหนดจะทําให้ระบบรดนํ้ าทาํงาน        
8 สปริงเกอร์รดนํ้ า ทําหน้าท่ีรดนํ้ าให้กับพื้นท่ีท่ีได้กําหนดไวแ้ละ 9 
แอปพลิเคชั่น Blynk ทาํหน้าท่ีแสดงสถานะความช้ืนในดินและสภาพ
อากาศในขณะนั้น 

2.2 การออกแบบการวางระบบสปริงเกอร์และตัววัด
ความช้ืนในดนิ 

 
รูปท่ี 2 การออกแบบการวางตาํแหน่งสปริงเกอร์ 

จากรูปท่ี 2 การออกแบบการวางสปริงเกอร์ในพื้นท่ี 50 ตารางเมตร
ทางคณะผูจ้ดัทาํไดแ้บ่งพื้นท่ีเป็น 4 โซน เน่ืองดว้ยลกัษณะทางกายภาพ
ของพื้นท่ีสนามหญา้ท่ีไดติ้ดตั้งระบบมีความสูง ตํ่า และการลาดเอียงไม่

เท่ากนั จึงได้เลือกใช้ มินิสปริงเกอร์ มีความสูงขนาด 30 เซนติเมตร มี
ระยะรัศมีการกระจายนํ้ าเฉล่ียท่ี 2 เมตรต่อ 1 ตวั โดยจะใช้สปริงเกอร์
ออกแบบการวางให้ครอบคลุมในพื้นท่ี 50 ตารางเมตร จึงได้จาํนวน
สปริงเกอร์ทั้งหมด 25 ตวั เพื่อให้ระบบสามารถให้นํ้ าแก่สนามหญา้ได้
อย่างทั่วถึงจึงจัดตําแหน่งให้แต่ละตัววางห่างกัน  1.25 เมตร และได้
ออกแบบการวางตาํแหน่งเซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดินโดยเลือกการจดัวาง
เซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดินแบบเฉล่ียใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในแต่ละโซนได้
เลือกการจดัวางโซนละ 3 จุด รวมทั้งหมด 12 ตวัดงัรูปท่ี 3 โดยเซนเซอร์
ทั้ง 3 จุด ในแต่ละโซนจะถูกนาํมาเฉล่ียเป็นค่าความช้ืนรวมของโซนนั้น 
ๆ และในการแบ่งออกเป็น 4 โซน ทาํให้การจ่ายนํ้ ามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนช่วยให้ในพื้นท่ีตํ่าเม่ือไดรั้บนํ้ าจนความช้ืนถึง 65 เปอร์เซนต์แลว้
ระบบจะหยดุการจ่ายนํ้าของโซนนั้นทนัที 

 
รูปท่ี 3 การออกแบบการวางตาํแหน่งเซ็นเซอร์วดัความช้ืนในดิน 

2.3 ออกแบบการทํางานระบบควบคุมการรดนํา้สนามหญ้า 

 
รูปท่ี 4 วงจรการทาํงานระบบควบคุมการจ่ายนํ้า 

     จากรูปท่ี  4 หลักการทํางานของระบบโดยการตั้ งเวลาให้รดนํ้ า
ในช่วงเชา้และเยน็เม่ือใกลถึ้งเวลาท่ีกาํหนด ไมโครคอนโทรลเลอร์จะ
ต ร ว จ ส อ บ ส ภ าพ อ าก าศ จ าก เว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า 
(https://tmd.go.th) โดยสภาพอากาศจะกาํหนดเป็นโคด้ตวัเลขดงัน้ี 

1 = ทอ้งฟ้าแจ่มใส (Clear)       2 = มีเมฆบางส่วน (Partly Cloudy) 
3 = เมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy)        4 = มีเมฆมาก (Overcast) 
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5 = ฝนตกเลก็นอ้ย (Light Rain)       6 = ฝนปานกลาง(Moderate Rain) 
7 = ฝนตกหนกั (Heavy Rain)          8 = ฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) 
9 = อากาศหนาวจดั (Very Cold)     10 = อากาศหนาว (Cold) 
11 = อากาศเยน็ (Cool)      12 = อากาศร้อนจดั (Very Hot) 

         เม่ือตรวจสอบสภาพอากาศแลว้หากโคด้ตวัเลข แสดงเป็น 5,6,7,8 
ระบบจะไม่ทาํงานในช่วงเช้า และในช่วงเยน็จะตรวจสอบค่าความช้ืน
ของดินในแต่ละโซน (มีทั้งหมด 4 โซน) อีกคร้ังวา่ค่าความช้ืนของดินถึง 
65 % หรือไม่ ถา้โซนไหนไม่ถึงท่ีกาํหนดโซลินอยด์วาลว์ก็จะทาํงานใน
โซนนั้น ๆ และหากโคด้ตวัเลขไม่แสดง 5,6,7,8 ระบบจะรดนํ้ าตามเวลา
ท่ีตั้งไวคื้อเวลา 08.00 น. และ 16.00 น. จนค่าความช้ืนของดินในแต่ละ
โซนถึง 65 % โดยเง่ือนไขการรดนํ้ าจากความช้ืนในดินร่วมกับการ
พยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจะแสดงผลหน้าจอผ่าน
แอปพลิเคชัน่ Blynk โดยแสดงค่าสถานะของความช้ืนในดินของแต่ละ
โซน และสภาพอากาศในขณะนั้นดงัรูปท่ี 5 
 

 
รูปท่ี 5 การออกแบบหนา้จอแสดงผลดว้ยแอปพลิเคชนั Blynk 

 

2.4 การทดสอบการจ่ายนํา้ของชุดโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ก า ร ท ด ส อ บ ชุ ด ค ว บ คุ ม ก า ร จ่ า ย นํ้ า ข อ ง โ ป ร แ ก ร ม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ทาํงานอัตโนมัติเป็นเวลา 7 วนั ซ่ึงมีการดึง
ขอ้มูลการพยากรณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา [5] ในช่วงเวลาท่ี
ทาํการทดสอบระบบดังกล่าว (วนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วนัท่ี 18 
กุมภ าพัน ธ์  2565) พบว่าไ ม่ มี ฝนตกตามการพยากรณ์ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา โดยผลการทดสอบของระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนามหญา้
แบบอตัโนมติัไดผ้ลการทดสอบดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบของระบบสูบนํ้าและรดนํ้าสนามหญา้ 

 
 

จ า ก ต า ร า ง ท่ี  1  ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ก า ร จ่ า ย นํ้ า ข อ ง ชุ ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ระบบอตัโนมติั จะตั้งค่าให้จ่ายนํ้ าให้กบัสนาม
หญา้ 2 ช่วงเวลาใน 1 วนั คือ ช่วงเชา้ 08.00 น. และช่วงเยน็ 16.00 น. จาก
การเก็บผลทดสอบตั้งแต่วนัเสาร์ท่ี 12 กุมพาพนัธ์ 2565 ถึงวนัศุกร์ ท่ี 18 
กุมพาพนัธ์ 2565 เป็นเวลา 7 วนั พบวา่ สภาพอากาศยงัไม่ถึงเกณฑท่ี์ตอ้ง
หยดุรดนํ้ าในช่วงเชา้ และพื้นท่ีท่ีระบบรดนํ้ าทาํงานมากท่ีสุดคือโซนท่ี 2 
มีค่าความช้ืนตํ่า และสามารถทาํงานตามท่ีตั้งไวคื้อ เม่ือความช้ืนของดิน
ตํ่ากว่า 65 เปอร์เซ็นต์ จะรดนํ้ าในพื้นท่ีโซนนั้น และเม่ือความช้ืนถึงท่ี
กาํหนดโซลินอยด์วาลว์จะตดัการทาํงาน และเม่ือระบบรดนํ้ าสนามหญา้
เรียบร้อยแล้วได้ทาํการทดสอบความช้ืนในพื้นท่ี 50 ตารางเมตรโดย
ออกแบบการทดสอบด้วยการแบ่งจาํนวนช่องทดสอบในแต่ละโซน
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ออกเป็น 16 ช่อง ทดสอบดว้ยเซนเซอร์วดัความช้ืนอีกคร้ังในแต่ละช่อง
ดงัรูปท่ี 6 เพื่อดูความครอบคลุมของการรดนํ้าทั้งหมดของพื้นท่ีหรือไม่ 

 
รูปท่ี 6 การออกแบบพื้นท่ีทดสอบความช้ืน 

 

2.5 การทดสอบค่าความช้ืนในดนิช่วงเช้าและเยน็หลังรดนํา้ 

                           
รูปท่ี 7 ผลการทดสอบค่าความช้ืนช่วงเชา้และเยน็วนัท่ี 26 ก.พ. 2565 

3. อภิปรายผล 
งานวจิยัน้ีอภิปรายผลการทดลองได ้2 กรณี ดงัน้ี 
กรณีท่ี  1 คือ ผลการทดสอบระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนามหญ้า

อตัโนมติัสามารถทาํงานไดต้รงตามเง่ือนไขท่ีไดอ้อกแบบไวท้ั้งหมดโดย

ไม่มีขอ้ผิดพลาดเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีทาํการทดสอบระบบทาํให้สามารถ
ลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากแรงงานคนไดแ้ละคุม้ทุนในระยะเวลา 3 เดือน 

กรณี ท่ี  2 คือ  ผลการทดสอบความครอบคลุมของค่าความช้ืน
หลงัจากระบบไดร้ดนํ้ าสนามหญา้แลว้ พบว่าผลการทดสอบค่าความช้ืน
ในดินในช่วงเชา้ของวนัเสาร์ ท่ี 26 กุมพาพนัธ์ 2565 จะเห็นไดว้า่จากการ
รดนํ้ าในระบบอัตโนมัติ โซนท่ี 1 จะมีส่วนท่ีความช้ืนในดินไม่ถึงท่ี
กาํหนดไวคื้อ 65 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป คิดเป็น 3.13 ตารางเมตรหรือ 75 
เปอร์เซ็นต์ของพื้นท่ี และในโซนท่ี 4 มีความช้ืนในดินครอบคลุมพื้นท่ี
มากท่ีสุด คือ 100 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี สรุปไดว้่าในพื้นท่ี 50 ตารางเมตร 
ครอบคลุมความช้ืนในดิน  ได้ 44.53 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 89.06 
เปอร์เซ็นต ์และผลการทดสอบค่าความช้ืนในดินในช่วงเยน็จะเห็นไดว้่า
จากการรดนํ้ าในระบบอตัโนมติั ค่าความช้ืนของดินมีเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ี
เพิ่มข้ึนในพื้นท่ี 50 ตารางเมตร ครอบคลุมความช้ืนในดินได้ถึง 49.22 
ตารางเมตร หรือ 98.44 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ี 

4. สรุป 
     จากผลทดสอบระบบสูบนํ้ าและรดนํ้ าสนามหญา้อตัโนมติั ซ่ึงทดสอบ 
ในช่วงท่ี 12 ก.พ. 2565 ถึงวนัท่ี 18 ก.พ. 2565 จากผลทดสอบพบว่า 
สภาพอากาศในช่วงท่ีทดสอบนั้นไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกาํหนดคือ ตอ้งมีฝนตก
เลก็นอ้ยถึงฝนตกหนกัเพราะฉะนั้นจะมีการตรวจสอบความช้ืนในดินช่วง
เช้าและเย็นตามปกติ และค่าความช้ืนของดินก่อนรดนํ้ าจะเห็นได้ว่า
ความช้ืนของดินในแต่ละวนัจะไม่คงท่ี มีค่าตํ่าสุดคือ 39% ค่าสูงสุดคือ 
82% และค่าความช้ืนของดินหลงัรดนํ้ าจะมีค่าตํ่าสุดคือ 65% ค่าสูงสุดคือ 
83% และค่าความช้ืน 65% หลงัรดนํ้าครอบคลุมพื้นท่ีสูงสุด 98.44% 
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ประเทศไทย, กลุ่มวชิาการอุตุนิยมวทิยาเกษตร, สาํนกัพฒันา
อุตุนิยมวทิยา, เอกสารวชิาการเลขท่ี 551.586.02.2551 
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23 ธนัวาคม 2559, หนา้ 99-106 

[4] สุภาวดี มากอน้ และคณะ, ระบบรดนํ้ าตน้ไมอ้ตัโนมติัสั่งการผ่าน
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การพฒันาระบบเปลี�ยนถ่ายนํ�าและให้อาหารปลาอตัโนมัติสําหรับการเลี�ยงปลากดั 

Development of an automatic water change and fish feeder system for Betta Fish 

เอกรัฐ ชะอุ่มเอยีด% และ เดือนแรม แพ่งเกี�ยว(*
 

1;2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก duanraem@rmutl.ac.th 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี� นําเสนอการพฒันาระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหาร 

ปลากดัอตัโนมติั เนื�องจากการเลี� ยงปลากดัตอ้งเลี� ยงในภาชนะแยก เมื�อ

เลี� ยงระยะเวลานานจะเกิดการสะสมของสิ�งสกปรกภายในภาชนะทาํให้

เกิดนํ� าเน่าเสียและส่งผลให้ปลากดัป่วยหรือตายได ้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใช้

เทคโนโลยีเซนเซอร์เพิ�มความแม่นยาํสาํหรับการตดัสินใจเปลี�ยนถ่ายนํ� า

และให้อาหารปลากัด ช่วยลดแรงงานและเวลาสําหรับการเปลี�ยนถ่าย

นํ� าปลากัดของกลุ่มผู ้เลี� ยงปลากัด ซึ� งใช้การควบคุมการทํางานแบบ

อตัโนมติัดว้ยเทคโนโลยีเซนเซอร์ร่วมกบัไมโครคอนโทรลเลอร์สาํหรับ

การตดัสินใจ ในงานวิจยันี� แบ่งการทดสอบออกเป็น G ส่วน ได้แก่ การ

ทดสอบความแม่นยาํของการให้อาหารปลากดัตามเวลาและปริมาณที�ผูใ้ช้

กาํหนด และการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี�ยนถ่ายนํ� าตามคุณภาพนํ�าที�

เหมาะสมสําหรับการเลี� ยงปลากัดสวยงาม จากผลการทดสอบ พบว่า 

ระบบให้อาหารปลากัดสามารถทาํงานได้ตามเวลาที�กาํหนด คือ เวลา 

HI.HH น. และ �J.HH น. ทุกวนั และมีค่าความแม่นยาํของปริมาณอาหาร

เท่ากบั IJ.KH% และผลการทดสอบประสิทธิภาพการเปลี�ยนถ่ายนํ�า พบว่า 

ระบบที�พฒันาขึ�นสามารถเปลี�นถ่ายนํ� าไดต้ามคุณภาพนํ� าที�กาํหนด โดยมี

ค่าความขุ่น ค่า pH และอุณหภูมินํ� าเฉลี�ยเท่ากบั 3.317 NTU, 8.416 pH 

และ 26.622 ๐C ตามลําดับ และใช้เวลาในการเปลี�ยนถ่ายนํ� ารวม 214 

วินาที อีกทั�งเมื�อพิจารณาตน้ทุนดา้นพลงังานไฟฟ้า พบว่า ระบบเปลี�ยน

ถ่ายนํ� าปลาใช้ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าเพียง 0.0481 บาทต่อครั� ง ดังนั�น จึง

สามารถสรุปได้ว่าระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลาอัตโนมัติ

สาํหรับการเลี�ยงปลากดัที�พฒันาขึ�นเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพและความ

แม่นยาํ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร 

ลดเวลาการดูแล และสามารถเป็นแนวทางสาํหรับการบริหารจดัการ เพื�อ

พฒันาเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงปลากดั เขา้สู่ Smart Farmer ได ้

คาํสําคญั: ปลากดั ระบบเปลี�ยนถ่ายนํ�าอตัโนมติั ระบบให้อาหารปลาอตัโนมติั  

Abstract 

This research proposes the development of an automatic water 

change and feeding system for Betta fish. Because the betta fish must be 

raised in a separate container. When raised for a long period, it causes 

the accumulation of dirt inside the container, causing rotten water and 

resulting in betta fish sickness or death. The aims of research are to use 

sensor technology to increase accuracy in system decisions. It also 

reduces the labor and time for water change of Betta fish farmer groups. 

It uses automated control with sensor technology and a microcontroller 

for decision-making. This research was divided into two parts: testing 

accuracy of feeding betta fish at the time and quantity specified by the 

user and testing the efficiency of water change according to water 

quality suitable for betta culture. From the results, it was found that the 

betta feeding system was able to operate at the specified time, at 8:00 

a.m. and 5:00 p.m. daily, and had a feed accuracy of 87.40%. And the 

results of testing the efficiency of water change found that the 

developed system can change the water according to the specified water 

quality. The mean turbidity, pH and water temperature were 3.317 

NTU, 8.416 pH and 26.622 0C, respectively, and took 214 seconds to 

change the water. In addition, when considering the cost of electricity, it 

was found that the water change system costs only 0.0481 baht per 

time. Therefore, it can be concluded that the automatic water change 

and fish feeding system for betta farming developed is an efficient and 

accurate system. It can help solve the problem of labor shortage in the 

agricultural sector reduce care time and can be a guideline for 

management to develop betta farmers into Smart Farmer. 

Keywords:  Betta fish, Automatic water change system, Fish feeding system 

1. บทนํา 
ปลากดั (Betta splendens) เป็นปลาพื�นเมืองของไทย และไดรั้บการ

เชิดชูให้เป็นสัตว์นํ� าประจาํชาติไทย เป็นที� รู้จักในต่างประเทศในชื�อ 

Siamese fighting fish ซึ� งปัจจุบนัได้รับการพฒันาสายพนัธ์ุให้มีลักษณะ

แปลกใหม่ ลวดลายสีสันสวยงาม จึงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ

อย่างมากทาํให้มีมูลค่าการส่งออกมากที�สุดของปลาสวยงาม ซึ� งมีการ

ส่งออกประมาณ 1.6 – 19 ล้านตวัต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 18 – 210 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37 ของมูลค่าการส่งออกสัตวน์ํ� าสวยงาม 

[1] อย่างไรก็ตามกระบวนการเพาะเลี� ยงและการจดัการฟาร์มปลากดัยงั

เป็นแบบพื�นบา้น เกษตรกรใช้ความรู้ที�ถ่ายทอดกนัมาทาํให้ผลผลิตที�ได้

ไม่สมํ�าเสมอและไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ [2], [3] 

ปัจจยัที�ทาํให้ปลามีสีสันที�ดีนั�นขึ�นอยูก่บัสายพนัธ์ุ แสงสว่าง อาหารและ

คุณภาพนํ� า โดยทั�วไปการเลี� ยงปลากดันิยมเลี� ยงในภาชนะขวดหรือโหล

รูปทรงต่างๆ หรือตูก้ระจกขนาดเล็กซึ� งจะเลี� ยงแบบเดี�ยว เนื�องจากปลา
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กัดเป็นปลาที� มีนิสัยชอบต่อสู้  การเลี� ยงในลักษณะดังกล่าวในระยะ

เวลานานจะเกิดการสะสมของสิ�งสกปรกภายในโหลทาํให้เกิดนํ� าเน่าเสีย 

สาเหตุหลกัเกิดจากเศษอาหารที�ปลากินไม่หมดทั�งอาหารเม็ดและอาหาร

สด เช่น ไรแดง ไรนางฟ้า ลูกนํ�ายงุลาย และพารามีเซีย ซึ� งมีอายสุั�นอาจจะ

ตายก่อนที�ปลากัดจะกิน ถ้าหากปล่อยทิ�งไวจ้ะทาํให้นํ� าเน่าเสียและจะ

ส่งผลให้ปลากัดป่วยหรือตายได้ ดังนั�น จึงต้องให้อาหารในปริมาณที�

เหมาะสมรวมถึงมีการทาํความสะอาดและเปลี�ยนถ่ายนํ� าอยา่งสมํ�าเสมอ 

ซึ� งคุณภาพนํ� าที�เหมาะสมสาํหรับการเลี� ยงปลากดั คือ ค่า pH 6-8 อุณหภูมิ

นํ� า 26 – 30 องศาเซลเซียส โดยปัจจัยที�ท ําให้ค่า pH และอุณหภูมินํ� า

เปลี�ยนแปลง คือ ปริมาณสารพิษในนํ� า ได้แก่ ไนไตรท์ ไนเตรทและ

แอมโมเนีย ค่าดงักล่าวเมื�อมีปริมาณสูงขึ�นมีผลทาํให้ปริมาณออกซิเจนใน

นํ�าลดลงส่งผลเสียต่อสุขภาพปลากดั นอกจากนี�การที�นํ� ามีอุณหภูมิสูงจะมี

ผลต่อการเร่งปฏิกิริยาการเน่าเปื� อยของอาหารทาํให้ปริมาณออกซิเจนใน

นํ� าลดลง [4] การป้องกนัการขาดออกซิเจนในการเลี� ยงปลากดัทาํไดโ้ดย

การดูแลความสะอาดของภาชนะหรือบ่อเลี� ยง ที�ผ่านมามีการพัฒนา

วิธีการและนวตักรรมสาํหรับการเปลี�ยนถ่ายนํ�าและให้อาหารปลา [5]- [8] 

โดยมีวตัถุประสงค์ที�แตกต่างกนั อาทิ การให้อาหารปลาแบบอตัโนมติั

สามารถรายงานไปยงัสมาร์ทโฟนเพื�อแจง้เตือนนํ� าหนกัอาหารตํ�าและค่า

ปริมาณออกซิเจนตํ�า [5] การควบคุมการให้อาหารอยา่งเหมาะสมดว้ยการ

ควบคุมการทํางานของมอเตอร์ [6] หรือการใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์

สามารถช่วยตรวจวดัค่าต่างๆ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการรับรู้และการ

ตรวจจบัการเปลี�ยนแปลงคุณสมบติัหรือลกัษณะของเป้าหมายวิเคราะห์ 

(Analytical target) และแสดงผลในลักษณะของสัญญาณที�สามารถ

ตรวจสอบได ้ทั�งสญัญาณไฟฟ้า สญัญาณกลศาสตร์ และสญัญาณเชิงแสง 

ดั ง นั� น  จึ ง ถู ก นํ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า ง ห ล า ก ห ล า ย ร่ ว ม กั บ

ไมโครคอนโทรลเลอร์สําหรับการวดัค่า pH และค่าความขุ่นของนํ� า [7], 

[8] เพื�อให้ผูใ้ช้งานสามารถตรวจสอบคุณภาพนํ� าและความถูกต้องของ

การให้อาหารตามเวลาและปริมาณที�ผูใ้ช้งานกาํหนดได้ และควรมีการ 

calibrate อย่างสมํ�าเสมอเพื�อรักษาค่าความถูกตอ้งและความแม่นยาํของ

ระบบควบคุม [9]- [11] ซึ� งที�ผ่านมายงัไม่มีงานวิจยัใดที�นาํเสนอวิธีการที�

เหมาะสมสําหรับการเปลี� ยนถ่ายนํ� าปลากัดและให้อาหารปลากัด 

เนื�องจากรูปแบบภาชนะที�ใช้เลี� ยงปลากดัมีลกัษณะเฉพาะและมีการจดั

วางที�หลากหลายทาํให้การเปลี�ยนถ่ายนํ�าปลากดัและการให้อาหารปลากดั

ยงัคงใชแ้รงงานคนซึ�งใชเ้วลานานและไม่สามารถควบคุมคุณภาพได ้

จากที�มาและปัญหาข้างต้น นักวิจยัเห็นถึงความสําคัญของการ

พฒันานวตักรรมสําหรับผูเ้ลี� ยงปลากัดสวยงาม โดยมีแนวคิดในการ

พฒันาต้นแบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากัดอัตโนมัติ มี

วตัถุประสงค์เพื�อช่วยลดแรงงาน เวลา และพลังงานไฟฟ้า โดยใช้

เทคโนโลยีเซนเซอร์เพิ�มความแม่นยาํสาํหรับการตดัสินใจเปลี�ยนถ่ายนํ� า

และให้อาหารปลากดั นําไปสู่การยกระดบัเพิ�มประสิทธิภาพการเลี� ยง

สาํหรับกลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงและพฒันาสายพนัธุ์ปลากดั 

2. การออกแบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลา

อตัโนมตั ิ
ในงานวิจัยนี� แบ่งการออกแบบเป็น G ส่วน ได้แก่ การออกแบบ

ตน้แบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและระบบให้อาหารกดัปลาอตัโนมติั และ

การออกแบบระบบควบคุมการเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลาและระบบให้อาหาร

ปลาอตัโนมติัตามเงื�อนไขที�กาํหนด 

2.1 การออกแบบต้นแบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ�าและให้อาหาร

ปลากดัอตัโนมตั ิ
ตน้แบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ�าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติัที�สร้าง

ขึ�นประกอบดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ระบบเติมนํ� าเขา้ (ท่อนํ� าดี) G)ระบบลา้ง 

(ท่อนํ�าดี) |) ภาชนะเลี�ยงปลากดั 4) ชุดให้อาหารปลากดั 5) ระบบถ่ายนํ� า

ออก (ท่อนํ� าเสีย) 6) ชุดตรวจวดัคุณภาพนํ� า และ 7) ระบบควบคุมการ

ทาํงานแบบอตัโนมติั แสดงดงัรูปที� 1 

 
รูปที� 1 ตน้แบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติั 

2.2 การออกแบบระบบควบคุมการเปลี�ยนถ่ายนํ�าและระบบ

ให้อาหารปลาอตัโนมตั ิ
ระบบควบคุมการเปลี�ยนถ่ายนํ� าและระบบให้อาหารปลากัด

อตัโนมติัควบคุมการทาํงานตามเวลาและปริมาณที�เหมาะสมสาํหรับการ

ให้อาหารปลากดัและคุณภาพนํ� าสําหรับการเปลี�ยนถ่ายนํ� าตามเงื�อนไข 

แสดงดงัรูปที� G ซึ� งงานวิจยันี� รับค่าอินพุต ไดแ้ก่ เวลา ค่า pH ค่าความขุ่น

ของนํ� า อุณหภูมินํ� า อตัราการไหลของนํ� า และสั�งเอาพุต ได้แก่ มอเตอร์

ปั� มนํ� า มอเตอร์และโซลินอยวาล์ว ซึ� งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทาํงาน

ตามเงื�อนไขที�กาํหนด ดงันี�  

เงื�อนไขการให้อาหารปลากัด 
- เวลา HI.HH น. และ �J.HH น. 

- ระยะเวลาการให้อาหารปลา (6-10 เมด็) 

เงื�อนไขการเปลี�ยนถ่ายนํ�าปลากัด 

- ค่าความขุ่นของนํ�า  ≤ 3.28 NTU 

- ค่า pH อยูใ่นช่วง 6-8  

- ค่าอุณหภูมิของนํ�า 26-30 ๐C 

- ระยะเวลาในการถ่ายนํ�า 

- ระยะเวลาในการเติมนํ�า 
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Microcontroller 

Arduino Mega 2560

pH Sensor

Temp Sensor

Tubidity Sensor

Servo Motor Drive Servo Motors Feeder System
Time Module

Solinoid valve 

(water in and water out)

Display

Pump water

Keypad

User

Change water 

system

Power Supply  
 

รูปที� G บล็อกไดอะแกรมระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติั 

 

ระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติัมีแสดงผงังาน

ของระบบควบคุมดงัรูปที� | และขั�นตอนการทาํงาน ดงันี�  

ขั�นตอนที� 1 เมื�อโมดูลนาฬิกาอ่านค่าเวลาได้เท่ากบั 8:00 น. หรือ 

�J.HH น. ระบบจะสั�งให้ชุดให้อาหารปลากดัทาํงาน 

ขั�นตอนที� � เซ็นเซอร์วดัความขุ่น (Turbidity Sensor) วดัค่าความ

ขุ่นของนํ� าเพื�อทาํการตรวจวดัคุณภาพของนํ� าว่าควรเปลี�ยนนํ� าหรือไม่ ซึ� ง

ค่าความขุ่นของนํ�า ≤ 3.28 NTU 

ขั�นตอนที� 3 กรณีเมื�อควรเปลี�ยนนํ� า (เงื�อนไขเป็นจริง) จากนั�น 

pH Sensor (วดัค่า pH ของนํ� า) และ Temp Sensor (วดัค่าอุณหภูมิของ

นํ� า) จะทาํการตรวจวดัคุณภาพของนํ� าใหม่ (จากถงัเก็บนํ� า) ว่าพร้อม

เปลี�ยนเขา้ในระบบหรือไม่ โดยตรวจสอบเงื�อนไข ค่า pH อยูร่ะหว่าง  

6-8 และอุณหภูมิอยูร่ะหว่าง 28-30 ๐C หากเงื�อนไขขา้งตน้เป็นจริง 

ระบบจะสั�งให้กระบวนการเปลี�ยนถ่ายนํ� าเริ�มทาํงานตามขั�นตอนและ

เงื�อนไขที�กาํหนดไว ้

ขั�นตอนที� 4  ระบบหยดุทาํงานเมื�อเซ็นเซอร์วดัความขุ่นวดัค่าความ

ขุ่นของนํ�าได ้ > 3.28 NTU และแสดงขอ้มูลค่าที�วดัไดบ้นหนา้จอแอลซีดี 

Input = DS3231, pH Sensor, DS18B20, 

Turbidity Sensor, Level water Sensor

Output = stepper moter, Solenoid valve

Stepper Motor (Feeder) = ON

08.00 am or 5.00 pm ?

Yes

No

Turbidity Sensor < = 3.28 NTU

Temp  > = 28 &&Temp < = 30 

Show data on 

LCD Display

Yes

Yes

Start

No

No

31 2  

Solenoid valve Out  = ON

Solenoid valve In  = ON

Total time== 60 sec

Total time== 47 sec

Yes

Yes

No

No

3

Yes

No
pH > = 6 && pH  < = 8

1 2

Yes

 
 

รูปที� 3 ผงังานของระบบควบคุมการเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติั 

 

2.3 การทดสอบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลา

อตัโนมตั ิ
การทดสอบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลาอตัโนมติัทาง

ผู ้วิจัยใช้ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกษตรกรผู ้ที� เลี� ยงปลากัด เกี�ยวกับ

ลกัษณะของนํ� ากรณีที�ตอ้งการเปลี�ยนถ่าย ปริมาณอาหารปลากดัที�ให้ต่อ

หนึ� งตวั และอายุปลากดั ซึ� งจากขอ้มูลจากแบบสอบถามขา้งตน้สามารถ

กาํหนดเป็นขอ้มูลสาํหรับการทดสอบระบบที�พฒันาขึ�น คือ ทดสอบกบั

ปลากดัอาย ุ2 เดือนขึ�นไป ใช้อาหารเมด็ขนาด 2 มิลลิเมตร และจากขอ้มูล

ที�ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ปลากดัที�เลี� ยงแยกในภาชนะเดี�ยวอายุ G 

เดือนขึ�นไปจะกินอาหาร 2 มื�อ โดยเฉลี�ย 5 เม็ด (0.01 กรัม) ต่อมื�อต่อตวั 

ดังนั� นผู ้วิจัยจึงออกแบบภาชนะบรรจุอาหารความจุขนาด 2.6 กรัม 

(สามารถบรรจุได้ประมาณ G�H เม็ด )การทดสอบปริมาณการให้อาหาร

ปลากดั โดยความเร็วรอบที�เหมาะสม คือ 20 รอบต่อนาที โดยให้อาหาร

วนัละ G ครั� ง (เวลา HI.HH น. และ �J.HH น.) ทดสอบเลี� ยงในภาชนะใส 

จาํนวน 52 ภาชนะ (ปลากดั 52 ตวั) แบ่งเป็น 4 ชั�น ชั�นละ 13 ภาชนะ ดงั

ตน้แบบในรูปที� 1 ณ กลุ่มสยามจีเนติก ตาํบลยางซ้าย อาํเภอเมือง จงัหวดั

สุโขทยั  

การทดสอบค่าความแม่นยาํของปริมาณอาหารและค่าความแม่นยาํ

ของการเปลี�ยนถ่ายนํ�าแบบอตัโนมติัตามเงื�อนไขที�กาํหนดดงัสมการที� (2)  

 

Acceppted Experimental ValueError
Accepted Value
�

�     (1) 

(1 ) 100Percent Accuracy Error� � �     (2) 
 

และตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าสําหรับการเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลาต่อครั� งสามารถ

คาํนวณไดจ้ากสมการที� (3) 
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      Cost kW t THB� � �   (3) 

 

Cost = ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า (บาท) 

kW  = พลงังานไฟฟ้าที�ใชท้ั�งระบบ (kW) 

t  = เวลาที�ใช ้(ชั�วโมง) 

THB = ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท) 

3. ผลการวจิยัและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจยัการพฒันาตน้แบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ�าและให้อาหารปลา

อตัโนมติัสาํหรับการเลี�ยงปลากดั แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

การทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยาํของปริมาณการให้อาหารปลากดั 

และการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยาํของการเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลา

อตัโนมติั 

 

3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยาํของปริมาณการ

ให้อาหารปลากดัอตัโนมตั ิ

ผลการทดสอบการให้อาหารปลากดั 4 ชั�น ชั�นละ 13 ภาชนะ รวม

ทั�งหมด �G ภาชนะ แสดงผลการทดสอบดงัตารางที� 1 และเมื�อพิจารณา

แยกชั�น พบว่า ชั�นที� 1 (ชั�นล่าง) มีค่าความแม่นยาํเฉลี�ยเท่ากบั 5.60 เม็ด 

คิดเป็น 88.00 เปอร์เซนต ์ชั�นที� G มีค่าความแม่นยาํเฉลี�ยเท่ากบั  5.75 เม็ด

คิดเป็น 85.00 เปอร์เซนต ์ชั�นที� | มีค่าความแม่นยาํเฉลี�ยเท่ากบั 5.61 เม็ด

คิดเป็น 87.80 เปอร์เซนต์ และชั�นที�  4 (ชั�นบน) มีค่าความแม่นยาํเฉลี�ย

เท่ากบั 5.53 เมด็คิดเป็น 89.4 เปอร์เซนต ์ซึ� งคิดเป็นค่าเฉลี�ยรวมของระบบ

การให้อาหารปลากดัอตัโนมติัเท่ากบั 5.63 เมด็ คิดเป็น 87.40 เปอร์เซนต ์ 

 

ตารางที� 1 ผลการทดสอบความแม่นยาํของปริมาณการให้อาหาร 

ภาชนะ 
ค่าเฉลี�ย 

(เม็ด) 
ภาชนะ 

ค่าเฉลี�ย 

(เม็ด) 
ภาชนะ 

ค่าเฉลี�ย 

(เม็ด) 
ภาชนะ 

ค่าเฉลี�ย 

(เม็ด) 

1 5.8 14 5.2 27 5.4 40 5.6 

2 5.8 15 6.2 28 5.4 41 6 

3 6.4 16 6 29 5.6 42 5.2 

4 5.2 17 5.8 30 5.6 43 6.2 

5 5.8 18 5.6 31 6 44 5.8 

6 5.8 19 5.6 32 5.4 45 5.4 

7 5.8 20 5 33 5.2 46 5.8 

8 6.2 21 6.6 34 5.6 47 5.2 

9 5.6 22 5.8 35 5.4 48 5 

10 5 23 5.8 36 6 49 5.2 

11 4.6 24 5.6 37 6 50 5.6 

12 5.2 25 5.8 38 5.6 51 5.6 

13 5.8 26 5.8 39 5.8 52 5.4 

ค่าเฉลี�ยรวม  5.63 

เปอร์เซนตค์วามแม่นยาํ 87.40 

3.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพความแม่นยาํของการเปลี�ยน

ถ่ายนํ�าปลาอตัโนมตั ิ

จากการทดสอบระยะเวลาการเปลี�ยนถ่ายนํ� าและระยเวลาการเติม

นํ�า ทาํการทดสอบที�ระยเวลา �-� นาที แสดงปริมาณนํ� าที�ใช้ดงัตารางที� G 

ซึ� งผลการผลการทดสอบระยะเวลาเปลี�ยนถ่ายนํ� า �- � นาที พบว่า ใช้นํ� า

เฉลี�ยเท่ากับ �G.I| ลิตร, 182.50 ลิตร, 279.00 ลิตร, 322.25 ลิตร และ 

466.25 ลิตร โดยแต่ละชั�นมีค่าใกล้เคียงกัน และเมื�อพิจารณาระยะเวลา

การเปลี�ยนถ่ายนํ� ากับคุณภาพของนํ� า พบว่า ระยะเวลาในการถ่ายนํ� าที�

เหมาะสม คือ 120 วินาที โดยมีค่าคุณภาพนํ� าตามที�เงื�อนไขกาํหนด ซึ� งทั�ง

ระบบใชน้ํ�าทั�งหมด 182.50 ลิตร 

เมื�อทดสอบความแม่นยาํของการตรวจวดัคุณภาพนํ�าตามเงื�อนไขที�

กาํหนด คือ เมื�อวดัค่าความขุ่นของนํ� าแล้วมีค่า > 3.28  NTU ค่า pH อยู่

ในช่วง �-I และค่าอุณหภูมิของนํ� า G�-|H ๐C เปรียบเทียบกบัระยะเวลา

การเปลี�ยนถ่ายนํ�าแสดงผลการทดสอบดงัรูปที� 4 และจากผลการทดสอบ

คุณภาพนํ� าของการวดัทั� ง 4 ชั� น มีค่าตรงตามเงื�อนไขที�ก ําหนด โดย

ค่าเฉลี�ยของค่าความขุ่น (NTU) ค่า pH และค่าอุณหภูมิ ของนํ� าชั�นที� 1 ชั�น

ที� 2 ชั�นที� 3 และชั�นที� 4 มีค่าเท่ากบั 3.302 NTU, 3.326 NTU, 3.318 NTU 

และ 3.322 NTU ตามลาํดบั ค่าเฉลี�ย ค่า pH ของนํ�าชั�นที� � ชั�นที� G ชั�นที� | 

และชั�นที� K มีค่าเท่ากบั 18.418, 8.358, 8.444 และ 8.444 ตามลาํดบั และ

ค่าอุณหภูมิ ของนํ� าชั� นที�  � ชั� นที�  G ชั� นที�  | และชั� นที�  K มีค่าเท่ากับ 

26.708 ๐C, 26.668 ๐C, 26.302 ๐C และ G�.I�H ๐C ตามลาํดับ ซึ� งค่าเฉลี�ย

รวมของคุณ ภาพนํ� าทั� งระบบเท่ ากับ  |.|�J N TU , 8.416 pH  แล ะ  

26.622 ๐C 
 

ตารางที� 2 ผลการทดสอบระยะเวลาที�เหมาะสมสาํหรับระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลากดั 

ชั�น 

การเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลากดั 

ระยะเวลาการ

เปลี�ยนถ่ายนํ� า 

(นาที) 

ปริมาณนํ� าออก 

(ลิตร) 

ระยะเวลา

การเติมนํ� า 

(นาที) 

ปริมาณนํ� าเขา้ 

(ลิตร) 

1 

1 42.50 1 50.80 

2 81.00 2 101.00 

3 128.0 3 151.00 

4 170.00 4 202.00 

5 212.50 5 255.00 

2 

1 40.00 1 52.50 

2 83.00 2 103.00 

3 125.0 3 153.00 

4 168.00 4 201.00 

5 210.50 5 254.00 

3 

1 41.50 1 51.00 

2 79.00 2 100.00 

3 129.0 3 152.00 

4 172.00 4 201.00 

5 212.00 5 253.00 
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ชั�น 

การเปลี�ยนถ่ายนํ� าปลากดั 

ระยะเวลาการ

เปลี�ยนถ่ายนํ� า 

(นาที) 

ปริมาณนํ� าออก 

(ลิตร) 

ระยะเวลา

การเติมนํ� า 

(นาที) 

ปริมาณนํ� าเขา้ 

(ลิตร) 

4 

1 42.00 1 51.00 

2 81.00 2 102.00 

3 127.0 3 151.00 

4 172.00 4 203.00 

5 214.00 5 254.00 

 

 
รูปที� 4 ผลการทดสอบความแม่นยาํการตรวจวดัค่าคุณภาพนํ� า  

(ค่าความขุ่น, ค่า pH และค่าอุณหภูมินํ� า) 

 

 เมื�อพิจารณาค่าพลงังานไฟฟ้าของระบบที�พฒันาขึ�น โดยเมื�อคาํนวณ

ตามระยะเวลาที�ระบบทาํงานจริง พบว่า ระบบถ่ายนํ� าและเติมนํ� าใช้

พลงังานเท่ากบั 63.70 วตัต ์และ 296.80 วตัต ์ตามลาํดบั และเมื�อคิดเป็น

ตน้ทุนพลงังานตามการใช้งานจริง คิดเป็นเงิน 0.0481 บาทต่อครั� ง แสดง

รายละเอียดดงัตารางที� 3 และแสดงขอ้มูลประสิทธิภาพของระบบเปลี�ยน

ถ่ายนํ�าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติัที�พฒันาขึ�นดงัตารางที� 4 
 

ตารางที� | ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้าที�ใชใ้นระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดั

อตัโนมติั 

ผลการทดสอบ ปริมาณ 

ระบบการถ่ายนํ� า (วตัต)์ 63.70 

ระบบการเติม (วตัต)์ 296.80 

พลงังานไฟฟ้ารวม (วตัต)์ 360.50 

ระยะเวลาในการถ่ายนํ� า (วนิาท)ี 120  

ระยะเวลาในการเติมนํ� า (วนิาที) 94 

ตน้ทุนพลงังานไฟฟ้า (บาท) * 0.0481 

* คาํนวณจากอตัราค่าไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย 
 

ตารางที� 4 ขอ้มูลประสิทธิภาพของระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลากดัอตัโนมติั 

ขอ้มูล ปริมาณ (หน่วย) 

ปริมาณนํ� าที�ใช้ในระบบ 182.5 ลิตร 

ระยะเวลาในการถ่ายนํ� า 120 วนิาที 

ระยะเวลาในการเติมนํ� า 94 วินาที 

ค่าความขุ่น ≤3.28 

ขอ้มูล ปริมาณ (หน่วย) 

ค่า pH 6 - 8 

ค่าอุณหภูมิ 26-30 องศาเซลเซียส (๐C) 

ช่วงเวลาให้อาหารปลากดั 08.00 น. – 17.00 น. 

ระยะเวลาในการให้อาหาร | วนิาที 

4. สรุป 
การพฒันาระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและให้อาหารปลาอตัโนมติัสาํหรับ

การเลี�ยงปลากดัสามารถเลี� ยงปลากดัสวยงามไดสู้งสุด �G ตวั มีระบบการ

เปลี�ยนถ่ายนํ� าตามเงื�อนไขคุณภาพนํ� าที�กาํหนดและให้อาหารปลาแบบ

อัตโนมัติตามเวลา จากผลการทดสอบ พบว่า ระบบให้อาหารปลา

อตัโนมติัสามารถทาํงานไดต้รงตามเงื�อนไขเวลาที�กาํหนดและมีค่าความ

แม่นยาํของปริมาณอาหารเฉลี�ยเท่ากบั 87.40%  และผลการทดสอบระบบ

เปลี�ยนถ่ายนํ� าปลา พบว่า ระบบใช้เวลาในการถ่ายนํ� า 120 วินาที และเติม

นํ� า 94 วินาที ที�สามารถปรับคุณภาพนํ� าได้ตามเงื�อนไขที�กาํหนด โดยใช้

พลงังานไฟฟ้าสําหรับระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าเท่ากับ 360.50 วตัต์ ใช้เวลา

เปลี�ยนถ่ายนํ� า 120 วินาที คิดเป็นเงิน 0.0481 บาทต่อครั� ง (คาํนวณจาก

อตัราค่าไฟฟ้า 4 บาทต่อหน่วย) ดงันั�น ตน้แบบระบบเปลี�ยนถ่ายนํ� าและ

ให้อาหารปลาอตัโนมติัสาํหรับการเลี� ยงปลากดัที�สร้างขึ�นนี�  สามารถช่วย

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และสามารถเป็น

แนวทางสาํหรับการบริหารจดัการ เพื�อพฒันาเกษตรกรผูเ้พาะเลี�ยงปลากดั 

เขา้สู่ Smart Farmer ไดอี้กดว้ย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี� นําเสนอชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน

ทดแทนสําหรับศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทางเลือก ชุดสาธิตประกอบดว้ย 

ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที�ใช้ในการตรวจจับระดับ

พลงังานที�ไดจ้ากชุดกงัหันลมและกงัหนันํ� าขนาดเลก็ที�ติดตั�งกบัตวักาํเนิด

กระแสไฟฟ้าที�มีความเร็วรอบในช่วง �0 - DF รอบ/นาที ชุดควบคุมการ

ประจุของแบตเตอรี�ไดที้�ระดบั D.H โวลต์ มีกระแสสูงสุด 2,000 mAh ชุด

การแสดงผล แบบ  LCD ที� สามารถ แสดงค่าแรงดัน  กระแส แล ะ

กาํลงัไฟฟ้า ชุดการแปลงผนัพลงังาน Converter เพื�อควบคุมระดบัแรงดนั

ที�  M V โวลต์  เพื�อใช้งานกับโหลดที� ผ่านพอตร์ USB และชุดแปลง

อินเวอร์เตอร์สําหรับการแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั QQF โวลต์ สําหรับ

จ่ายพลงังานไฟฟ้าให้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้าไดต้ามที�ตอ้งการ ผลการทดสอบ

พบว่าชุดสาธิตมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (mean=4.52) ที�ใช้สาธิตการ

ทาํงานของระบบไดอ้ยา่งถูกตอ้งที�มีค่าความคลาดเคลื�อนไม่เกิน ±5% 

คําสําคัญ: ชุดสาธิต การผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานทดแทน ศูนย์การ

เรียนรู้ 

Abstract 
This paper presents a demonstration of renewable energy 

generation for the alternative energy learning center. The demonstration 

contains an Arduino microcontroller for detecting the power level 

obtained from a small wind turbine and water turbine mounted on a 

generator with a rotation speed of 10 - 30 rpm. Battery charge controller 

operates at 3.7 volts with a maximum current of 2,000 mAh. LCD 

monitor can display voltage, current and power. DC converter can  

control the voltage level at 5 V volts for use with loads through a USB 

port. Inverter is used for conversion to AC 220 V in supplying electrical 

power to electrical equipment. The test results shown that the 

demonstration set was of very good quality (mean=4.52) which was 

used to demonstrate the correct operation with an error of not more than 

±5%. 

Keywords: Demonstration Package, Electricity Generation, Renewable 

Energy, Learning Center 

 

1. บทนํา 
ปัจจุบนัเชื�อเพลิงหลกัที�ใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเชื�อเพลิงประเภท

ฟอสซิล  (Fossil) ได้แ ก่  แก๊สธรรมช าติ  (Natural Gas) นํ� ามัน ดี เซ ล 

(Diesel) นํ� ามันเตาและถ่านหิน เป็นตน้ [1] ซึ� งการสํารองของเชื�อเพลิง

เหล่านี�นับวนัเริ�มลดลง ถึงแมว่้าเชื�อเพลิงนี�สามารถเกิดขึ�นใหม่ไดแ้ต่ตอ้ง

ใช้เวลานานเป็นล้านปี เชื�อเพลิงฟอสซิลที�คงมีปริมาณเป็นจาํนวนมาก 

ไดแ้ก่ ถ่านหิน อย่างไรก็ตามถ่านหินในประเทศเป็นถ่านหินที�มีคุณภาพ

ตํ�า จึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้ถ่านหินที�มีคุณภาพสูงจากต่างประเทศ สาํหรับการ

ใช้ก๊าซธรรมชาติ พบว่า ประเทศไทยต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติจาก

ต่างประเทศมากกว่าร้อยละ MF และสําหรับนํ� ามันประเทศไทยกําลัง

ประสบปัญหาความผนัผวนของราคานํ� ามันและการปรับราคาขึ�นของ

นํ�ามนัอย่างต่อเนื�อง อนัเนื�องมาจากการเกิดสงครามระหว่างประเทศ การ

แพร่ระบาดของเชื�อโรค และการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมเพิ�มมาก

ขึ�นอยา่งต่อเนื�อง  จากเหตุผลขา้งตน้จะเห็นว่าประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบั

ปัญหาการขาดความมั�นคงด้านพลังงานและการผลิตกระแสไฟฟ้าใน

อนาคต ดังนั� นจากแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  [1]   

สรุปว่าในปี QM~D จะมีกาํลงัผลิตไฟฟ้ารวมสุทธิ HF,~�~ เมกะวตัต ์ซึ�งจะมี

อตัราการผลิตที�ตอ้งเพิ�มขึ�นหนึ�งเท่าตวัภายในระยะเวลาอีก 20 ปีขา้งหนา้  

จากปัจจยัดังกล่าวจึงได้มีการนําพลงังานทดแทนมาใช้เพื�อลดการ

สิ�นเปลืองของพลังงานประเภทฟอสซิล ซึ� งพลังงานทดแทนที�สําคัญ

ได้แก่ พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ พลงังานจากเชื�อเพลิงชีวภาพ พลงังาน

แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ� า และไฮโดรเจน เป็นตน้ [2] [3] ตาม

แผนพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทย จะ

กําหนดให้มีการใช้พลังงานทดแทนเป็นสัดส่วน QF% ของพลังงาน

ทั�งหมด ดังนั�นการศึกษาและพฒันาพลงังานทดแทนจึงป็นสิ�งมี�มีความ

จาํเป็นในการศึกษา คน้ควา้ ทดสอบ และพฒันาแหล่งพลงังานทดแทนให้

สามารถพฒันาและนํามาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ [4] ตลอดจน

ส่งเสริมและเผยแพร่ขอ้มูลทางดา้นพลงังานทดแทนให้แพร่หลายในทุก

ภาคส่วนทั� งในภาคการจัดการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เนื�องจาก

พลงังานทดแทนเป็นพลงังานที�สะอาดที�ไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม

และเป็นแหล่งพลงังานที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น 
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การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรทางดา้นวิศวกรรมไฟฟ้าและ

พลังงาน ทั� งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที�มี รายวิชาที�

เกี�ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีดา้นพลงังานทดแทน พบว่า การเรียนการสอนจะ

ขาดสื�อและนวตักรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนเข้าใจเนื�อหาและ

มองเห็นถึงรูปธรรมของเทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทน ดังนั�นเพื�อให้

ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจในหลักการและขั�นตอนการทํางานของการนํา

พลงังานทดแทนมาใช้เพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันา

สื�อการสอนที�เหมาะสม [5]  เช่น ชุดสาธิต ชุดทดลอง โปรแกรมจาํลอง 

สื�อวิดีโอแสดงโครงสร้างและระบบการทาํงาน [6] เป็นตน้ เพื�อส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนเขา้ใจหลกัการทาํงาน มีทกัษะในการปฏิบติังาน และสามารถ

จินตนาการถึงโครงสร้างและรูปแบบการทาํงานทางดา้นเทคโนโลยีดา้น

พลงังานทดแทนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากแนวทางดังกล่าวมา บทความนี� จึงนําเสนอชุดสาธิตการผลิต

กระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน สําหรับศูนย์การเรียนรู้พลังงาน

ทางเลือก ซึ� งประกอบด้วยชุดการสอน สื�อสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้า

ด้วยพลังงานนํ� าและพลงังานลม และคู่มือการใช้งาน โดยชุดสาธิตการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนสําหรับศูนยก์ารเรียนรู้พลังงาน

ทางเลือก เป็นโครงการที�ตอบสนองการจดัการศึกษาที�แสดงให้เห็นถึง

ความสําคญัของพลงังานทดแทนดว้ยหลกัธรรมชาติ รวมถึงแนวทางใน

การให้ความรู้และฝึกการปฏิบติัของผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผูที้�สนใจ เพื�อช่วยให้ผูเ้รียน

เปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความเขา้ใจดา้น

การใช้พลังงานงานทดแทนที�สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการผลิ ต

กระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. หลักการของชุดสาธิตพลังงานทดแทน 
ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนสําหรับศูนย์

การเรียนรู้พลังงานทางเลือก สามารถสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย

พลังงานทดแทนที�เป็น Q ประเภทได้แก่ การสาธิตการผลิตไฟฟ้าด้วย

พลงังานลม และการสาธิตการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานนํ� า โดยเลือกใชต้วั

กาํเนิดกระแสไฟฟ้าหรือมอเตอร์ที�สามารถทาํให้ชุดใบพดักังหันนํ� าและ

กงัหันลมทาํงานไดป้ระสิทธิภาพ โดยชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย

พลงังานทดแทนสําหรับศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทางเลือก มีหลกัการและ

โครงสร้างการทาํงานแสดงดงัรูปที� 1 

 
รูปที� � โครงสร้างของชุดสาธิตพลงังานทดแทน 

การทาํงานของชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน

สาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้พลงังานทางเลือก ดว้ยพลงังานนํ� าและพลงังานลม 

ถูกควบคุมด้วยวงจรขบัมอเตอร์แบบ PWM (Pulse Width Module) เพื�อ

ปรับความเร็วของมอเตอร์ที�ใช้เป็นตวักาํเนิดพลงังานลมซึ� งยึดติดกบัชุด

ใบพดั และตวักาํเนิดพลงังานนํ� าโดยใช้ปั�มนํ� าทาํหน้าที� เป็นพลงังานตน้

กาํเนิดที�นาํไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับชุดกาํเนิดกระแสไฟฟ้า

จากพลงังานลมและนํ� าจะออกแบบแยกระหว่างพลงังานลมและพลงังาน

นํ� าออกจากกัน แต่จะใช้ชุดการชาร์จร่วมกัน และนําความเร็วรอบของ

เครื�องกาํเนิดมาใชใ้นการแสดงค่าดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื�อให้ไดซึ้� ง

ความเร็วของลมและอัตราการไหลของนํ� าแล้วส่งค่าไปยงัจอแสดงผล

LCD เมื�อไดแ้รงดนัและกระแสไฟฟ้าจากเครื�องกาํเนิดจะถูกส่งผา่นวงจร

การวดัเพื�อนาํไปแปลค่าและแสดงผลไปยงัจอ LCD จากนั�นกระแสไฟฟ้า

ที�ได้จะส่งไปยงัวงจรควบคุมการชาร์จเพื�อนําพลังงานไปเก็บสะสมใน

แบตเตอรี�  โดยมีวงจรเพิ�มแรงดนัเพื�อให้ไดร้ะดบัแรงดนัที�ตอ้งการใชง้าน

ผา่นช่องทางพอร์ต USB 

3. การออกแบบชุดสาธิตพลังงานทดแทน 
การออกแบบวงจรควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้า แสดงดงัรูปที� 2 จะ

ใชบ้อร์ดวงจรโมดูลการตรวจจบัระดับแรงดัน INA 219 วงจรโมดูลการ

ควบคุมมอเตอร์ L298N วงจรโมดูลการชาร์จแบตเตอรี�  และวงจรโมดูล

การเพิ�มและรักษาระดับแรงดัน วงจรทั� งหมดใช้สําหรับควบคุมการ

ทาํงานของชุดกาํเนิดกระแสไฟฟ้าหรือมอเตอร์ให้มีอตัราความเร็วรอบที�

เหมาะสม ในบทความนี� ได้เลือกใช้มอเตอร์เกียร์ขนาด 12 V 30 RPM 

เพื�อให้สามารถควบคุมความเร็วรอบที�ใกลเ้คียงกบัการทาํงานของกงัหัน

ลมและกงัหนันํ�าที�เป็นจริงและไม่มีอนัตรายในการสอนแบบสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 2 การออกแบบวงจรควบคุมของชุดสาธิตพลงังานทดแทน 

568



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

 

 
รูปที) 0  ผงัการทาํงานในการเขียนโปรแกรมควบคุมชุดสาธิต 

 

การเขียนฟังก์ชนัโปรแกรมควบคุมการทาํงานของชุดสาธิต แสดงดงั

รูปที� 3 เมื�อเปิดเครื�อง ชุดวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับค่าจากสวิตช์

สาํหรับเลือกโหมดการทาํงานในการควบคุมให้ไดค้วามเร็วของกงัหันลม

หรือกังหันนํ� าตามที�ตอ้งการสาธิต โดยนํามาประมวลผลว่าสวิตช์ใดถูก

เลื อ ก ใ ช้ งาน  บ อ ร์ ด  Arduino จ ะ ทําห น้ าที� ค ว บ คุ ม ใ ห้ ชุ ด กํา เนิ ด

กระแสไฟฟ้าหรือมอเตอร์หมุนที�มีอตัราความเร็วรอบต่อนาทีตามเงื�อน

ได้แก่ Switch 1 < Switch 2 < Switch 3 < Switch � ตามลาํดับ ชุดสาธิต

สามารถควบคุมอตัราความเร็วได้ในช่วง 10 รอบต่อนาทีจนถึง DF รอบ

ต่อนาที แต่หากไม่เป็นไปตามเงื�อนไขมอเตอร์จะหยุดหมุน ในลาํดับ

ต่อไปชุดไมโครคอนโทรลเลอร์จะรับค่าจากเซนเซอร์แรงดัน กระแส 

และกาํลงัไฟฟ้าโดยมีการติดต่อผา่นระบบบสัแบบ I2C แลว้นาํค่าที�ไดจ้าก

เซนเซอร์มาทาํการคาํนวณและแสดงผลผ่านจอแบบ LCD ขนาด �xQF 

ตวัอกัษร และจะทาํซํ�าแบบนี� ต่อไปเรื�อยจนกว่าระบบจะสิ�นสุดการทาํงาน 

โดยชุดสาธิตพลงังานทดแทนที�พฒันาแสดงดงัภาพที� 4 

             
รูปที� 4 ชุดสาธิตพลงังานทดแทนที�พฒันาขึ�น 

 

4. ผลของการวิจัย 
ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนสําหรับศูนย์

การเรียนรู้พลงังานทางเลือก ถูกพฒันาเพื�อใช้ในการเรียนการสอนและ

สาธิตเกี�ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดที�ได้มาจาก

พลังงานนํ� าและพลังงานลม โดยใช้มอเตอร์มาจําลองการทํางานเป็น

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า และจาํลองการไหลของนํ� าโดยใชปั้�มนํ� าสูบนํ� าเขา้มา

ในระบบหมุนเวียนให้นํ� าไหลไปกระทบกับชุดกังหันนํ� า สําหรับการ

ออกแบบระบบการทาํงานของชุดพลงังานลม จะใชม้อเตอร์มาจาํลองการ

ทาํงานเช่นเดียวกันกับพลงังานนํ� า การควบคุมความเร็วในการหมุนของ

มอเตอร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น Arduino UNO RD และจะใช้

สวิตช์ควบคุมความเร็วในการหมุนทั�งหมด � ระดับ เพื�อให้เกิดค่าทาง

ไฟฟ้าที�แตกต่างกนัโมดูลการชาร์จแบตเตอรี�  DC Converter ที�สามารถใช้

งานกับโหลดที� เป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด M โวลต์ และชุดวงจร

อินเวอร์เตอร์  (Invertor) สําห รับ ใช้งาน ร่วมกับโหลดที� เป็นไฟฟ้า

กระแสสลบัขนาด QQF โวลต ์และออกแบบคู่มือประกอบการสอน 

4.1 ผลการทดสอบการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน 
การทดสอบการทํางานของชุดสาธิต แสดงดังภาพที�  5 ถูกแบ่ง

ออกเป็นการทดสอบการวดัค่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ของ

เงื�อนไขการสาธิตทั�งในรูปแบบพลงังานนํ� าและพลงังานลม ผลการจาก

ทดสอบมีดงันี�  

4.1.1 ผลการทดสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้าจากการสาธิตพลงังานลม 

พบว่าแรงดนัไฟฟ้าที�สามารถวดัได้จากพลงังานนํ� าและพลงังานลมมีค่าที�

ว ัดได้มีความใกล้เคียงกับแรงดันไฟฟ้าที�วัดได้โดยใช้เครื� องมือวัด

มาตรฐานที�มีค่าระดบัแรงดนัไฟฟ้าเปลี�ยนแปลงไดต้ั�งแต่ Q ถึง M โวลต ์มี

ค่าคลาดเคลื�อนไม่เกิน ± 4% ที�เป็นไปตามเงื�อนไขที�ตอ้งการ 

4.1.2 ผลการทดสอบค่าระดบักระแสไฟฟ้าจากการสาธิตพลงังาน

นํ� าและพลังงานลมพบว่ากระแสไฟฟ้าที�วัดได้มีความใกล้เคียงกับ

เครื�องมือวดัมาตรฐาน โดยมีค่ากระแสไฟฟ้าเปลี�ยนแปลงไดต้ั�งแต่ 20 ถึง 

50 มิลลิแอมแปร์ มีค่าคลาดเคลื�อนไม่เกิน ± 3% ที�ตรงตามเงื�อนไขที�

ตอ้งการ  
 

  
 

รูปที) 5 การทดสอบระดบัแรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของชุดสาธิตที�พฒัาขึ�น 

ผลการทดสอบของชุดผลิตกระแสไฟฟ้าทั� งพลังงานลมและ

พลงังานนํ� า ไดท้าํการทดสอบการควบคุมระดบัความเร็วรอบของกงัหัน

นํ� าและกังหันลม โดยการกาํหนดไวท้ั�งหมด M ระดับ ที�มีอตัราความเร็ว

ตั�งแต่ �F รอบต่อนาทีจนถึง DF รอบต่อนาที ซึ� งพบว่า ชุดสาธิตสามารถ

แสดงการทาํงานใกลเ้คียงกบัสภาพของระบบการทาํงานของพลงังานนํ� า

และพลงังานลมที�ใชง้านจริง 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตพลังงานทดแทน 
การประเมินคุณภาพด้านความเหมาะสมของชุดสาธิตระบบการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทน สําหรับใช้ในการจดัการเรียนรู้

ของศูน ย์การเรียน รู้พลังงานทางเลือก  โดยการประเมินผล จะใช้

ผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นผูส้อนและผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวนทั�งหมด M คน ผลจากการ

ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี�ยวชาญพบว่า ชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย
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พลงังานทดแทน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 

�.MD) ซึ� งผูเ้ชี�ยวชาญมีความเห็นว่า ชุดการเรียนรู้สามารถเพิ�มบทบาทการ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้กับผูเ้รียน และเพิ�มพูนประสบการณ์ในการ

ทาํงานให้กบัผูเ้รียน โดยชุดสาธิตที�พฒันาขึ�นมีความทนัสมยั และใชเ้ป็น

ประกอบการสอนแบบสิธิตที�มีความแตกต่างจากการสอนแบบปกติและมี

โครงสร้างที�สะดวกต่อการใชง้าน 
 

ตารางที) 9 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน 

ลําดับ รายการประเมิน ค่าเฉลี)ย S. D. แปลผล 
ด้านคู่มือการใช้งานของชุดสาธิต  

1 แผนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัเนื�อหา 4.60 0.49 มากที�สุด 

2 เนื�อหาเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของผูเ้รียน 4.40 0.49 มาก 

3 เนื�อหาจดัเรียงลาํดบัเหมาสม และมีความถูกตอ้ง 4.60 0.80 มากที�สุด 

4 สื�อนาํเสนอถูกตอ้งและมีรูปแบบเหมาะสม  4.20 0.75 มาก 

5 รูปภาพและตวัอกัษรมีความสวยงาม 4.80 0.40 มากที�สุด 

6 ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ตามจุดประสงคร์ายวิชา 4.60 0.49 มากที�สุด 

ด้านคุณลักษณะของชุดสาธิต  
7 สื�อมีความสอดคลอ้งกบัเนื�อหารายวิชา 4.80 0.40 มากที�สุด 

8 แสดงการผลิตกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.00 1.10 มาก 

9 โครงสร้างมีความเหมาะสม และรูปแบบสวยงาม 4.40 1.20 มาก 

10 สื�อมีความคงทน แข็งแรง สะดวกต่อการใชง้าน 4.80 0.40 มากที�สุด 

11 สื�อมีราคาถูก ตน้ทุนผลิตตํ�า และคุม้ค่า 4.75 0.43 มากที�สุด 

12 ช่วยกระตุน้ความสนใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ 4.40 0.80 มาก 

ค่าระดับเฉลี)ยรวมทั>งหมด 4.53 0.28 มากที)สุด 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
บทความนี�ไดน้าํเสนอการพฒันาชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย

พลังงานทดแทนสําหรับศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือก  สําหรับ

นาํไปใชใ้นการเรียนการสอนและการสาธิตเกี�ยวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้า

ดว้ยพลงังานสะอาดที�ไดม้าจากพลงังานนํ�าและพลงังานลม เพื�อให้ผูเ้รียน

ไดม้ีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบติังานทางด้านพลงังานทดแทน การดาํเนินงานในการสร้างชุด

สาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทน จะมีการศึกษาเกี�ยวกับ

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานนํ� าและพลงังานลม เพื�อให้เขา้ใจถึงหลกัการ

ทาํงานของระบบดังกล่าวและนํามาสร้างเป็นชุดสาธิต และได้ทําการ

ออกแบบระบบการทํางานของชุดพลังงานนํ� าโดยการนําชุดกําเนิด

กระแสไฟฟ้าหรือมอเตอร์มาจาํลองการทาํงานเป็นเครื� องกําเนิดไฟฟ้า

และจาํลองการไหลของนํ�าโดยใชปั้�มสูบนํ� าในระบบหมุนเวียนให้ไหลมา

กระทบกับกังหันนํ� า และออกแบบระบบการทาํงานของชุดพลงังานลม

โดยการใชชุ้ดกาํเนิดกระแสไฟฟ้าหรือมอเตอร์มาจาํลอง เช่นเดียวกนักบั

พลังงานนํ� า และจะมีการควบคุมอัตราความเร็วในการหมุนโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino UNO RD และใช้สวิตช์ควบคุม

ความเร็วในการหมุนทั�งหมด � ระดับ เพื�อให้เกิดค่าทางไฟฟ้าที�แตกต่าง

กนั สาํหรับการออกแบบชุดสาธิต ประกอบดว้ย โมดูลการชาร์จแบตเตอรี�  

แบตเตอรี�  โมดูลการแปลงผนัแรงดัน (DC Converter) ที�สามารถใช้งาน

กบัโหลดที�เป็นไฟฟ้ากระแสตรงขนาด M โวลต์ และชุด Invertor สําหรับ

การเปลี�ยนแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ QQF 

โวลต์ จากผลการทดสอบการทาํงานของชุดสาธิต พบว่า แรงดันไฟฟ้า

และกระแสไฟฟ้าที�สามารถวดัได้จากทั�งพลงังานนํ� าและพลงังานลมมี

ความถูกตอ้งตามที�กาํหนด และสามารถปรับเปลี�ยนระดบัแรงดนัไฟฟ้าที�

ทางออกมีค่าตั�งแต่ Q ถึง M โวลต ์และมีกระแสไฟฟ้าตั�งแต่ QF ถึง MF มิลลิ

แอมแปร์ ซึ� งชุดสาธิตที�พฒันาขึ�นสามารถควบคุมความเร็วของกงัหันลม

และกงัหนันํ�าไดท้ั�งหมด � ระดบั เพื�อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทาํงาน

จริงมากที� สุด นอกจากนั� นผลการประเมินคุณภาพของชุดสาธิตที�

พฒันาขึ�น พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที�สุด (ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 

�.MD และค่า S.D = F.Q�) ที�จะเห็นว่าสื�อนวตักรรมดงักล่าวมีความทนัสมยั 

ราคาถูก ตน้ทุนผลิตตํ�า และคุม้ค่าต่อการใชเ้ป็นสื�อประกอบในการจดัการ

เรียนรู้ที�มีความสอดคลอ้งกบัเนื�อหาในรายวิชาทางดา้นพลงังานทดแทน 

ที�สามารถช่วยเพิ�มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับผูเ้รียน ตลอดจน

สามารถใช้เป็นนวตักรรมการเรียนรู้ที�ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที�รองรับกบัทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที� 21 ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทคดัย่อ 
บทความนี�นาํเสนอการระบุพิกดัตาํแหน่งและแผนภูมิของหุ่นยนต์

เคลื�อนที�ภายในอาคารดว้ยสัญญาณบลูทูธพลงังานตํ�า (BLE) โดยอุปกรณ์ 

MIST Access Point ใช้การระบุตําแหน่งรูปแบบ Probability Surfaces 

จากการตรวจจับค่า RSSI ที� รับส่งระหว่างอุปกรณ์ BLE และ MIST 

Access Point จาํนวน 4 ตวั ร่วมกบัหุ่นยนตเ์คลื�อนที�ขบัเคลื�อนอิสระแบบ

สองล้อ การทดลองระบุตําแหน่งจาก BLE กําหนดพิกัดจํานวน 8 

ตาํแหน่งเป้าหมาย ให้กบัหุ่นยนต์ในการเคลื�อนที� และหลบหลีกสิ�งกีด

ขวางด้วย LiDAR เซนเซอร์ มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแม่นยาํ 90% และค่า

ความผิดพลาดตาํแหน่งหุ่นยนต ์เฉลี�ยตามแนวแกน x เท่ากบั 0.058 เมตร 

และตามแนวแกน y เท่ากบั 0.032 เมตร  

คาํสําคญั: บลูทูธพลงังานตํ�า, พิกดัตาํแหน่งและแผนภูมิ, หุ่นยนตเ์คลื�อนที� 

Abstract 

This article is presented the localization and mapping of an indoor 

mobile robot by using BLE (Bluetooth Low Energy). The four MIST 

Access Point components are used to perform the Probability Surface of 

the Localization and Mapping with the RSSI information between BLE 

and MIST. The differential drive of Mobile robot platform is used to 

operate the localization and mapping based on BLE. The experiment of 

localization and mapping, the eight target position from BLE to a mobile 

robot are applied to perform the robot motion with an obstacle avoidance 

function by LiDAR sensor. As the result, 90% of accuracy and position 

error average 0.058 m along x axis and 0.032 m along y axis.  

Keywords:  Bluetooth Low Energy, Localization and Mapping, Mobile 

Robot,  

1. บทนํา 
ปัจจุบนัในระบบการขนยา้ย ขนถ่ายสินคา้วสัดุแบบกึ�งอตัโนมติัและ

แบบอตัโนมติั ดว้ยเอจีวี ( AGV :Automated Guided Vehicle) ถูกนาํมาใช้

งานในอุตสาหกรรมแทนแรงงานมนุษย ์ แต่ AGV มีข้อจาํกัดในเรื� อง

ขอ้จาํกดัในเรื�องเส้นทางการเคลื�อนที� การเปลี�ยนแปลงเส้นทางอาจทาํได้

ยาก ซึ� งหุ่นยนต์เคลื�อนที�อตัโนมติั หรือเอเอ็มอาร์ (ARM : Autonomous 

Mobile Robot) จึงถูกนาํมาประยุกต์ใช้งานต่างๆ เช่น งานบริการเสริฟ

อาหาร การเคลื�อนยา้ยสินคา้ ทั�งภายในอาคารและนอกอาคาร เนื�องจากมี

ความยืดหยุน่ในเรื� องเส้นทางการเคลื�อนที� ดว้ยระบบระบุพิกดัตาํแหน่ง

และแผนภูมิ การประมวลผลเส้นทางที�สั�นที�สุดไปยงัตาํแหน่งปลายทาง 

ทั�งยงัสามารถหลบหลีกสิ�งกีดขวางแบบอตัโนมติั ทั�งนี� ระบบระบุพิกัด

ตาํแหน่งภายในอาคาร มีการนําระบบเครือข่ายระบุพิกดัตาํแหน่งด้วย

สญัญาณบลูทูธพลงังานตํ�า (BLE) โดยระบุตาํแหน่งของอุปกรณ์ BLE ใน

อาคารสํานักงาน [1] รวมถึงระบุตาํแหน่งบุคคลในสถานที�พกัอาศยั [2] 

และการระบุพิกดัตาํแหน่งและสร้างแผนภูมิ [3] ร่วมกับอลัตร้าโซนิก

เซนเซอร์ ซึ� งค่าพิกัดตาํแหน่งนั� น สามารถนํามากําหนดพิกัดให้กับ

หุ่นยนตเ์คลื�อนที�ไปยงัตาํแหน่งปลายทาง โดยหากมีการเปลี�ยนตาํแหน่ง 

หรือกําหนดพิกัดปลายทางใหม่ ในส่วนของพิกัดหุ่นยนต์จะมีการ

ปรับเปลี�ยนพร้อมกบัพิกดัใหม่และแผนภูมิ สาํหรับการเคลื�อนที�หุ่นยนต ์ 

โดยภายในอาคารส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ซึ� ง

อุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่ายไร้สาย MIST Access Point จาก Juniper 

Inc., [4] ไดผ้ลิตอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที�ภายในติดตั�ง

ฮาร์ดแวร์ที�เรียกว่า มาตรฐานบลูทูธพลงังานตํ�า (Bluetooth Low Energy: 

BLE) และมาตรฐานไวไฟ (Wi-Fi) มีคุณสมบติัในการสื�อสารได ้ในระยะ

ที�ไกล สามารถระบุตาํแหน่งสิ�งของจากสัญญาณบลูทูธที�อยู่ภายในรัศมี

ของเครือข่ายได้อย่างแม่นยาํและใช้งานได้ต่อเนื�องตลอดเวลา โดยนํา

พิกดัตาํแหน่งมาคาํนวณในรูปแบบของพิกดัหุ่นยนตใ์ห้สามารถเคลื�อน

ไปยงัตาํแหน่งเป้าหมายปลายทางผ่านสัญญาณบูลทูธพลังงานตํ�าใน

บทความนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อพฒันาระบบระบุพิกัดตาํแหน่งหุ่นยนต์

ภายในอาคารด้วยอุปกรณ์กระจายสัญญาณบลูทูธ โดยส่งพิกัดให้กับ

หุ่นยนตเ์คลื�อนที�ไปยงัตาํแหน่งเป้าหมายแบบอตัโนมติั  

 

2. การระบุพกิดัตาํแหน่งและแผนภูมขิองหุ่นยนต์ 

2.1   เทคโนโลยบีลูทูธพลงัานตํ�า [4] 
การระบุตาํแหน่งดว้ยสัญญาณ Bluetooth เป็นการคาํนวณตาํแหน่ง

ด้วยการใช้ความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความแรงของสัญญาณที� รับได้ 

(Received Signal Strength Indication: RSSI) กบัระยะทางของตวัรับกับ

ตวัส่งสัญญาณ Bluetooth นาํมาใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์เพื�อใช้ใน

การคาํนวณตาํแหน่ง โดยการทาํงานของระบบนี� จะประกอบด้วยกนั 2 

ส่วน ในส่วนแรกเป็นตวัปล่อยสัญญาณ Virtual Bluetooth Low Energy 

จากอุปกรณ์ Access Point ที� มีคุณสมบัติพิเศษ โดยมีการติดตั� งเสาส่ง
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สัญญาณ Bluetooth 5.0 จาํนวน 16 เสาติดตั�งอยู่รอบทิศทางของ Access 

Point ซึ� งสามารถทาํงานร่วมกบัระบบเครือข่ายแบบไร้สาย Wireless Lan 

ไดอ้ยา่งไร้รอยต่อ และส่วนที�สองเป็นอุปกรณ์ Bluetooth 5.0 ที�ใชส้าํหรับ

ติดอยูก่บัเป้าหมายในการระบุตาํแหน่งจะเรียกอุปกรณ์นี� ว่า Goal Device 

เพื�อใช้ในการโดยการรับสัญญาณ Bluetooth และคาํนวณตาํแหน่งของ

ตนเองภายในพื�นที�  

Mist Access Point (Mist-AP) ใช้การระบุตาํแหน่งจาก Probability 

Surfaces แทนการใชแ้บบสามเหลี�ยม(Triangulation) โดยภายในตวั Mist-

AP จะมี Directional Antennae Bluetooth จาํนวน 16 เสา เก็บขอ้มูลแบบ 

Array โดยเสา 8 เสาแบบ AP Directional ทาํหนา้ที�กระจายสัญญาณ BLE 

และอีก 8 เสา ใชก้าํหนดทิศทางโดยส่งสัญญาณแบบ Beam โดยตาํแหน่ง

เสา ภายในตวั Mist-AP แสดงดงัรูปที� 1 

  
รูปที� 1 ตาํแหน่งและทิศทางของเสาอากาศ Mist Antenna Bluetooth 

  

เสาที�ท ําหน้าที� ส่งสัญญาณแบบ Beam แต่ละตัวใน Mist-AP จะส่ง

สัญญาณไปในทิศทางที�ไม่ซํ� ากัน ดังนั� นยิ�งตัว Goal Device นั� นได้รับ

สัญญาณจาก Mist-AP มากเท่าไหร่ ขอ้มูล RSSI (ตวับ่งชี� ความแรงของ

สัญญาณที�ได้รับ) ก็ยิ�งแม่นยาํมากขึ�นเท่านั�น โดยพื�นฐานแล้วอุปกรณ์

พกพา หรือ Goal Device จะส่งสัญญาณ BLE ออกมาจากอุ ปกรณ์

ตลอดเวลาที�เปิดใช้งาน จากนั�น เมื�อ MIST-AP ได้รับสัญญาณดงักล่าว

แลว้นั�นจะส่งขอ้มูลไปยงัคลาวด ์โดยที�กลไกระบุตาํแหน่งจะคาํนวณและ

ตอบกลบัดว้ย พิกดั x,y กบัมาแสดงผลในรูปแบบ GUI แสดงดงัรูปที� 2 

 

 
รูปที� 2 แสดงผลพิกดั x,y ของ MIST คาํนวณไดจ้าก RSSI (หน่วย:เมตร) 

 

2.2 หุ่นยนต์เคลื�อนที� [5] 

หุ่นยนตเ์คลื�อนที�อตัโนมติัที�ใช้คือ TurtleBot3 ที�เป็นหุ่นยนตส์าํหรับ

การศึกษาและวิจยั ติดตั�ง 360 Laser Distance Sensor (Lidar) ตวัขบัเคลื�อน

เซอร์โวมอเตอร์  Dynamixel แล ะบอร์ดควบคุม  OpenCR โดยใ ช้

ระบบปฏิบติัการแบบ ROS (Robot Operation System) และการสร้างแผน

ที�ดว้ย SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) โดยขอ้มูลที�ใช้

เพื�อควบคุมหุ่นยนตเ์คลื�อนที�อตัโนมติั ประกอบไปดว้ยระบบการควบคุม

หุ่นยนตมี์ 3 ส่วน ดงันี�  (1) ส่วนของหุ่นยนต ์ประกอบไปด้วย เซนเซอร์ 

LiDAR, บอร์ด OpenCR, บอร์ด Raspberry Pi3, มอเตอร์ Dynamixel และ

แบตเตอรี�  การทาํงานของหุ่นยนต ์จะใชเ้ซนเซอร์ Lidar ในการตรวจสอบ

สิ�งกีดขวางระยะทาํงานอยูที่� 3.5 เมตร และทาํการสาํรวจพื�นที� แลว้ทาํการ

สร้างแผนที�ด้วย บอร์ด Raspberry Pi3 โดยในส่วนของการประมวลผล

ควบคุมการเคลื�อนที� ของหุ่นยนต์ จะใช้บอร์ด OpenCR  ซึ� งในการ

เคลื�อนที�จะใช้มอเตอร์ Dynamixel ในการขบัเคลื�อน (2) ส่วนของการ

ควบคุมหุ่นยนต์จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมการ

ทาํงานของหุ่นยนต์ โดยการใช้แป้นคียบ์อร์ดของคอมพิวเตอร์ในการ

ควบคุม ซึ� งในส่วนนี� จะทาํ การสร้างแผนที�จากขอ้มูลของสิ�งแวดลอ้มที�

ไดรั้บมาจากเซนเซอร์ Lidar ในการสร้างแผนที�จะใชโ้ปรแกรม Rviz ที�มี

อยูใ่นระบบ ROS (3) ส่วนของการรับส่งขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์กบั

หุ่นยนตส์าํรวจซึ� งการรับส่งขอ้มูลจะใช้ระบบ WIFI เป็นสื�อกลางในการ

รับส่งขอ้มูล 

 
รูปที� 3  โครงสร้างหุ่นยนต ์TurtleBot3  

 
2.3 ระบบนําทางการเคลื�อนที�ของหุ่นยนต์ [6] 

ROS คือระบบสําหรับการเขียนโปรแกรมเพื�อควบคุมหุ่นยนต์ ใน 

ROS จะรวบรวมชุดคาํสั�งและเครื�องมือต่าง ๆ  ที�จาํเป็นสาํหรับการพฒันา

หุ่นยนต์ โดยสิ�งสําคญัที�จะทาํให้หุ่นยนต์เคลื�อนที�อตัโนมติัคือระบบนาํ

ทาง หรือ ROS Navigation ซึ� งเป็นระบบการเคลื�อนที�ของหุ่นยนต์จาก

จุดเริ� มตน้ไปยงัเป้าหมายที�กาํหนดโดยที�ไม่ชนกับอุปสรรคหรือสิ� งกีด

ขวางรอบตวัหุ่นยนต ์ROS Navigation จะมีอลักอริทึมต่าง ๆ  สาํหรับช่วย

ในการพฒันาหุ่นยนต์เคลื�อนที�  ภาพรวมของ ระบบ ROS Navigation 

แสดงดงัรูปที� 4 

 
รูปที� 4  ไดอะแกรมของระบบนาํทางดว้ย ROS Navigation  
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3. ระบบระบุพกิดัและหุ่นยนต์เคลื�อนที� 

 
รูปที� 5  ไดอะแกรมภาพรวมของระบบระบุพิกดัและหุ่นยนต ์

 

ตวัอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายของ Juniper รุ่น Mist AP43 ซึ� งมี

ระบบระบุตาํแหน่งดว้ยเทคโนโลยบีลูทูธพลงังานตํ�า (vBLE)โดยอุปกรณ์

ปลายทาง (Target Object) ของ BLE ถูกนาํมาใช้เพื�อระบุพิกดัตาํแหน่ง

ของอุปกรณ์ปลายทางสามารถตรวจสอบไดว้่าอยูที่�พิกดัตาํแหน่งใดของ

พื�นที� ซึ� งในส่วนของ BLE ใช้อุปกรณ์บอร์ด Arduino UNO และ BT20 

Bluetooth 5.0 ไมโครชิฟรุ่น CC2640 ความเร็วในการสื�อสารสูงสุด 8 

KB/sec  แสดงดงัรูปที� 6 

 
รูปที� 6  ชุดอุปกรณ์สื�อสาร BLE ระบุพิกดัตาํแหน่งดว้ย BT20 Bluetooth 5.0  

 

3.1 พกิดัตาํแหน่งของอุปกรณ์ BLE กบัตาํแหน่งเป้าหมายของ

หุ่นยนต์เคลื�อนที� 

ในระบบระบุตําแหน่งของ MIST Cloud System ต้องนํา พิกัด

ตาํแหน่งของหุ่นยนต์มาแสดงในรูปแบบระบบเฟรมพิกดัแบบสองมิติ 

(2D Coordinates Frame) โดยนาํพิกดัหุ่นยนตม์าแปลงให้อยูใ่นพิกดัของ 

MIST Cloud System ซึ� งการนาํพิกดัตาํแหน่งของระบบ BLE บน MIST 

Cloud System มาระบุตาํแหน่งให้กบัหุ่นยนตเ์คลื�อนที� จาํเป็นตอ้งคาํนวณ

ในระบบเฟรมพิกดัแบบสองมิติ MIST Cloud System แสดงดงัรูปที� 7  

 
รูปที� 7 ระบบพิกดัของทั�งสองระบบ 

เมื�อกาํหนดให้จุดกาํเนิดของระบบพิกัดในระบบ MIST Cloud System 

โดยการระบุ พิกัดของหุ่นยนต์เ ทียบกับของ MIST เพื�อให้ หุ่นยนต์

เคลื�อนที�ในทิศทางของหุ่นยนต ์ซึ� งสมการการหมุนระนาบสองมิติแสดง

ดงัสมการ (1) และ (2) 

 
 

(1) 

 
 

(2) 

กาํหนดให้ x' และ y'  คือพิกดัของหุ่นยนต์, x และ y คือพิกดัของ MIST 

Cloud System  

4. ผลการทดสอบการทาํงาน 
ขนาดพื�นที�ในอาคารขนาด 34.95 ตารางเมตร กวา้ง 7.2 เมตร ยาว 

9.5 เมตร  และกาํหนดพิกดั (Coordinate) ของตาํแหน่งที�ใชใ้นการทดลอง

ระยะห่างแต่ละพิกดั ดา้นกวา้ง 1 เมตรและดา้นยาว 1 เมตร ซึ� งมีทั�งหมด

จาํนวน 10 ตาํแหน่ง โดยติดตั�ง MIST Access Point จาํนวน 4 เครื� อง มี

ระยะห่างตามแนวแกน x และ y ซึ� งเป็นระยะห่าง 3 เมตร ทั�งสองแนวแกน 

สูงจากพื�น 2.80 เมตร พื�นที�ใชท้าํการทดสอบและการติดตั�ง MIST Access 

Point  แสดงดงัรูปที� 8  

    
(a)                                                              (b) 

รูปที� 8  แสดงจุดติดตั�ง MIST Access Point 4 ตาํแหน่ง แสดงภาพ (a) และ จุด

พิกดัตาํแหน่งของ BLE แสดงภาพ (b) 
 

โดยกาํหนดจุดวางอุปกรณ์ BLE ปลายทาง เพื�อไม่ให้มีความสบัสน

จะอา้งอิงแกน X และ Y ของ Coordination Frame ของหุ่นยนต ์ซึ� งกาํหนด

ทั�งหมด 8 จุด (หน่วย:เมตร)  ดงันี�  จุดที� 1 พิกดั x=4.0, y=0,  จุดที� 2 พิกดั 

x=2.0, y=1.0,  จุดที� 3 พิกดั x=1.0, y=0.3,  จุดที� 4 พิกดั x=3.0, y=-1.0,  จุด

ที� 5 พิกดั x=1.0, y=-2.0,  จุดที� 6 พิกดั x=0.0, y=-3.0,  จุดที� 7 พิกดั x=-1.0, 

y=-3.0 และ จุดที� 8 พิกดั x=2.0, y=1.0 แสดงดงัรูปที� 9 

 
รูปที� 9  แสดงตาํแหน่งหุ่นยนตเ์คลื�อนที� จุดเริ�มตน้ X=0, Y=0 

Mobile 
Robot 
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รูปที� 10  หุ่นยนตเ์คลื�อนที�ไปยงัตาํแหน่งปลายทางจุดที� 1 (X=4, Y=0)  

 

ตารางที� 1 แสดงผลพิกดั (หน่วย:เมตร) 

พิกดั

ตาํแหน่ง 

ตาํแหน่ง

อุปกรณ์ BLE 

(x,y) 

ตาํแหน่งของ Mist 

Cloud ระบุตาํแหน่ง

ก่อน TF 

ตาํแหน่งที�โปรแกรม

ดาํเนินการแปลงระบบ

พิกดั 

1 4.0, 0.0 3.8, -0.13 3.381, 0.326 

2 2.0, 1.0 1.88, -0.86 1.880, 0.826 

3 1.0, 0.3 1.31, 0.5 1.381, 0.826 

4 3.0, -1.0 2.88, -0.82 2.880, 0.826 

5 1.0, -2.0 1.09, -1.9 1.380, -1.174 

6 0.0, -3.0 0.13, -2.8 -0.119, -1.17 

7 -1.0, -3.0 -1.05, -3.2 -0.619, -2.174 

8 2.0, 1.0 1.85, -0.3 1.880, 0.826 

 

จากรูปที� 10 และขอ้มูลตารางที� 1 แสดงให้เห็นถึงตาํแหน่งที�วางอุปกรณ์ 

BLE ที�กาํหนดพิกดัของหุ่นยนต ์ค่าตาํแหน่งที�ไดจ้ากระบบระบุตาํแหน่ง 

Mist BLE และผลของตาํแหน่งที�โปรแกรมดาํเนินการแปลงพิกดัเพื�อส่ง

ให้หุ่นยนต ์จะพบว่าโปรแกรมสามารถแปลงระบบพิกดัไดต้ามที�กาํหนด 

ส่วนตําแหน่งที� ได้จากระบบระบุต ําแห น่ง Mist BLE นั� นมีความ

คลาดเคลื�อนออกไปจากตาํแหน่งจริงที�อุปกรณ์ BLE ปลายทาง  

 

ตารางที� 2 พิกดัตาํแหน่งการเคลื�อนของหุ่นยนตแ์บบอตัโนมติั 

พิกดั

ตาํแหน่ง 

พิกดัตาํแหน่ง

เป้าหมาย  

(X,Y) 

ตาํแหน่งของหุ่นยนต์

เคลื�อนที�สิ�นสุด 

(XRobot ,YRobot) 

ค่าความผดิพลาด

ตาํแหน่ง (X,Y) 

1 3.381, 0.326 3.368, 0.411 0.013, -0.085 

2 1.880, 0.826 1.731, 0.821 0.149, 0.005 

3 1.381, 0.826 1.214, 0.792 0.167, 0.034 

4 2.880, 0.826 2.923, 0.746 -0.043, 0.080 

5 1.380, -1.174 1.380, -1.174 0.0, 0.0 

6 -0.119, -1.17 -0.119, -1.179 0.0, 0.009 

7 -0.619, -2.174 -0.619, -2.214 0.0, 0.040 

8 1.880, 0.826 1.783, 0.819 0.097, 0.007 

 

จากตารางที�  2 การทดสอบจะเห็นได้ว่าค่าตาํแหน่งจากอุปกรณ์ระบุ

ตาํแหน่ง BLE จะดาํเนินการคาํนวณตาํแหน่งในระบบ BLE Coordination 

ให้อยู่ในรูปแบบของระบบ Robot Coordinate และส่งต่อให้กบัหุ่นยนต์

เพื�อเคลื�อนที�อัตโนมัติไปยงัตาํแหน่งปลายทาง ด้วย Mist Cloud ซึ� งมี

แม่นยาํและค่าผิดพลาดเฉลี�ยไม่เกิน 0.1 เมตร  

5. บทสรุป 
การทดสอบความแม่นยาํของระบบระบุตาํแหน่งบลูทูธพลงังานตํ�า 

และความแม่นยาํของระบบหุ่นยนต์เคลื�อนที�อตัโนมติั พบว่าการระบุ

ตาํแหน่งจากการทาํงานที�เรียกว่า Probability Surfaces จากการตรวจจบั

ค่า RSSI ที�รับส่งจากอุปกรณ์ BLE ปลายทางไปยงั Access Point จาํนวน 

4 ตวั ที�อยูใ่นพื�นที�การทดลองพบว่าเปอร์เซ็นตค์วามแม่นยาํ 80%  ซึ� งการ

ไดรั้บค่า RSSI ของ Access Point แต่ละตวัมีค่าแตกต่างกนัตลอดเวลา ทาํ

ให้ผลการคาํนวณ Probability มีการปรับเปลี�ยนค่าตาํแหน่งตลอดเวลา

เช่นเดียวกนั จึงทาํให้ตาํแหน่งที�ระบุลงใน MIST CLOUD นั�นปรับเปลี�ยน

ชา้กวา่ความเป็นจริง ในขณะที�ตวัหุ่นยนตเ์คลื�อนที�อตัโนมติันั�นหากมีการ

ส่งพิกดัตาํแหน่ง X, Y ไปยงัตาํแหน่งใด ๆ ของแผนที� ซึ� งหุ่นยนตเ์คลื�อนที�

ไปยงัเป้าหมายไดอ้ยา่งแม่นยาํ มีค่าเปอร์เซ็นตค์วามแม่นยาํ 90% ค่าความ

ผิดพลาดของตาํแหน่งหุ่นยนต์ตามแนวแกน x เท่ากบั 0.058 เมตร และ

ตามแนวแกน y เท่ากบั 0.032 เมตร  
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บทคัดย่อ 
บทความนี�มีจุดประสงค์เพื�อพฒันาชุดฝึกปฏิบติั Wi-fi Smart Socket 

สํ าห รับ ก ารกิ จ ก รรม ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ พื� น ฐาน ท างด้ าน ไฟ ฟ้ าแล ะ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีจุดมุ่งหมาย �) เพื�อพฒันาชุดฝึกปฏิบติั Wi-fi Smart 

Socket สําหรับการกิจกรรมการฝึกปฏิบัติพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและ

อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ก รณี ศึ ก ษ า นั ก ศึ ก ษ าชั� น ปี ที�  2 ค ณ ะเท ค โน โล ยี

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา D) เพื�อประเมินความเหมาะสม

ของเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางด้านไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์

เบื�องต้น 3) เพื�อประเมินสมรรถนะทางด้านไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์

พื�นฐานของกลุ่มทดลองกับชุดฝึกปฏิบัติที�พัฒนาขึ�น วิธีการวิจัยเริ�มต้น

ด้วยการออกแบบหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้วยวิธี Backward Design ผ่าน

การจัดกิจกรรม จากนั�นใช้แบบประเมินสมรรถนะ และแบบสังเกตการณ์ 

เพื�อวัดผลการฝึกปฏิบัติ ผลจากการวิจัยพบว่า  1) ความเหมาะสมของ

ชุดฝึกป ฏิบัติ  Wi-fi Smart Socket สํ าหรับการกิจกรรมการฝึกปฏิบั ติ

พื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก  2) ความ

เหม าะส ม ข อ งเก ณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น ส ม รรถน ะท างด้าน ไฟฟ้าแล ะ

อิเล็กทรอนิกส์เบื�องต้นจากผู ้เชี�ยวชาญอยู่ในระดับมาก 3) สมรรถนะของ

ผู ้เรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมาก ในภาพรวมเห็น ชุดฝึกปฏิบัติที

พฒันาขึ�นสามารถนําไปใช้สําหรับการฝึกปฏิบัติที�เน้นสมรรถนะสําหรับ

นํ าไป ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เพื� อ เส ริม ส ร้างส ม รรถ น ะ ด้ าน งาน ไฟ ฟ้ าแล ะ

อิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้ได้ 

คําสําคัญ : ชุดฝึกป ฏิบั ติ   Wi-fi Smart Socket  และสม รรถน ะการฝึ ก

ปฏิบติัพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

Abstract 

One objective of this article is to develop a wi-fi smart socket 

practicing set for the practicing activities in Fundamental Electrical and 

Electronic Work for the second-year students of the Faculty of 

Industrial Technology, Chitralada Technology Institute. The second 

objective is to evaluate the appropriateness of the competency  

 

evaluation criteria. And the third objective is to evaluate the students' 

competency efficiency. The development of the set started with the 

design of the curriculum with backward design method, and then the 

activities were organized. The practicing outcomes were evaluated with 

competency evaluation form and observation form. The results shows 

that 1) the wi-fi smart socket practicing set is appropriate by experts, 2) 

the competency criteria evaluated by the experts are appropriate, 3) the 

competency outcomes of the students are high. In conclusion, the 

developed practicing set can effectively enhance students's competency 

in Fundamental Electrical and Electronic Work. 

Keywords: wi-fi emart socket practicing set, fundamental electrical and 

electronic work, efficiency of practicing set, IoT 

1. บทนํา 
ประเท ศไทยได้ให้ความสํ าคัญ กับเศรษฐกิจที� ขับเคลื�อน ด้วย

นวัตกรรม (Value Based Economy) โดยจัด Eastern Economic Corridor 

of Innovation (EECi) ให้เป็นโครงสร้างพื�นฐานด้านนวตักรรม การปรับ

แปลงเทคโนโลยีขั�นสูงจากต่างประเทศมาสู่การใช้ประโยชน์จริงใน          

กลุ่มอุตสาหกรรม [1] แต่ถึงอย่างนั�นสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงของ

ภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต COVID-�Y ของประเทศไทยในปัจจุบัน ทํา

ให้ภ าคก ารผลิ ต พบ กั บ อุป ส รรค   [D] แล ะค วาม ท้าท ายใน ก ารนํ า

เทคโนโลยีไปใช้งาน เช่น แรงงานขาดทกัษะ เป็นตน้  

ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสําคัญของทักษะของ

แรงงาน ใน กระ บ วน ก ารยกระ ดับ ก ารผลิ ต เพื� อให้ เกิ ด การเพิ� ม ขี ด

ความสามารถในการแข่งขันทําให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่าง

ต่อเนื�อ ง [Z]  แต่วิกฤต  COVID - �Y ทําให้ลักษ ณ ะงานที� มี เหลือให้

แรงงานทําเป็นงาน ‘ทักษะตํ�า’ หรือไม่ก็ ‘ทักษะสูง’ เกิดปรากฎการณ์การ

แบ่งขั�วของอาชีพ (Job Polarization) เด่นชัดขึ� น [`] ส่งผลให้แรงงาน

ทักษะมีแนวโน้มว่าจะต้องสูงขึ� นเรื� อยๆ เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
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สามารถทาํงานซับซ้อนแทนแรงงานไร้ฝีมือได้มากขึ�น แต่ในการเตรียม

แรงงานทกัษะตอ้งใช้ระยะเวลา โดยประมาณการว่าแรงงานหนึ�งคนที�ถูก

ผลิตจากระบบการศึกษาที�ใช้เวลาอย่างน้อย | ปี อีกทั�งที�แรงงานใหม่ที�

เพิ� งจ บ ก ารศึ ก ษ าส่ ว น ม าก ไม่ ส าม ารถ ห างาน ที� ตรงกั บ ค ว าม รู้

ความสามารถของตนเองได้  [|]   

ในการที�จะพฒันาแรงงานระดับสูงให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และประสบความสําเร็จใน

การทํางานนั� น บุคคลเหล่านี� จึงเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องมีศักยภาพในการ

พฒันาความสามารถการทาํงานด้านต่างๆ ในหน้าที�ของตน การใช้ความรู้

ทกัษะและความสามารถมาประยุกต์ใช้เพื�อการประกอบอาชีพนี� เรียกว่า 

“ส มรรถ นะ” ซึ� งใน แต่ล ะส าขาอาชีพอัน ป ระกอบ ด้วย ส ายงาน ที�

หลากหลาย [}] ดังนั� นการพัฒ นาการเรียนการสอนตาม “สมรรถนะ

มาตรฐานอาชีพ” สามารถส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้และประสบการณ์

การทํางาน ผ่านการจัดการเรียนการสอนที�ใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็น

เป้าหมาย มุ่งเน้นผลที�เกิดกับผู ้เรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจต

คติ และคุณลกัษณะที�พึงประสงค์ต่างๆ [~]  อย่างเป็นองค์รวม  

จากการสํารวจปัญหาและความต้องการของในภาคอุตสาหกรรม 

พบว่าสิ�งสําคัญที�จะสามารถผลิตแรงงานระดับสูงหรือนักวิชาชีพ ควร

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีทักษะการลงมือปฏิบัติงาน  มีการใช้สื� อทางด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการบูรณาการความรู้หลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกัน 

ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความพร้อมในการทํางานเป็นทีม  มีทักษะการแก้ไข

ปัญหา และสามารถสร้างวตักรรมใหม่ๆ ได้ [8]    

โดยในบทความวิจัยนี� จึงได้นําเสนอเฉพาะกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ

จากชิ�นงาน Wi-fi Smart Socker ที�ใช้เป็นสื� อประกอบชุดฝึกปฏิบัติ เพื�อ

เส ริมสร้างสมรรถนะด้านงานไฟฟ้าและอิ เล็กท รอนิกส์ เบื�องต้น ที�

สามารถรองรับกับการพัฒนาแรงงานที�ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมที�

พฒันาแรงงานระดับสูงให้สามารถปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม  

 

2. การดําเนินการวิจัย 

2.1 แนวคิดการออกแบบ 

การพัฒนาสมรรถนะด้านพื�นฐานงานไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์

สําหรับการประเมินสมรรถนะได้ใช้รูปแบบการพัฒนาการเรียนฝึกปฏิบัติ

แบ บก ารอ อก แบ บย้อ น กลับ  (Backward Design) เป็ น กระ บว นก าร

ออกแบบการจดัการเรียนรู้ที�กําหนดหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน

และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้

จากนั� นออกแบบการจัดกิจกรรมเพื�อให้ผู ้เรียนมีความรู้ สําหรับการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู ้เรียน มีการกําหนดผลการเรียนรู้ที�คาดหวัง

จากมาตรฐานการเรียนรู้เพื�อกําหนดพฤติกรรมที�พึงประสงค์  และเป็น

แนวทางในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบการวดัและ

ประเมินผล รวมทั�งการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็น

ขั�นตอน กระชับ มีขั�นตอน [9]  ดังนี�  

ขั�น ต อน ที�  �  ออ ก แบ บ เป้ าหม ายก ารเรี ยน รู้  (Identify Desired 

Results) โดยวิธีการการกําหนดความรู้ ความสามารถหรือผลลัพธ์ของ

การเรียนรู้ที�ต้องการให้เกิดขึ�นกับผู้เรียนจากวิธีสังเคราะห์จากเอกสาร

และงานวิจัยที� เกี�ยวข้อง จากนั� นได้มีแลกเปลี�ยนสนทนาร่วมกันกับ

ผูเ้ชี�ยวชาญและผู ้เกี�ยวข้อง ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ประจําคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา ที�เกี�ยวกับในการร่าง

ออกแบบและมีประสบการณ์สอนไม่ตํ�ากว่า �� ปี  

 ขั� น ต อ น ที�  2 ก ารห ลัก ฐาน ก าร เ รียน รู้  (Determine Acceptable 

Evidence of Learning) ในงานวิจัยนี�  ประกอบด้วย คู่มือครู ชุดปฏิบัติการ 

Wi-fi Smart Socket สื�อวิดิโอการใช้งาน และกาํหนดหลักฐานการเรียนรู้

ได้แก่  แบบสังเกตการณ์  แบบประเมินสมรรถนะ ตัวอย่างของชุดฝึก

ปฏิบติัแสดงดังรูปที� 1 
 

 

    รูปที� 1  ชุดฝึกปฏิบัติเพื�อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื�องต้น  

 

ในบทความวิจัยนี� ได้เลือกชิ�นงานสําหรับการฝึกปฏิบัติ คือ Wi-fi 

Smart Socket ที�มีแนวทางออกแบบแสดงดังรูปที� 2 
 

 
รูปที� 2 แนวคิดในการออกแบบ Wi-fi Smart Socket สําหรับชุดฝึกปฏิบัติที�พฒันาขึ�น

ด้วยแอปพลิเคชัน Blynk 

 

ในการออกแบบ Wi-fi Smart Socket ได้มีการออกแบบเพื�อใช้งาน

กับไฟฟ้ากระแสสลบั 220Vac ซึ�งสามารถรอบรับ Load ได้สูงสุด 2000W  

โดยรายละเอียดของการออกแบบมีดังนี�   
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ส่วนแรก ภาคส่งมาจากการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื�อใช้กับโทรศัพท์

สมาร์ทโฟนด้วยแอพพลิเคชัน Blynk ที�สามารถสั�งเปิด - ปิด Wi-fi Smart 

Socket ได้ 

ส่วนที�สอง ภาครับใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ ESP 32 โดยใช้

แ ห ล่ ง จ่ าย พ ลั ง งาน จ าก  Switching Power Supply ที� แ ป ล งไ ฟ ฟ้ า

กระแสสลับ 220 Vac มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 5Vdc เพื�อจ่ายพลังงานให้

เหมาะสมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ที�ออกแบบมาเพื�อควบคุม Relay ใน

การสั�งการตดัต่อไฟฟ้ากระแสสลบั  

ส่วนที�สาม ภาคแสดงผล มีการแสดงสถานะการเชื�อมต่อ Wi-Fi  และ

สถานะการเปิ ด-ปิ ด Wi-fi Smart Socket ด้วย LED  และหากเกิดกรณี

ฉุกเฉินสามารถกดปุ่ ม Reset การทาํงานได้ 

 ขั� น ต อ น ที�  3 อ อ ก แบ บ ก าร เรียน รู้  (Plan Learning Experiences 

Instruction)  เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื�องต้นสําหรับนักศึกษาที�ไม่มีพื�นฐานทางด้านทักษะโดยจะใช้รูปแบบ

กิจกรรมสําหรับการฝึกปฏิบัติตามบทความของ [10] โดยมีขั�นตอนของ

กิจกรรมการเรียนการสอนที�ออกแบบ มีรายละเอียดดังนี�  

1) กาํหนดเป้าหมาย: เป็นขั�นที�ให้นักศึกษาค้นควา้เพื�อกาํหนด

แนวทางและคน้หาประเด็นปัญหาและคาํตอบตามที�ผูส้อนได้มอบหมาย  

2) การทดลอง: เป็นกิจกรรมที� นักศึกษาปฏิบัติการพัฒ นา 

ทดสอบ Wi-fi Smart Socket ที�สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชัน Blynk 

โดยใช้สื� อการส อนและเครื� องมือวัดที�หลากหลาย เพื�อนําข้อมูลม า

วิเคราะห์เชิงตวัเลขเพื�อเปรียบเทียบทางสถิติ และสรุปผล 

3) การอภิปรายและแลกเปลี�ยนเรียนรู้: เป็นกิจกรรมที�ผู ้เรียน

นําผลการทดลอง ขอ้มูลเชิงสถิติตลอดจนแนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหา

ตามที�ได้รับมอบหมายมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4) การสรุปและประเมินผล:  เป็นกิจกรรมที� นักศึกษาและ

ผูส้อนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที�ค้นพบ มีการวัดและประเมินผลความรู้

และทกัษะของนักศึกษา และตรวจปรับความรู้ร่วมกัน 

5) การประยุกต์ใช้งาน:  เป็นกิจกรรมนักศึกษาจะนําความรู้

ทั� งหมดที�ได้รับและทักษะที�ได้รับการฝึกปฏิบัติงานไปใช้ในการสร้าง

นวัตกรรมเพื�อให้เกิดการเรียน รู้ ทักษ ะ และประสบการณ์ จากการ

ปฏิบติังานจริง 

 ขั�นตอนที�  4 การประเมินและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และ

ดําเนินการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการ

ประชุมประชาพิจารณ์จากผู้เชี�ยวชาญและอาจารย์ผู ้เกี�ยวข้องเพื�อให้ได้

ขอ้สรุปของวิธีการจดัการเรียนรู้ที�เหมาะสมกับนักศึกษา 

3. ผลการดําเนินงาน 

การวิจัยเพื� อพัฒนาชุดฝึกป ฏิบัติ  Wi-fi Smart Socket สําหรับการ

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีผลของ

การดาํเนินงานดังนี�   

 3.1  ผลการประเมินความเหมาะสมสมรรถนะของชุดฝึกปฏิบัติที�

พฒันาขึ�นจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

 ในการประเมินได้ใช้ผู ้เชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงผูท้าํงานในสถานประกอบการที�มีประสบการณ์ไม่

ตํ�ากว่า 10 ปี  จํานวน 5 ท่าน โดยประเมินความสอดคล้องเกณฑ์การ

ประเมินสมรรถนะด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้  

  3.3.1 ก ารป ระเมิ นค วาม เหมาะส มขอ งเกณ ฑ์ ก ารป ระเมิ น

สมรรถนะทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

 การวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การประเมินกับ

วตัถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC ได้อา้งอิงผลการประเมินจากบทความ

ของ ผดุงรัตน์และคณะ  [11]  ที�มีค่าความเที�ยงตรงของแบบสอบถามมี

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ไม่น้อยกว่า �.|  ซึ� งสามารถนําไปใช้ประเมิน

พฒันาการทกัษะด้านการสื�อสารและนําเสนอของนักศึกษาได้  

  3.3.2 การประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ Wi-fi Smart Socket 

สํ าห รับ ก ารกิ จ ก รรม ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ พื� น ฐาน ท างด้ าน ไฟ ฟ้ าแล ะ

อิเล็กทรอนิกส์โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

 การหาคุณ ภาพของชุดฝึกป ฏิบัติ  Wi-fi Smart Socket สําหรับการ

กิจกรรมการฝึกปฏิบัติพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาก

ผูเ้ชี�ยวชาญ ได้มีการประเมิน แสดงดังตารางที� 2 

 

ตารางที� 1 การประเมนิความประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏบิัติที�พฒันาขึ�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

รายการประเมิน X  S.D. 

1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.1 ส่งเสริมสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์พื�นฐาน  

4.25 0.68 

1.2 สามารถนําไปใช้ในการสอนด้านเทคโนโลยีได้ 4.19 0.66 

1.3 กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสม 4.38 0.62 

1.4 สื�อสนับสนุนมีเพียงพอและเหมาะสม 4.40 0.69 

1.5 กิจกรรมสามารถนําไปใช้งานได้อย่าง      

มีประสิทธิภาพ 
4.49 1.00 

2. ด้านสื�อการนําเสนอ 

2.1 ขนาดของตัวอักษรและภาพเหมาะสม 4.50 0.53 

2.2 ปริมาณและรายละเอียดมีความ เหมาะสม  4.90 0.32 

2.3 สื�อมีความสอดคล้องกับเนื�อหา 4.38 0.62 

2.4 การใช้สีสันเหมาะสม 4.64 0.56 

2.5 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 4.57 0.63 

3.ด้านสื�อชุดปฏิบัติ Wi-fi Smart Socket 

 3.1 สอดคล้องวตัถุประสงค์การสอน 4.33 0.71 

 3.2 มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 4.30 0.67 

  3.3 ใช้งานง่ายและสะดวก 4.50 0.53 

  3.4 สื�อมีความเหมาะสมกับระดับผูเ้รียน 4.46 0.51 

  3.5 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 4.61 0.49 
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3.2  การทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติ Wi-fi Smart Socket ที�พัฒนาขึ�นกับ

กลุ่มทดลอง (Try out) 

กระบวน การนี� เป็ น ใช้กลุ่ม ทด ลอง  เพื� อหาข้อบก พร่องแล ะ

ปรับปรุงแก้ไข โดยการคัดเลือกกลุ่มทดลองแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษา

กลุ่มหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยี

ไฟฟ้าชั� นปีที�  2 สถาบันเท คโนโลยีจิตรล ดา จํานวน 19 คน  ที�ขาด
ป ระ ส บ ก ารณ์ ใ น ก าร เ รี ยน ป ฏิ บั ติ พื� น ฐาน ท างด้ าน ไ ฟ ฟ้ าแ ล ะ

อเิล็กทรอนิกส์  

 3.2.1  การประเมินสมรรถนะที�พึงประสงค์จากกลุ่มทดลอง 

การนําชุดฝึกปฏิบัติ Wi-fi Smart Socket สําหรับการกิจกรรมการ

ฝึกปฏิบติัพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้กับกลุ่มทดลอง 

 

ตารางที� 2 ผลการประเมนิสมรรถนะของกลุม่ทดสอบกับชุดฝึกปฏบิัติที�พฒันาขึ�น 

รายการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

เฉลี;ยที;ได ้

1. ใช้เครื�องมือช่างและเครื�องมือวดัพื�นฐานด้านงานกล 8 6.36 

2.ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
มาตรฐานอื�นที�เกี�ยวข้อง 

14 10.81 

3.ออกแบบและเขียนแบบ งานด้านวศิวกรรม

เทคโนโลยีและนวตักรรม 
6 4.48 

4.ใช้เครื�องมือและอุปกรณ์ทางด้าน IT ช่วยในการ
ปฏิบัติงานได้ 

10 7.97 

5.ติดตั�งซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์พื�นฐาน 
8 6.44 

6.อ่านแบบและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6 4.47 

7.เลือกใช้อุปกรณแ์ละวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

พื�นฐานได้ 
8 7.15 

คะแนนรวม 60 47.68 
 

จากการเก็บผลจากกลุ่มทดลอง พบว่า การดําเนินการฝึกปฏิบัติตาม

กระบวนการที�กําหนดได้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามยงัพบปัญหาเกี�ยวกับ

การใช้อุปกรณ์ช่างพื�นฐานที�พื�นผูเ้รียนขาดประสบการณ์และทกัษะการใช้งาน

ทาํให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบติังานบางกระบวนการ  

4. สรุปผล 

บท ความวิจัยนี� เป็ นก ารนํ าเส น อการพัฒ น าชุด ฝึก ปฏิ บั ติ เพื� อ

เสริมสร้างสมรรถนะด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบื�องต้นที� นํา

แนว คิดจ าก การความ ต้องก ารส ม รรถน ะ ใน การป ฏิบั ติจ าก สถ าน

ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมร่วมกับการจัดการศึกษาแบบ  การ

ออกแบบยอ้นกลับมาประยุกต์ใช้กับการฝึกปฏิบัติซึ� งสามารถสรุปผลได้ 

ดังนี�  

1) ผลการประเมินความเหมาะสม สมรรถนะของชุดฝึกปฏิบัติที�

พัฒน าขึ� นจากผู้เชี�ยวชาญ อยู่ในระดับมาก ส ามารถนําไปใช้ในการ

ประเมินสมรรถนะของผูเ้รียนได้ 

2) ผลการประเมินคุณภาพของชุดฝึกปฏิบัติ  Wi-fi Smart Socket 

สํ าห รับ ก ารกิ จ ก รรม ก าร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ พื� น ฐาน ท างด้ าน ไฟ ฟ้ าแล ะ

อิ เล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี�ยวชาญ อยู่ใน ระดับ มาก สามารถนํ าไปเป็ น

เครื�องมือสําหรับสนับสนุนการฝึกปฏิบัติเพื�อให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะ

ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื�องตน้ได้ตามเป้าหมายที�กาํหนด 

3)  การประเมินสมรรถนะกลุ่มทดลอง พบว่า จากการเก็บผลจาก

กลุ่มทดลอง พบว่า การดําเนินการฝึกปฏิบติัตามกระบวนการที�กาํหนดได้

อย่างเหมาะสม   

ดังนั� น ส รุปได้ว่ าชุด ฝึกป ฏิ บัติ  Wi-fi Smart Socket สํ าหรับ การ

กิจกรรมการฝึกปฏิบติัพื�นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

นําไปใช้เพื�อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เบื� อ งต้ น  ร ว ม ถึ งรอ ง รั บ กั บ ก ารพั ฒ น าแ รงง าน ที� ต อ บ ส น อ ง

ภาคอุตสาหกรรมที�พัฒนาแรงงานระดับสูงให้สามารถปฏิบัติงานตรงตาม

ความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การพฒันาชุดศึกษาระบบคัดแยกสีของวตัถุบนสายพานลําเลยีงด้วยแขนกลหุ่นยนต์สการ่า 

Implementation of RGB Object Detection for Conveyer Process with SCARA Robot    

วนายุทธ์ แสนเงนิ, ณรงค์พล นัยสงวนศรี, กริชธนา บุญนาค  และ นฐัพร แซ่พู 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม wanayuth.sa@spu.ac.th 

 
บทคดัย่อ 

การพฒันาชุดเรียนรู้ระบบอตัโนมติัเพื�อจาํลองการคดัแยกสีวตัถุและ

จดัเก็บวตัถุ ดว้ยแขนกลหุ่นยนตแ์บบสการ่า (SCARA) โดยประกอบดว้ย

ส่วนของ ระบบควบคุมสายพานลาํเลียงพร้อมชุดจ่ายวตัถุ ขนาด 3x3x3 

เซนติเมตร ระบบควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ด้วยพีแอลซี (PLC) แสดงผล

ผ่านหน้าจอแบบสัมผสั (HMI), บอร์ดสมองกลอาร์ดุยโน (Arduino) 

สําหรับระบบคดัแยกสีของวตัถุบนสายพานลาํเลียง ด้วยโมดูลวดัค่าสี 

RGB ด้วย TCS230 โดยสื�อสารข้อมูลไปยงัอุปกรณ์ PLC จากผลการ

ทดลอง สามารถตรวจวดัค่าวตัถุสีแดง สีเขียว และสีนํ� าเงิน ไดส้มบูรณ์ ที�

ระยะความสูงตรวจวดั 1.2 เซนติเมตร การควบคุมตาํแหน่งแขนกล

หุ่นยนต ์ค่าเฉลี�ยความคลาดเคลื�อน 0.83% ของแกนหมุน Base, 1% ของ

จุดหมุน Joint 1, 0.23% ของจุดหมุน Joint 2 และ 0.2% ของแนวแกน Z-

axis 

คาํสําคญั: ตรวจวดัค่าสีวตัถุ, แขนกลหุ่นยนตส์การ่า, สายพานลาํเลียง 

Abstract 

This article is to study and implement the automation system for 

color object detection with pick-and-place SCARA robot and conveyer 

device. The system consists the conveyer system with feeding object 

device size 3x3x3 cm and the SCARA robot which is controlled by PLC 

with HMI display. The Arduino board is preformed the color object 

detection with RGB TCS230 sensor module, and data communication 

between Arduino to PLC. The experimental results, the object color of 

red color, green color and blue color can be detected in range distance 

1.2 cm. height from object surface.  The average of position error of robot 

motion is 0.83% of Base joint, 1% of Joint 1, 0.23% of Joint 2 and 0.2% 

of Z-axis. 

Keywords:  Color Sensor, SCARA Robot, Conveyer  

1. บทนํา 
การพฒันาการออกแบบและสร้างแขนกลคัดแยกสีวตัถุอตัโนมัติ

ตามสายพานลาํเลียง ให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามการออกแบบให้แยก

วตัถุที�เป็นสีของวตัถุ เคลื�อนยา้ยวตัถุไปยงัถาดเก็บที�กาํหนดไว ้โดยอาศยั

การควบคุมด้วย PLC [1] และ บอร์ด Arduino [2] สําหรับเชื� อมต่อ

เซนเซอร์โมดูลตรวจจบัสี เป็นชนิดเก็บประจุอ่านค่าสีของวตัถุ แปลงผล

เป็นสัญญาณที�แตกต่างกนัตามแต่ละสีของวตัถุ ในการออกแบบและการ

พฒันาที�ไดจ้ากชิ�นงานนี�  สามารถนาํไปใชเ้ป็นอุปกรณ์พื�นฐาน ในการฝึก

ปฏิบติัการด้านระบบควบคุมอัตโนมติั และนําไปใช้เป็นแนวทางกับ

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทงานแยกวตัถุในการผลิต เพื�อจาํแนกสีวตัถุ

ไดต้ามที�โปรแกรมสั�งงาน แยกสีวตัถุก่อนที�จะนาํไปใช้ในกระบวนการ

ต่อไป โดยศึกษาการทาํงานของแขนกล SCARA Robot [3] ที� มีความ

คล่องแคล่วและรวดเร็ว แต่มีขอ้จาํกดัในระยะการปฏิบติัการ สาํหรับการ

ใชง้านที�ตอ้งการความแม่นยาํสูง แทนการเคลื�อนยา้ยวตัถุดว้ยคน เพราะมี

ความสะดวกหลายอย่างในเรื� องความต่อเนื�องของการทาํงาน ความ

แม่นยาํและเที�ยงตรง สามารถใช้ร่วมกบัระบบสายพานลาํเลียง สามารถ

ประยกุตใ์ช้กบัระบบอตัโนมติัอื�นๆ ซึ� งเป็นผลดีต่อการผลิต การควบคุม

คุณภาพ ด้วยเหตุนี� จึงได้มีแนวคิดทาํการออกแบบและพฒันาระบบคดั

แยกสีวตัถุอตัโนมติัตามสายพานลาํเลียง เพื�อเป็นชุดศึกษาดา้นปฏิบติัการ

ระบบอตัโนมติัและหุ่นยนต ์ให้เขา้ใจกระบวนการทาํงานของระบบแขน

กลหุ่นยนต ์ระบบสายพานลาํเลียงพร้อมชุดเก็บวตัถุ ระบบเซนเซอร์ และ

ระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั� งยงัเรียนรู้การผสมผสานระบบที� มีความ

ซบัซอ้นต่อไปได ้

2. โครงสร้างการทาํงานของระบบ 

2.1 ภาพรวมของระบบ 

 
รูปที� 1 ภาพรวมการทาํงานของแขนกลคดัแยกสีวตัถุอตัโนมติัตามสายพาน 
 

การออกแบบและพฒันาระบบควบคุมคัดแยกสีของวตัถุบน

สายพานลาํเลียงด้วยแขนกลหุ่นยนต์สการ่า มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ

ส่วนของฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนของซอฟต์แวร์ (Software) ซึ� ง

วิธีการดาํเนินงานตลอดจนขั�นตอนการทดสอบการทาํงานของแขนกล

หุ่นยนต์ ในการหยิบสิ� งของจากตําแหน่งต้นทาง ไปยงัอีกตาํแหน่ง
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ปลายทาง ได้พฒันาการเขียนโปรแกรมควบคุม การทาํงานของแขนกล

โดยใช้โปรแกรมพีแอลซี (PLC) เชื�อมต่อกบับอร์ดอาร์ดูลโน่ (Arduino) 

ในการควบคุมอุปกรณ์อินพตุและเอาตพ์ตุ และหนา้จอสมัผสั HMI ติดต่อ

ผู ้ใช้งานส่วนของ User Interface เพื�อควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ 

จาํนวน 4 ตวั ในแต่ละแกนของแขนกล และ มอเตอร์จาํนวน 2 ตวั สาํหรับ

สายพานลาํเลียงและตวัผลกัชิ�นงาน   

2.2 การออกแบบโครงสร้างทางกล 
การออกแบบโครงสร้าง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ชุดแขนกล

หุ่นยนต์แบบ 4 แกน แสดงดงัรูปที� 2 และชุดสายพานลาํเลียงพร้อมตวั

ผลกัชิ�นงาน โดยโครงสร้างแขนกล วสัดุแขนกลหุ่นยนตท์าํจากพลาสติก 

PLA โดยมีชุดขบัเคลื�อนดว้ยสเต็ปปิ� งมอเตอร์ จาํนวน 4 ตวั และ เซอร์โว

มอเตอร์ 1 ตวั สําหรับชุดหยิบจับ, ชุดพานสายพานลําเลียง วสัดุที�ใช้

ประกอบโครงสร้างหลกัคืออลูมิเนียมโปรไฟล์ 20x20 มิลลิเมตร รวมชุด

ผลักชิ�นงาน โดยชุดแขนกลสามารถหยิบกล่องวัตถุสี ขนาด 3x3x3 

เซนติเมตร ไปวางในตาํแหน่งของถาดเก็บชิ�นงานขนาด 7x7x7 เซนติเมตร 

เพื�อคดัแยกคดัแยกสี พร้อมติดตั�งเซนเซอร์ 2 ตวั ตรวจสถานะของวตัถุ

เพื�อผลักชิ�นงานและหยุดวตัถุ เพื�อให้แขนกลหุ่นยนต์หยิบจบัชิ�นงาน 

แสดงดงัรูปที� 3 

  
รูปที� 2 ออกแบบแขนกลหุ่นยนตแ์บบ 4 แกน สาํหรับหยบัจบัวตัถุ 

 

การคาํนวณนํ� าหนักโหลดทั�งหมดในแขนกล แสดงดังตารางที� 1 

โดยสามารถคาํนวณได้จากสูตร F = mg และ T = F*r โดย F คือ แรงกด 

หน่วยนิวตนั (N), m คือ มวลของชิ�นงาน (kg), g คือค่าแรงโนม้ถ่วง (9.81 

m/s2), T คือ แรงบิด (N.m) และ r คือ รัศมีของแกนหมุนมอเตอร์ เท่ากบั 

0.006 m.  

ตารางที� 1 แรงบิดแขนกลหุ่นยนตใ์นแต่ละแนวแกน 

ลาํดบัแกนหุ่นยนต ์

(Robot Axis) 

นํ�าหนกั  

(kg) 

แรงกด  

(N) 

แรงบิด  

(N.m) 

Axis 1 (Base) 5.3 52 0.312 

Axis 2 (Z-axis) 2.6 25.50 0.153 

Axis 3 (Joint 1) 2.27 22.27 0.134 

Axis 4 (Joint 2) 1.14 11.13 0.067 

 

จากการออกแบบโครงสร้างชุดสายพานลํา เลียง โดยเลือกใช้

สายพานหนงั PU ที�มีขนาดหน้ากวา้ง 80 มิลลิเมตร ชุดลูกกลิ�งแบบกลม

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 42 มิลลิเมตร กาํหนดระยะห่างของ เส้นผ่าน

ศูนยก์ลางระหว่างชุดลูกกลิ�ง เท่ากบั 650 มิลลิเมตร โดยใช้อลูมิเนียมโปร

ไฟลข์นาด 40 x 80 มิลลิเมตร ความยาว 600 มิลลิเมตร แสดงดงัรูปที� 3(a) 
การออกแบบโครงสร้างชุดผลักชิ�นงาน โดยเลือกใช้ Lead Screw ที�มี

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร ขนาดความยาว 120 mm โดย

กาํหนดระยะชุดปล่อยกล่อง เพื�อลาํเลียงกล่องลงบนสายพานลาํเลียง

เท่ากบั 72 มิลลิเมตร วสัดุที�ใชป้ระกอบหลกัคือ อลูมิเนียมโปรไฟล ์ขนาด 

20x20 cm. และขนาด 20x40 mm และฐานรองรับนํ� าหนกัชุดผลกัชิ�นงาน 

จาํนวนฐาน 4 ตัว แสดงดังรูป 3(b) โครงสร้างมีความยาว 650 mm มี

นํ� าหนักประมาณ 4.3 kg สายพานหนัก 0.2 kg ดังนั� น มวลวัตถุจะมี

นํ� าหนกั 0.02 kg ความเร็วมอเตอร์ 200 RPM รัศมีเฟืองขบั 0.006 m อตัรา

ทดเกียร์ 1:3 แรงบิด 0.266 N.m. และชุดผลกัชิ�นงาน แรงบิด 0.084 N.m. 

  

  
        (a)                                                              (b) 

รูปที� 3 สายพายลาํเลียง (a) และชุดจ่ายวตัถุดว้ยการผลกัวตัถุ (b) 
 

2.3 การออกแบบการทาํงานของระบบควบคุมอตัโนมตั ิ
ระบบควบคุมการคดัแยกสีของวตัถุบนสายพานลาํเลียง มีส่วน

ของอุปกรณ์สมองกล PLC เชื�อมต่อกับหน้าจอแบบสัมผสั HMI ผ่าน

ช่องทางสื�อสารแบบ RS485 ในการออกแบบในส่วนของหน้าจอ HMI 

เพื�อผูใ้ชง้านสามารถสั�งการและกาํหนดค่าพารามิเตอร์ของหุ่นยนต ์ทั�งยงั

มีการเชื�อมต่ออุปกรณ์สมองกล PLC เขา้กบับอร์ด Arduino เพื�อรับ ค่าสี

ของวตัถุ เพื�อนาํขอ้มูลไปประมวลผล สั�งการควบคุมการทาํงานของแขน

กลหุ่นยนต ์โดยการพฒันาระบบควบคุมแบ่งเป็น 2 โหมด คือ โหมดการ

กาํหนดเองจากผูใ้ช้งาน (Manual Control) และโหมดส่วนที�เป็นควบคุม

อตัโนมติั (Automatic Control) แสดงดงัรูปที� 4 

Manual Mode เมื�อผูใ้ช้งานเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ�นมา ทาํการ

กดปุ่ม Manual Mode สามารถควบคุมการทาํงานของแขนกลหุ่นยนต์ 

สําหรับการควบคุมแกนหมุนแต่ละแกนหมุนแบบอิสระ ส่วนปุ่ มคาํสั�ง 

RUN/STOP จะเป็นทดสอบการทาํงานของสายพานลาํเลียง และปุ่ มคาํสั�ง 

Set ของชุดผลกัชิ�นงาน และหยิบชิ�นงาน รวมถึง ปุ่ มคาํสั�ง Reset สาํหรับ

การควบคุมตาํแหน่งแขนกลไปยงัจุดตาํแหน่งเริ�มตน้ แสดงดงัรูปที� 5 

 

 
รูปที� 4 หนา้จอ HMI สาํหรับโหมดแบบ Manual Mode และ Automatic Mode 

Base 

Z-axis 

Joint 1 

Joint 2 
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รูปที� 5 ผงังานระบบแขนกลคดัแยกสีวตัถุ แบบกาํหนดเองจากผูใ้ชง้าน 

 

โหมดการทาํงานแบบ Automatic mode การควบคุมการทาํงาน

ของแขนกลหุ่นยนต์เคลื�อนที�ไปยงัตาํแหน่งเป้าหมายที�ต้องการแบบ

อตัโนมติั โดยผูใ้ช้เพียงกาํหนดปุ่ ม Start/Run ระบบทาํงานแบบอตัโนมติั 

โดยสายพายลาํเลียงจะทาํงาน และชุดผลกัวตัถุจะนาํวตัถุบนสายพาน

ลาํเลียง และผ่านจุดตรวจวดัค่าสีวตัถุ เพื�อระบุสีของวตัถุ โดยแขนกล

หุ่นยนตเ์คลื�อนที�มาหยิบวตัถุ ไปวางไวใ้นถาดสีให้ตรงตามตาํแหน่งของ

ถาดสีที�ถูกตรวจวดั แสดงผงังานดงัรูปที� 6 

 
รูปที� 6 ผงังานระบบคดัแยกสีวตัถุอตัโนมติัตามสายพานแบบอตัโนมติั 

3. ผลการทดลอง 

3.1 การทดสอบระยะทาํการตรวจวดัค่าสีของวตัถุ 
ก ารทํางานของโมดูล วัดค่ า สี  RGB ด้วย  TCS230 [5]  เ พื� อ

ตรวจสอบค่าสีแดง สีเขียวและสีนํ�าเงิน ของกล่องวตัถุชิ�นงาน จะส่งขอ้มูล

ไปยงั PLC และแสดงผลที�หน้าจอ HMI อตัโนมติั โดยการทดสอบระยะ

ความสูง มี 3 ระยะคือ 1.0, 1.5 และ 2.0 เซนติเมตร ตามลาํดบั เพื�อปรียบ

เทียบการหาระยะตาํแหน่งติดตั�งเซนซอร์ตรวจสีของวตัถุ แสดงดงัรูปที� 7 

โดยที�ระยะความสูง 1.0 และ 1.5 เซนติเมตร จากการทดลองวตัถุทั�ง 3 สี 

จาํนวน 10 ครั� ง ผลลพัธ์จากการทดสอบสามารถระบุสีไดถู้กตอ้ง 100%

แสดงดงัตารางที� 2  

 
รูปที� 7 ตาํแหน่งติดตั�งเซนเซอร์วดัสีระยะความสูงจากวตัถุตรวจวดัสี 

 

ตารางที� 2 การตรวจสอบค่าสีของวตัถุ 

 
จากการทดลองระยะความสูงที� 2.0 เซนติเมตร แสดงดงัรูปที� 8 ทาํการ

ตรวจวดัค่าสีของวตัถุทั�ง 3 สี โดยวตัถุสีเขียวไม่สามารถตรวจวดัค่าสีได้

ถูกตอ้ง แสดงดงัตารางที� 3 

 
รูปที� 8 ตาํแหน่งติดตั�งเซนเซอร์วดัสีระยะความสูง 2 เซนติเมตร  

 

ตารางที� 3 การตรวจสอบค่าสีของวตัถุในระยะความสูง 2 เซนติเมตร 
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3.2 การทดสอบตาํแหน่งการเคลื7อนที7ของแขนกล 

การทาํงานของชุดแขนกลหุ่นยนต์ ทดสอบหยิบวตัถุ รูปทรง

ลูกบาศก์ขนาด 3x3x3 เซนติเมตร ประกอบด้วย สีแดง สีเขียว สีนํ� าเงิน 

นํ� าหนกั 20 กรัม โดยการหยิบจากตาํแหน่งบนสายพานลาํเลียง ไปวางใน

กล่องเก็บภาชนะของแต่ละสี เมื�อแขนกลนาํวตัถุไปวางเสร็จสิ�น แสดงดงั

รูปที� 9 และรูปที� 10  

 

 
รูปที� 9 ตาํแหน่งเริ�มตน้ของการหยบิจบัวตัถุ 

 

 
รูปที� 10 ตาํแหน่งปลายทางของการทาํงานของชุดแขนกล 

 

จะทาํการตรวจสอบค่าความผิดพลาดของตาํแหน่งที�เกิดขึ�น ซึ� งได้

แสดงผลการทดสอบ ตารางที� 4 และการทดสอบระยะเคลื�อนที�การหยิบ

ชิ�นงานของแต่ละจุดหมุนการเคลื�อนที�ของแขนกลแสดงดงัรูปที� 11 

 ตารางที� 4 การตรวจสอบค่าสีของวตัถุในระยะความสูง 2 เซนติเมตร 

 

 
รูปที� 11 ค่าตาํแหน่งของจุดหมุนแขนกลหุ่นยนต ์

 

 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลอง ระยะติดตั�งเซนเซอร์วดัค่าสีของวตัถุ ไดร้ะยะติดตั�ง

เซนเซอร์วตัถุ ให้ใกล้ที�สุด 1.2 เซนติเมตร การอ่านค่าสีวตัถุ ได้ถูกตอ้ง 

100% สอดคลอ้งสีของวตัถุ  

จากการทดลอง การควบคุมตาํแหน่งของแขนกลจุดเริ� มต้น บน

สายพานลาํเลียง ค่าเฉลี�ยความคลาดเคลื�อน 0.83% ของแกนหมุน Base, 

1% ของจุดหมุน Joint 1, 0.23% ของจุดหมุน Joint 2 และ 0.2% ของ

แนวแกน Z-axis และจากการทดลอง แขนกลหยิบจบัวตัถุพร้อมตรวจวดั

ค่าสี จากตาํแหน่งเริ�มตน้ไปยงัตาํแหน่งเป้าหมาย โดยทดสอบวตัถุสีแดง 

สีเขียว และสีนํ�าเงิน แสดงดงัตารางที� 5 

ตารางที� 5 ค่าเฉลี�ยความคลาดเคลื�อนของแนวแกนหมุนแขนกลหุ่นยนต ์

สี ค่าเฉลี�ยคลาดเคลื�อน (%) 

วตัถุขนาด 

 3x3x3 cm 

แกนหมุน  

Base 

แกนหมุน 

Joint 1 

แกนหมุน 

Joint 2 

แกนหมุน 

Z-axis 

วตัถุสีแดง 0.09 0.28 1 0.1 

วตัถุสีเขียว 0.08 0.28 0.83 0.1 

วตัถุสีนํ� าเงิน 0.07 0.25 0.55 0.1 

จากการทดลองดงักล่าว การพฒันาชุดศึกษาระบบคดัแยกสีของวตัถุบน

สายพานลาํเลียงด้วยแขนกลหุ่นยนต ์สามารถศึกษากระบวนการทาํงาน

คดัแยกสีของวตัถุได ้และนาํไปใชป้ระกอบในการเรียนการสอน พื�นฐาน

ดา้นระบบออโตเมชนัและหุ่นยนตไ์ด ้
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การวัดความเร็วของวัตถุเคลื�อนที�แบบเพนดูลมัด้วยวีรีโมตคอนโซลวีดีโอเกม 

Measurement of Velocity of Pendulum Motion using Nintendo Wii Remote 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� ไดน้ําเสนอการใชวี้รีโมตคอนโซลวีดีโอเกม (Nintendo’s 

Wii Remote) เพื�อตรวจวัดความเร็วของวัตถุเคลื�อนที� แบบเพนดูลัม 

(Pendulum) จากหลกัการทางฟิสิกส์ในเรื�องการเคลื�อนที�ของวตัถุ ซึ� งได้

ทาํการสอบเทียบตาํแหน่งการวดั กราฟมีความเป็นเชิงเส้นแสดงให้เห็น

ถึงความแม่นยาํในการตรวจวดัและสามารถตอบสนองการวดัได้ทั�งใน

แนวแกน x และแนวแกน y จากผลการทดลองตรวจวดัความเร็วของวตัถุ

ที�ระดับความสูง 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร ตามลําดับ และทําการ

ทดสอบซํ� าเป็นจาํนวน 30 ครั� ง  แลว้นาํมาเปรียบเทียบกบัการวดัความเร็ว

ของวัตถุด้วยปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์ (Microware Doppler 

Effect) พบว่าวีรีโมตสามารถตรวจวดัความเร็วไดใ้กลเ้คียงกบัการทดลอง

ดว้ยปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์ ซึ�งมีค่าความไม่แน่นอนในการวดั 

(Uncertainty) อยู่ในช่วง ±0.005 ถึง ±0.012 เมตรต่อวินาที  มี ร้อยละ

ผลต่างมากที�สุด 3.05%  และยงัสามารถต่อยอดในงานตรวจวดัอื�น ๆ ได้

อีกดว้ย 

คําสําคัญ: วีรีโมต ปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  การเคลื�อนที�แบบ

เพนดูลมั 

Abstract 

This research presents the use of a Nintendo's Wii Remote to measure 

the velocity of a pendulum that the motion of an object in physics law 

is. A wii remote has calibrated the measurement position which graph 

was significantly linear, corresponding to shows the measurement 

accuracy and can respond to measurements in both the x-axis and the y-

axis. The velocity of a pendulum was tested by varying an altitude of 

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, and 0.5 m, respectively, and the test was repeated 30 

times, and then compared with the measurement of the velocity with the 

Microware Doppler Effect. A wii remote was capable of velocity 

sensing which had an uncertainty of measurement is ±0.05 to ±0.012 

meters per second. It has the largest percentage difference of 3.05% and 

can be further expanded on other measurements. 

Keywords:  Nintendo’s Wii Remote, Microware Doppler Effect, 

Pendulum Motion 

1. บทนํา 
การเคลื�อนที�ของวตัถุกับความเร็วเป็นความสัมพันธ์ที�มีมาอย่าง

ยาวนานและมีบทบาทในการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นอย่างมาก หากจะ

หยิบยกตัวอย่าง การเคลื�อนที� ที�มีความเกี�ยวข้องกับมนุษย์ได้แก่ การ

เคลื�อนที�ในหนึ� งมิติ การเคลื�อนที�ในสองมิติ การเคลื�อนที�แบบโพรเจก

ไทล์ การเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic) และการ

เคลื�อนที�แบบเพนดูลมั ที�กล่าวมานั�นลว้นเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตประจาํวนั

ของมนุษย ์การเคลื�อนที�ดังกล่าวถูกนําไปวิเคราะห์และพัฒนาวิจัยจน

กลายเป็นนวตักรรมที�อาํนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจาํวนัมากขึ�น

ซึ�งหนึ�งในนั�นก็คือการเคลื�อนที�แบบเพนดูลมั 

งานวิจยั [1] ได้ศึกษาการเคลื�อนที�แบบเพนดูลมัด้วยคอมพิวเตอร์

โดยการสร้างแบบจาํลองการวดัคาบและความเร็วในการเคลื�อนที�ของ

ลูกตุม้ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ามีความคาดเคลื�อนอยา่งมาก 

การใชวี้รีโมตในการทดลองทางฟิสิกส์ [2] ไดท้ดสอบวดัความเร่งสู่

จุดศูนยก์ลางของวตัถุ การเคลื�อนที�แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย พบว่าการ

ทดลองมีแนวโน้มไปในทิศทางที�ดีแต่ไม่มีการสอบเทียบเครื�องมือก่อน

ทาํการทดลองจึงทาํให้ไม่มีความน่าเชื�อถือ 

การวดัแรงตึงเชือกจากการเคลื�อนที�แบบเพนดูลมั [3] ได้วิเคราะห์

ขอ้มูลด้วย Bayesian Inference สามารถหาแรงตึงเชือกได้ด้วยหลักการ

การเคลื�อนที�ของวตัถุแบบเพนดูลมั 

ในงานวิจยันี�มีวตัถุประสงค์ที�จะนําวีรีโมตมาทาํการสอบเทียบกับ

ตาํแหน่งหลอดไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดเพื�อหาตาํแหน่งพิกเซลของ

การวดัในแนวแกน x และแกน y แลว้ทาํการตรวจวดัความเร็วของลูกตุม้

เค ลื� อ น ที� แบ บ เพ น ดู ลัม ไป พ ร้อม กับ ก ารต รวจวัด ค วาม เร็วด้วย

ปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  จากนั�นนํามาเปรียบเทียบเพื�อยืนยนั
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วิธีการวดัดว้ยวีรีโมตสามารถประยกุตใ์ชง้านในการตรวจวดัความเร็วของ

วตัถุได ้

2. วิธีการทดลอง 

ในการทดสอบหาความเร็วของลูกตุม้ด้วยวีรีโมต ขั�นตอนแรก ทาํ

การสอบเทียบตําแหน่งของไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดบนกริดด้วย

อินฟราเรดของวีรีโมต เพื�อหาตําแหน่งพิกเซลและระยะห่างระหว่าง

ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรด  โดยสร้างตารางเมทริกซ์ขนาดห้าคูณห้าและ

นําไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดติดตั� งบนตําแหน่งกริดแต่ละดวงมี

ระยะห่าง 0.1 เมตร แลว้ทาํการเปิดปิดไดโอดเปล่งแสงอินฟาเรดทีละดวง

ตามแนวแกน x และ y ทาํซํ� าเป็นจาํนวน 30 ครั� ง และวีรีโมตติดตั�งอยู่บน

ฐานที�สามารถปรับระดับในแนวแกน y ได้ ดังรูปที� 1 แสดง (ก) ตาราง

เมทริกซ์ขนาดห้าคูณห้า และ (ข)วีรีโมต  

 

 
(ก) ตารางเมทริกซ์ขนาดห้าคูณห้า 

 
(ข) วีรีโมต 

รูปที� 1 (ก) ตารางเมทริกซ์ขนาดห้าคูณห้า และ(ข) วีรีโมต 

 

ขั�นตอนที�สองการหาความเร็วของลูกตุ ้มด้วยวีรีโมต ต้องติดตั� ง 

วีรีโมตให้สามารถตรวจจบัการเคลื�อนที�ของลูกตุม้ได้ทุกตาํแหน่ง โดย 

วีรีโมตห่ างจาก ลูก ตุ ้ม เป็น ระยะ 5 เมตร สูงจาก พื� น  0.5 เมตร ติด

ไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดจาํนวน 195 ดวง ต่อขนานกนัซึ� งมีแบตเตอรี�

ลิ เทียมไออนขนาดเก้าโวลต์เป็นแหล่งจ่าย จากนั� นพันรอบลูกตุ้ม  

ดงัรูปที� 2 แสดง (ก) ผงัการติดตั�งวีรีโมตให้อยู่ใน FOV (ข) ผงัการติดตั�ง

จากมุมดา้นขา้ง และ (ค) การติดตั�งลูกตุม้ห่างจากวีรีโมต [4-8]  

 

 
 

(ก) ผงัการติดตั�งวีรีโมตให้อยู่ในกรอบพิกเซลตาํแหน่ง 

 
(ข) ผงัการติดตั�งจากมุมดา้นขา้ง 

 
(ค) ตาํแหน่งการติดตั�งลูกตุม้ห่างจากวีรีโมต 

รูปที� 2 (ก) ผงัการติดตั�งวีรีโมตให้อยู่ในกรอบพิกเซลตาํแหน่ง (ข)ผงัการตั�งติดจากมุม

ดา้นขา้ง และ(ค) ตาํแหน่งการติดตั�งลูกตุม้ห่างจากวีรีโมต 

 

สามารถคาํนวณความเร็วของการเคลื�อนที�ของวีรีโมตจากสมการที� 1 

v A��                          (1) 

โดย  �  คือ ความถี�เชิงมุม 
A  คือ แอมพลิจูด 

ในขณะเดียวกันขั�นตอนการหาความเร็วของลูกตุ้มด้วย

ปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  ตวัสร้างคลื�นความถี� (Gun Oscillator) 

รุ่น NPL MP-10GOM 10 GHz ติดตั� งชุดทดสอบด้วยคลื�นไมโครเวฟ 

เหมือนกบัการติดตั�งการหาความเร็วของลูกตุม้ด้วยวีรีโมตทุกประการ ดงั

รูปที� 3 แสดง (ก) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดคลื�นไมโครเวฟ (ข) เครื�อง
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ที�ใช้ในการทดสอบจริง ประกอบด้วย 1.ตัวแปลงสัญญาณจากคลื�น

แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า 2.ตัวสร้างคลื�นความถี�  3.แหล่งจ่าย

ไฟฟ้า 4.ออสซิลโลสโคป 

 
(ก) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดไมโครเวฟ 

 
(ข) ตาํแหน่งการติดตั�งลูกตุม้ห่างจากปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  

รูปที� 3 (ก) ส่วนประกอบต่าง ๆ ของชุดไมโครเวฟ และ (ข)ตาํแหน่งการติดตั�งลูกตุม้ห่าง

จากปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  

 

ทาํการปล่อยลูกตุม้จากความสูง 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร 

ตามลาํดบั ทาํการทดสอบซํ� าทั�งหมด 30 ครั� ง ดงัรูปที� 4 ระดบัความสูง (ก) 

0 เมตร (ข) 0.1 เมตร (ค) 0.2 เมตร (ง) 0.3 เมตร (จ) 0.4 เมตร และ (ฉ) 0.5 

เมตร 

 
รูปที� 4 ระดบัความสูง (ก) 0 เมตร (ข) 0.1 เมตร (ค) 0.2 เมตร (ง) 0.3 เมตร (จ) 0.4 เมตร 

และ (ฉ) 0.5 เมตร 

 

สามารถคาํนวณความเร็วของการเคลื�อนที�ด้วยปรากฏการณ์ไมโครเวฟ 

ดอปเปอร์  จากสมการที� 2 

2
d

a

f cv
f

�
�                                      (2) 

โดย 83 10 /c x m s�  คือ ความเร็วของแสง 
910 10af x Hz� คือ ความถี�ของแหล่งกําเนิดไมโครเวฟ 

ดอปเปอร์ 

 df� คือ ความถี�ที�ไดจ้ากการวดั 

3. ผลการทดลอง 

ใน ก ารท ด ล อ งห าตําแ ห น่ งพิ ก เซ ล แ ล ะ ระยะห่ างระห ว่าง 

โดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดเป็นระยะจริง เพื�อให้ไดค้วามแม่นยาํในการ

ตรวจจบัทั�งในแกน x และ y แต่ละตาํแหน่ง โดยระยะห่างของแต่ละดวง

เท่ากบั 0.05 เมตร ทาํการวดัซํ� า ๆ เป็นจาํนวน 30 ครั� ง ดงัรูปที� 5 พบว่ามี

ความเป็นเชิงเส้นสูงค่า R2 = 0.9998 ไดแ้สดงความเป็นเชิงเส้นดงัสมการ 

y =2.73x + 377.18 ค่าระยะจริงในหนึ� งพิกเซลมีค่าเป็น 0.0270 เมตร ใน

แนวแกน x 

 
รูปที� 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะจริง (เมตร) กับ ระยะที�วีรีโมตวดัได ้

(พิกเซล) ในแนวแกน x  

 

สาํหรับในแนวแกน y พบว่ามีความเป็นเชิงเส้นที�สูงเช่นกนัค่า 

R2 = 0.9989 แสดงความเป็น เชิงเส้นดังสมการ y=2.6833x + 304.44  

ค่าระยะจริงในหนึ�งหน่วยพิกเซลมีค่าเป็น 0.0275 เมตร ดงัรูปที� 6  

 
รูปที� 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะจริง (เมตร) กับ ระยะที�วีรีโมตวดัได ้

(พิกเซล) ในแนวแกน y 
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นําค่าตาํแหน่งพิกเซลที�ตรวจวดัได้ทั�งในแนวแกน x และ y มาทาํ

การพล็อตกราฟเพื�อเป็นการสอบเทียบหาตาํแหน่งของโดโอดเปล่งแสง

อินฟราเรดและความแม่นยาํของวีรีโมต ดงัรูปที� 7 พบว่าตาํแหน่งพิกเซล

มีค่าตั�งแต่ 300 พิกเซลขึ�นไป ทั�งหมด 25 ตาํแหน่งซึ� งเท่ากับตารางเมท

ริกซ์ขนาดห้าคูณห้า ดงันั�นตาํแหน่งพิกเซลที�ตรวจวดัไดก้บัตาํแหน่งของ

โดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดมีความแม่นยาํสูง 

 
รูปที� 7 ความสัมพนัธ์ระหว่าง X-Axis และ Y-Axis 

 

ขั�นตอนการหาความเร็วของลูกตุ ้มด้วยการใช้วีรีโมต จะทําการ

ทดลองที�ระดบัความสูงที� 0.1 0.2 0.3 0.4 และ 0.5 เมตร ทาํการทดลองซํ� า

เป็นจาํนวน 30 ครั� งในแต่ละระดับความสูง และทาํการหาความเร็วของ

ลูกตุม้ดว้ยปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  ในระดับความสูงเดียวกัน 

จาํนวนครั� งในการทดลอง 30 ครั� งเช่นกัน เพื�อเป็นการยืนยนัการทดลอง

การหาความเร็วของลูกตุ ้มในแต่ละวิธีมีค่าความเร็วที� เท่ากันแสดงดัง

ตารางที� 1 

ตารางที� 1 ความสูงกบัความเร็วทั�งสองการทดลองและร้อยละผลต่าง  

ความสูง 

(เมตร) 

ความเร็ว (เมตรต่อวินาที) 

 

วีรีโมต ไมโครเวฟ ร้อยละผลต่าง 

0.1 0.610±0.005 0.618±0.007 1.29 

0.2 1.237±0.007 1.211±0.006 2.14 

0.3 1.939±0.012 2.000±0.006 3.05 

0.4 2.336±0.009 2.295±0.010 1.78 

0.5 2.645±0.006 2.649±0.011 0.15 

 

ดงัรูปที� 8 แสดงความสัมพนัธ์ความเร็วของลูกตุม้ในวิธีการวดั

ดว้ยวีรีโมตและด้วยปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  ซึ� งมีค่าใกลเ้คียง

กนัมาก  

 
รูปที� 8 ความสัมพนัธ์ระดบัความสูงที�ตาํแหน่ง ๆ และความเร็วของลูกตุม้ 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

วีรีโมตสําหรับการประยุกต์ใช้งานทดลองความเร็วของลูกตุ ้ม

เคลื�อนที�แบบเพนดูลัมนั�น สามารถตรวจวดัความเร็วของลูกตุม้และมี

ความ ไวใน ก ารตอบ ส น องต่อก ารเคลื� อน ที� ของลูก ตุ้ม ได้ ดี  มีค่ า

สัมประสิทธิ� การตัดสินใจ (Linear Regression) เข้าใกล้ 1 ระยะจริงใน

หนึ� งหน่วยพิกเซลเท่ากบั 0.0270 เมตร ในแนวแกน x และ 0.0275 เมตร 

ในแนวแกน y การสอบเทียบหาตาํแหน่งความแม่นยาํของวีรีโมตกับ

ตาํแหน่งไดโอดเปล่งแสงอินฟราเรดมีตาํแหน่งตรงกันทั�ง 25 ตาํแหน่ง 

บนตารางเมทริกซ์ขนาดห้าคูณห้า การตรวจวดัความเร็วการเคลื�อนที�ของ

ลูกตุม้แบบเพนดูลมั สามารถตรวจวดัความเร็วไดใ้กลเ้คียงกบัการทดลอง

ดว้ยปรากฏการณ์ไมโครเวฟดอปเปอร์  มีร้อยละผลต่างมากที�สุด 3.05% 

และมีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั 

ดงันั�น วีรีโมตสามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านทดลองวดัความเร็วของ

ลูกตุม้เคลื�อนที�แบบเพนดูลมัไดแ้ละยงัสามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านดา้น

การตรวจวดัในมิติอื�น ๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
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Influence of Plasma Jet and Plasma Activated Water on Mass of Beetroot Sprouts 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาอิทธิพลของล าพลาสมาชนิด
ดิสชาร์จขา้มฉนวน (DBD jet) เพ่ือการกระตุน้เมล็ดพืช และน ้ ากระตุ ้น
ดว้ยพลาสมา (PAW) ท่ีสร้างจากล าโคโรนา (corona jet) ต่อการปรับปรุง
อตัราการงอกและมวลของตน้กลา้บีทรูท ซ่ึงแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชส้ร้าง DBD 
jet และ corona jet คือ 8 kV AC ท่ี ความถี่ 8 kHz โดยท่ีอตัราการไหลของ
อาร์กอนของ DBD jet อยู่ท่ี 5 LPM และเวลาท่ีใช้กระตุ ้นเมล็ดคือ 2.5 
และ 5 นาที ในส่วนของ corona jet ไดใ้ชอ้ากาศท่ี 5 LPM เพ่ือกระตุน้น ้ า
ดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 7.5 และ 15 นาที และน าไปใชใ้นการแช่เมล็ดบีท
รูทก่อนปลูกและรดน ้ าเมลด็บีทรูทเป็นเวลา 7 วนั ผลการทดลองพบว่าล า
พลาสมาทั้งสอง ส่งผลท่ีดีต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของอัตราการ
งอกและมวลของตน้กลา้บีทรูท เมื่อเทียบกบัเมล็ดจากกลุ่มควบคุม ซ่ึงวิธี
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการปรับปรุงพ้ืนผิวของเมล็ดบีทรูทคือการ
ใช ้DBD jet เป็นเวลา 5 นาที และ corona jet เป็นเวลา 7.5 นาที เพื่อสร้าง 
PAW โดยท่ีอิทธิพลของล าพลาสมา และ PAW สามารถช่วยเพ่ิมอัตรา
การงอกได้ถึง 34 เปอร์เซ็นต์ และมีน ้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อต้นเพ่ิมขึ้ น
ประมาณ 2.22 เท่า เมื่อเทียบกบักลุ่มควบคุม 

ค ำส ำคัญ: ล  าพลาสมา, น ้ากระตุน้ดว้ยพลาสมา, การงอกและการปรับปรุง
การเจริญเติบโต, เมลด็บีทรูท 

Abstract 
This article aims to study the influence of the dielectric barrier 

discharge jet (DBD jet) for seed treatment and plasma-activated water 
(PAW) generated by the corona jet on improving the germination rate 
and the mass of beetroot sprouts. The electrical voltage for the 
generation of DBD jet and corona jet is 8 kV AC at a frequency of 8 
kHz. The argon gas flow rate for DBD jet is 5 LPM, and the seed 
treatment times are 2.5 and 5 minutes. For the corona jet, 5 LPM of air 
has been used for PAW generation at treatment times of 7.5 and 15 
minutes. Then PAW has been used for the beetroot seed soaking before 
cultivation, and sprout watering for 7 days. The results show that both 
plasma jets have improved the germination rate and the mass of 
beetroot sprouts compared with the control group. The most effective 
condition to improve the surface of beetroot seeds is to use the DBD jet 

for 5 minutes, and the corona jet for 7.5 minutes for the PAW 
generation. The influences of plasma jet and PAW could enhance the 
germination rates by 34 percent and the average mass increased 
approximately 2.22 times compared to the control group. 

Keywords: Plasma Jet, Plasma Activated Water, Germination and 
Growth Improvement, Beetroot Seeds. 

1. บทน ำ 
เทคโนโลยีพลาสมา (plasma technology) ถือว่าได้รับความนิยม

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในการน ามาใชง้านทางดา้นการเกษตร การปรับปรุง
พ้ืนผิวเมล็ด การเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืช [1]–[5] เป็น
ตน้ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถท างาน
ไดใ้นช่วงอุณหภูมิและความดนัท่ีหลากหลาย  

ในปัจจุบันมีงานวิจัยท่ีกล่าวถึงพลาสมาเจ็ท (plasma jet) และน ้ า
กระตุน้ดว้ยพลาสมา (Plasma Activated Water, PAW) ท่ีสภาวะ ณ ความ
ดันบรรยากาศ ถือว่าเป็นพลาสมาอุณหภูมิต ่ า เป็นการรวมข้อดีของ
ลักษณะแบบดิสชาร์จโคโรนา (corona discharge) และลักษณะแบบ
ดิสชาร์จข้ามฉนวน (dielectric barrier discharge, DBD) เน่ืองจากความ
คุม้ค่าและให้ลกัษณะการสร้างสารอนุมูลอิสระ (free radicals) ท่ีแตกต่าง
กนั อย่างไรก็ตามลกัษณะการสร้างพลาสมามีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่
กบัลกัษณะของแหล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (RF, HF, DC Pulse) ลกัษณะของ
ศกัยไ์ฟฟ้าท่ีขั้วของอิเล็กโทรด และรูปทรงของอิเล็กโทรด [1]–[5] เป็น
ต้น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทั้ งหมดน้ีจะส่งผลต่อการเกิดลักษณะของ
พลาสมา และคุณสมบติัทั้งหมดของพลาสมา  

ดังนั้นในบทความน้ีเป็นการศึกษาการสร้างลกัษณะของพลาสมา
แบบดิสชาร์จโคโรนา และแบบดิสชาร์จขา้มฉนวน โดยมีความเหมาะสม
ท่ีจะน ามาประยุกต์ใชง้านในห้องปฏิบติัการทัว่ไปหรือน ามาประยุกต์ใช้
ในงานวิจยัทางดา้นอ่ืน ๆ เน่ืองจากการประกอบและการบ ารุงรักษาจะง่าย
กว่าและไม่มีความซับซ้อน เมื่อเทียบกับระบบปิดอย่างระบบป้ัม
สุญญากาศ (vacuum pump) จากการศึกษาเบ้ืองตน้จึงได้ท าการออกแบบ
ชุดก าเนิดล าพลาสมา (DBD jet) และชุดน ้ ากระตุน้ด้วยพลาสมาแบบโค
โรนาเจ็ท (corona jet) เป็นการประยุกต์รวมกันของทั้งสองแบบ เพ่ือให้
สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่างเหมาะสมในงานทางด้าน
การเกษตร ส าหรับการปรับปรุงพ้ืนผิวเมล็ดบีทรูท และการปรับปรุง
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สภาพน ้ า หลังจากนั้ นท าการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอิธิพลของล า
พลาสมาก่อนและหลงัการปรับปรุงพ้ืนผิวของเมลด็บีทรูท จากนั้นท าการ
วดัค่าพารามิเตอร์ของน ้าประปาก่อนและหลงักระตุน้น ้าดว้ยพลาสมา เพ่ือ
หาค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ค่าปริมาณของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไนเตรท และไนไตรท์ ซ่ึงจ านวนอตัราการงอก
และมวลของตน้กลา้บีทรูท ถูกก าหนดโดยจ านวนเมล็ดบีทรูทท่ีงอกและ
น ้าหนกัแห้งของตน้กลา้บีทรูทเทียบกบักลุ่มควบคุม 
 

2. อุปกรณ์และวิธีกำรด ำเนนิกำรวิจัย 

2.1 อุปกรณ์ 
ชุดก าเนิดล าพลาสมา (DBD jet) (กรอบซา้ยหมายเลข 1) เและชุดน ้ า

กระตุน้ด้วยพลาสมาแบบโคโรนาเจ็ท (corona jet) (กรอบซ้ายหมายเลข 
2) ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมในงานทางดา้นการเกษตร ส าหรับการปรับปรุงพ้ืนผิวเมล็ดบีท
รูท และการปรับปรุงสภาพน ้ าแสดงดังรูปท่ี 1 จากการจ่ายแรงดนัไฟฟ้า
กระแสสลบัขาเขา้ (Vin) เช่ือมผา่นเคร่ืองก าเนิดแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั
แรงดงัสูง (High Voltage Alternating Current, HVAC) ท่ีสร้างขึ้นในห้อง
แลปทดลอง ขนาด 100 W โดยเคร่ืองก าเนิดแรงดันน้ีใช้หลกัการของเร
โซแนนซ์ ซ่ึงสามารถท าการปรับค่าแรงดนัไฟฟ้าไดใ้นช่วงท่ี 0 ถึง 12 kV 
และสามารถปรับสัญญาณความถี่ไดใ้นช่วงท่ี 0 ถึง 16 kHz ซ่ึงค่าท่ีท าให้
เกิดการส ร้างลักษณะของพลาสมาภายใน อุปกรณ์ทั้ งสอง มีค่ า
แรงดันไฟฟ้าขณะจ่ายให้สูงท่ีสุดคือ 8 kV ณ ความถี่  8 kHz ทั้ งน้ีค่า
ดังกล่าวมีค่าเข้าใกล้รูปสัญญาณคลื่นไซน์มากท่ีสุด ท าการวดัโดยใช้
ออสซิลโลสโคปแบบดิจิตอล ยี่ห้อ Tektronix รุ่น TDS 3034C และท า
การเช่ือต่อช่องสัญญาของออสซิลโลสโคปเขา้กบัหัววดัแรงดนัสูง (High 
voltage probe) ยี่ห้อ Tektronix รุ่น P6015A จากนั้นท าการเปิดวาล์วก๊าซ
อาร์กอนโดยมีอตัราการไหลของอาร์กอนท่ี 5 LPM ส าหรับชุดก าเนิดล า
พลาสมา และท่ีสภาวะ ณ ความดันบรรยากาศท่ีมีอัตราการไหลของ
อากาศท่ี 5 LPM ส าหรับชุดกระตุน้น ้ าด้วยพลาสมา ซ่ึงภายในประกอบ
ไปดว้ยหลอดอลูมินาเซรามิกคอรันดมัทนอุณหภูมิสูงขนาด ⌀ 6 mm. ยาว 
10 mm. จ านวน 3 หลอด ภายในหลอดใส่แท่งทองแดงปลายแหลมท า
หน้าท่ีเป็นอิเล็กโทรดขนาด ⌀ 2.4 mm. ยาว 15 mm. จ านวน 3 แท่ง โดย
ปลายแหลมของแท่งอิเลก็โทรดอยูห่่างจากปลายหลอดอลูมินา 1 cm. และ
ห่างจากระดับผิวของเมล็ดบีทรูท 3 cm. ซ่ึงให้แผ่นแหวนทองแดงท า
หน้าท่ีเป็นกราวด์ของระบบแสดงดังรูปท่ี 1 (กรอบซ้ายหมายเลข 1) 
ขณะท่ีปลายแหลมของแท่งอิเล็กโทรดของชุดกระตุน้น ้ าดว้ยพลาสมาอยู่
ห่างจากระดบัน ้า 1 cm. โดยท่ีหลอดอลูมินาถูกแช่อยูใ่นบีกเกอร์ขนาด 50 
mL บรรจุน ้ าประปา 30 mL และให้น ้ าประปาท าหน้าท่ีเป็นกราวด์ของ
ระบบแสดงดงัรูปท่ี 1 (กรอบขวาหมายเลข 2)  

 
รูปท่ี 1 (กรอบซ้ายหมายเลข 1) ชุดก าเนิดล าพลาสมา (DBD jet)  

และ (กรอบขวาหมายเลข 2) ชุดน ้ากระตุน้ดว้ยพลาสมาแบบโคโรนาเจ็ท (corona jet) 

2.2 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
2.2.1. การปรับปรุงพ้ืนผิวเมลด็บีทรูท 

เตรียมเมลด็บีทรูทกลุ่มละจ านวน 50 เมลด็ ท าการทดลองโดยเคร่ือง 
พ่นพลาสมาดังหัวข้ออุปกรณ์ข้างต้น หลังจากเมล็ดบีทรูทได้รับการ
ปรับปรุงพ้ืนผิวดว้ยล าพลาสมาเป็นเวลา 2.5 และ 5 นาที ยกเวน้กลุ่มควบ
(ไม่มีการป รับปรุงสภาพผิวเมล็ด ) จากนั้ นท าการวิ เคราะห์ และ
เปรียบเทียบสภาพพ้ืนผิวก่อนและหลังของเมล็ดบีทรูท โดยเคร่ืองมือ
วิเคราะห์พ้ืนผิวของวสัดุชนิดกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด 
(Scanning Electron Microscopy, SEM) 

2.2.2. การปรับปรุงสภาพน ้า 
ท าการทดลองโดยใช้ชุดน ้ ากระตุน้ด้วยพลาสมาดังหัวขอ้อุปกรณ์

ขา้งตน้ หลงัจากน ้ าประปาไดรั้บการปรับปรุงสภาพน ้ าเป็นเวลา 7.5 และ 
15 นาที จากนั้นท าการวดัคุณภาพของน ้ าโดยวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และค่าการน าไฟฟ้า โดยใชเ้คร่ืองวดัคุณภาพน ้ า ย่ีห้อ WTW รุ่น pH 3110 
SET 1 และ Cond 3210 SET 1 ตามล าดับ นอกจากน้ียงัได้ตรวจสอบหา
ค่าปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไนเตรท และไนไตรท์ จากชุด
กระดาษทดสอบ ยี่ห้ อ QUANTOFIX ชนิด กระดาษทดสอบเปอร์
ออกไซด์ 0-25 mg/L (ppm) กระดาษทดสอบไนเตรท และไนไตรท์ รุ่น 
91313 10-500 mg/L NO3

- และ 10-500 mg/L NO2
- ตามล าดบั  

2.2.3. การแช่และการรดน ้าเมลด็บีทรูท 
น าเมล็ดท่ีไดรั้บการปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวดว้ยล าพลาสมาวางลงบน

แผ่นกระดาษแช่น ้ าในจานเพาะเช้ือ ซ่ึงแช่น ้ าประปาท่ีไดรั้บการปรับปรุง
สภาพแล้วเป็นเวลา 7.5 และ 15 นาที โดยมีน ้ าประปาท่ีไม่ได้รับการ
ปรับปรุงสภาพเป็นกลุ่มควบคุม จากนั้นรดน ้ าเมล็ดบีทรูทวนัละ 2 คร้ัง 
คร้ังละ 10 mL เป็นเวลา 7 วนั ท าการสังเกตและบันทึกผลจ านวนอตัรา
การงอก และมวลของตน้กลา้บีทรูท 

3. ผลกำรทดลองและกำรอภิปรำย 
3.1 ลักษณะของพลำสมำ 

3.1.1. ชุดก าเนิดล าพลาสมา (DBD jet) 
   การสร้างลักษณะของพลาสมาแบบ DBD jet มีค่าแรงดันไฟฟ้า

ขณะจ่ายให้สูงสุดคือ 8 kV ณ ความถี่ 8 kHz ในขณะท่ีเกิดลกัษณะของล า 
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รูปท่ี 2 (บน) แรงดนัไฟฟ้าดิสชาร์จ และ (ล่าง) กระแสไฟฟ้าดิสชาร์จ 

พลาสมาท าให้มีค่าแรงดนัไฟฟ้าดิสชาร์จ และค่ากระแสไฟฟ้าดิสชาร์จท่ี
เกิดขึ้นคือ 5.62  kV rms และ 30 mA ตามล าดบั แสดงดงัรูปท่ี 2 

3.1.2. น ้ากระตุน้ดว้ยพลาสมาโคโรนาเจ็ท (corona jet) 
   การสร้างลกัษณะของพลาสมาแบบ corona jet มีค่าแรงดันไฟฟ้า

ขณะจ่ายให้สูงท่ีสุดคือ 8 kV ณ ความถี่  8 kHz ในขณะท่ีเกิดลกัษณะของ 
ล าพลาสมาท าให้มีค่าแรงดนัไฟฟ้าดิสชาร์จ และค่ากระแสไฟฟ้าดิสชาร์จ
ท่ีเกิดขึ้นคือ 4.41 kV rms และ 32.5 mA ตามล าดบั แสดงดงัรูปท่ี 2 

จากกราฟแสดงให้เห็นว่าชุด DBD jet มีค่าแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จท่ี
เกิดขึ้นสูงกว่าชุด corona jet ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าสนามไฟฟ้าของทั้งสองชุด
มีลกัษณะของขั้วอิเล็กโทรดท่ีแตกต่างกนั โดยชุด DBD jet จะมีลกัษณะ
ของสนามไฟฟ้าเป็นแบบสม ่าเสมอคือ มีแผ่นวงแหวนทองแดงท าหน้าท่ี
เป็นกราวด ์อยูต่รงขา้มขั้วของแท่งอิเลก็โทรดและมีฉนวนคัน่ไว ้ซ่ึงท าให้
เกิดลกัษณะของพลาสมาไดย้ากกว่า ทั้งน้ีลกัษณะขั้วอิเล็กโทรดของชุด 
corona jet จะมีลกัษณะของสนามไฟฟ้าเป็นแบบไม่สม ่าเสมอสูงคือ มี
ปลายแหลมของแท่งอิเล็กโทรดอยู่เหนือระดบัผิวน ้ า และไม่มีฉนวนคัน่
ไว ้โดยให้น ้ าท าหน้าท่ีเป็นกราวด์ระบบ ซ่ึงจะท าให้เกิดลักษณะของ
พลาสมาไดง่้ายกว่า และกราฟแรงดนัไฟฟ้ามีการเกิดแรงดนัพงัทลายท่ีขั้ว
อิเลก็โทรดลงสู่ระนาบของน ้ าประปา ส่งผลให้มีการปลดปล่อยพลงังานท่ี
สูง และมีค่ากระแสไฟฟ้าดิสชาร์จท่ีเกิดขึ้นสูงกว่าชุด DBD jet [2]–[4] 
 

 

3.2 อิทธิพลของล ำพลำสมำและน ้ำกระตุ้นด้วยพลำสมำ 

3.2.1. การปรับปรุงพ้ืนผิวเมลด็บีทรูท 

การวิเคราะห์การปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวเมล็ดบีทรูทโดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) จากภาพถ่ายก าลังขยาย 5000 เท่า พบว่า
ลกัษณะสภาพพ้ืนผิวของเมล็ดบีทรูทท่ีเวลา 0, 2.5 และ 5 นาที มีลกัษณะ
แตกต่างกนัโดยสภาพพ้ืนผิวของเมลด็บีทรูทท่ีไม่ไดรั้บการปรัปรุงสภาพ  

  
รูปท่ี 3 ภาพถ่าย SEM พื้นผิวเมล็ดบีทรูทท่ีเวลา (ซ้าย) 0 (กลาง) 2.5 และ (ขวา) 5 นาที 

จะพบว่าสภาพพ้ืนผิวของเมล็ดบีทรูทมีลกัษณะเป็นเน้ือเดียวกันท่ีไม่มี
รอยขีดข่วน และไม่มีรูพรุนจากสภาพพ้ืนผิว หลงัจากผ่านการปรับปรุง
สภาพพ้ืนผิวเป็นเวลา 2.5 และ 5 นาที พบว่าสภาพพ้ืนผิวของเมล็ดบีทรูท
มีลกัษณะเป็นรูพรุน มีขนาดนอ้ยกว่า 10 μm และจะมีลกัษณะเป็นรูพรุน
เพ่ิมมากขึ้นเร่ือย ๆ เมื่อเทียบกบัเวลาท่ีเพ่ิมมากขึ้น แสดงดงัรูปท่ี 3 

3.2.2. การปรับปรุงสภาพน ้า 
หลงัจากการปรับปรุงสภาพน ้ าดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 0, 7.5 และ 15 

นาที ส่งผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีลดลง และค่าการน าไฟฟ้ามีค่า
เพ่ิมขึ้ นเมื่อเทียบกับน ้ าท่ีไม่ผ่านการกระตุ้นน ้ าด้วยพลาสมา ซ่ึงการ
กระตุ้นน ้ าด้วยพลาสมาท่ีเวลา 15 นาที มีค่าความเป็นกรดสูงกว่าการ
กระตุน้น ้ าดว้ยพลาสมาท่ีเวลา 7.5 นาที โดยมีค่าความเป็นกรดอยู่ท่ี 3.42 
และ 4.05 ตามล าดับ อีกทั้งยงัมีค่าการน าไฟฟ้าท่ีสูงกว่า ซ่ึงมีค่าเพ่ิมขึ้น
เป็น 978 µS/cm และ 621 µS/cm ตามล าดับ โดยท่ีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
และค่าการน าไฟฟ้าของน ้ าประปามีค่าเร่ิมต้นท่ี 7.52 และ 125 µS/cm 
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัได้ตรวจสอบหาค่าปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ไนเตรท และไนไตรท์ จากการกระตุน้น ้ าด้วยพลาสมา มีค่า
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ไนเตรท และไนไตรท์ มีค่าเพ่ิมขึ้ น
ในช่วงค่าปริมาณท่ีใกลเ้คียงกันคือ 25 mg/L, 250-500 mg/L และ 40-80 
mg/L ตามล าดบั  

3.2.3. อตัราการงอกและมวล 
หลงัจากท าการปลูกเมล็ดบีทรูทเป็นเวลา 7 วนั พบว่าเปอร์เซ็นต์

จ านวนอตัราการงอกของกลุ่มท่ีผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิวด้วยล าพลาสมา
เป็นเวลา 2.5 นาที คือ 68, 82 และ 92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุน้
ดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 0, 7.5 และ 15 นาที ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์จ านวน
อตัราการงอกท่ีเวลา 5 นาที คือ 74, 94 และ 88 เปอร์เซ็นต ์เมื่อถูกรดน ้ าท่ี
กระตุ ้นด้วยพลาสมาเป็นเวลา 0, 7.5 และ 15 นาที ตามล าดับ โดยท่ี
เปอร์เซ็นต์จ านวนอตัราการงอกของกลุ่มควบคุมคือ 60 เปอร์เซ็นต์ และ
เมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุน้ดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 7.5 และ 15 นาที ส่งผลให้มี
เปอร์เซ็นต์จ านวนอัตราการงอกสูงขึ้ นกว่ากลุ่มควบคุมคือ 66 และ 76 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 1 

น ้าหนักสดของตน้กลา้บีทรูทพบว่าเมล็ดท่ีได้รับการปรับปรุงดว้ย
พ ล าส ม า เป็ น เวล า  2.5 น าที  คื อ  693.45±0.49, 807.45±0.49 แ ล ะ 
908.350±0.64 มิลลิกรัม เมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุน้ด้วยพลาสมาเป็นเวลา 0, 
7.5 และ 15 นาที ตามล าดับ น ้ าหนักสดท่ีเวลา 5 นาที คือ 805.95±0.35, 
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973.65±0.21 และ 998.45±0.35 มิลลิกรัม เมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุ้นด้วย
พลาสมาเป็นเวลา 0, 7.5 และ 15 นาที ตามล าดบั โดยท่ีน ้าหนกัสดของตน้
กลุ่มควบคุมคือ 602.60±0.14 มิลลิกรัม และเมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุน้ด้วย
พลาสมาเป็นเวลา 7.5 และ 15 นาที ส่งผลให้น ้ าหนักสดเฉลี่ยของต้น
สูงขึ้ นกว่ากลุ่มควบคุมคือ 715.10±0.28 และ 806.35±0.21 มิลลิกรัม 
ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 1 

น ้าหนักแห้งของตน้พบว่าตน้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงดว้ยพลาสมาเป็น
เวลา 2.5 นาที คือ 65.45±0.07, 74.15±2.62 และ 76.50±1.56 มิลลิกรัม 
เมื่ อถูกรดน ้ า ท่ีกระตุ้นด้วยพลาสมาเป็น เวลา 0, 7.5 และ 15 นาที 
ตามล าดับ พิจารณาน ้ าหนักสดของตน้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงดว้ยพลาสมา
เป็นเวลา 5 นาที คือ 76.85±1.91, 105.20±1.98 และ 80.95±4.31 มิลลิกรัม 
เมื่ อถูกรดน ้ า ท่ีกระตุ้นด้วยพลาสมาเป็น เวลา 0, 7.5 และ 15 นาที 
ตามล าดับ โดยท่ีน ้ าหนักแห้ งของต้นกลุ่มควบคุมคือ 47.30±1.56 
มิลลิกรัม และเมื่อถูกรดน ้ าท่ีกระตุน้ด้วยพลาสมาเป็นเวลา 7.5 และ 15 
นาที ส่งผลให้น ้ าหนักแห้งเฉลี่ยของต้นสูงขึ้ นกว่ากลุ่มควบคุมคือ 
74.40±0.85 และ 51.55±1.91 มิลลิกรัม ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 1 

จากผลการทดลองขอ้ 3.2.1 ถึง 3.2.3 แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุง
พ้ืนผิวเมล็ดและการกระตุน้น ้ าดว้ยพลาสมามีอิธิพลต่อพ้ืนผิวของเมล็ด
บีทรูท ซ่ึงล าพลาสมาจะท าอันตรกิริยาเฉพาะท่ีพ้ืนผิวของเมล็ด โดย
กระบวนการสปัตเตอรริง (Sputtering) เป็นกระบวนการท่ีพ้ืนผิวหน้าของ
เมลด็บีทรูทถูกท าให้หลุดออกมาดว้ยการชนของอนุภาคพลงังานสูง โดย
มีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตมัระหว่างอนุภาคท่ีว่ิงเขา้ชนกับ
พ้ืนผิวของเมล็ดบีทรูท กระบวนการน้ีอนุภาคท่ีว่ิงเข้าชนอาจเป็นกลาง
ทางไฟฟ้าหรือมีประจุก็ได ้เน่ืองจากการท าลายชั้นเซลล์บริเวณผิวเปลือก
หุ้มเมล็ดบีทรูท ส่งผลให้พ้ืนผิวเปลือกมีรูพรุนมากขึ้น ท าให้น ้ าสามารถ
ซึมผ่านเขา้สู่ เมล็ดอย่างรวดเร็วขึ้น และส่งผลต่อกลไลการควบคุมการ
การดูดซับน ้ าท่ีเร็วขึ้น [2], [5] ทั้งน้ีเมื่อล าพลาสมาสัมผสักับน ้ าจะท าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันจากสารประกอบในอากาศส่วนใหญ่เป็นก๊าซ
ไนโตรเจน และออกซิเจนกระบวกการสร้างพลาสมาด้วยอากาศจึง
ก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระออกซิเจน และสารอนุมูลอิสระไนโตรเจน เกิด
ไอออนต่าง ๆ เช่น OH-, O2

-, O3, NO2
-, NO3

- และ H2O2 [2]–[5] เป็นต้น 
ผลการทดลองสามารถกล่าวไดว่้าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ช่วยเพ่ิมเปอร์เซ็นตจ์ านวนอตัราการงอก ช่วยกระตุน้ให้มีการดูดซับน ้าได้
เร็ว และช่วยเพ่ิมอตัราการเจริญเติบโตของเมลด็บีทรูท [1]–[5] 

4. สรุป 
การกระตุน้เมลด็แบบ DBD jet เและน ้ ากระตุน้ดว้ยพลาสมาแบบโค

โรนาเจ็ท corona jet ไดรั้บการออกแบบท่ีเรียบง่ายสามารถเลือกใชง้านได้
อย่างหลากหลาย ซ่ึงแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชส้ร้าง DBD jet และ corona jet คือ 
8 kV AC ท่ี ความถี่ 8 kHz โดยท่ีอตัราการไหลของอาร์กอนของ DBD jet 
อยู่ท่ี 5 LPM และเวลาท่ีใชก้ระตุน้เมล็ด คือ 2.5 และ 5 นาที ในส่วนของ 
corona jet ไดใ้ชอ้ากาศท่ี 5 LPM เพ่ือกระตุน้น ้ าดว้ยพลาสมาเป็นเวลา 7.5 

และ 15 นาที และน าไปใชใ้นการแช่เมลด็บีทรูทก่อนปลูกและรดน ้าเมล็ด
บีทรูทเป็นเวลา 7 วนั ผลการทดลองสามารถยืนยนัได้ว่าอิทธิพลของล า
พลาสมา และน ้ าพลาสมาส่งผลท่ีดีต่ออตัราการงอกและมวลของตน้กลา้
บีทรูท เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซ่ึงค่าท่ีดีท่ีสุดพบในกลุ่มของการใช ้
DBD jet เป็นเวลา 5 และ corona jet เป็นเวลา 7.5 นาที มีอัตราการงอก
เพ่ิมขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์ และมีน ้ าหนักแห้งเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณ 2.22 เท่า 
เมื่อเทียบกบักลุ่มควบคุม ทั้งน้ีเป็นเพราะชนิดปฏิกิริยาของล าพลาสมาท่ี
ส่งผลต่อสภาพพ้ืนผิวของเมล็ดท่ีเปลี่ยนไป และคุณภาพของน ้ าท่ีกระตุน้
ดว้ยพลาสมามีค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อเม็ดบีทรูท อีกทั้งยงัสามารถช่วยเพ่ิม
การดูดซบัน ้า และช่วยกระตุน้อตัราการงอกไดดี้ขึ้น 

ตารางท่ี 1 จ านวนอตัราการงอก น ้าหนกัสดและน ้าหนกัแห้งเฉลี่ย ของตน้บีทรูท 
เวลาปรับปรุงผิวเมล็ด 
และปรับปรุงสภาพน ้า 
(ผิวเมล็ด/น ้า) นาที 

จ านวน
อตัราการ
งอก (%) 

น ้าหนกั
สด 

(mg) 

 
S.D. 

น ้าหนกั
แห้ง 
(mg) 

 
S.D. 

กลุ่มควบคุม 60 602.60 0.14 47.30 1.56 
0 นาที และ 7.5 นาที 66 715.10 0.28 74.40 0.85 
0 นาที และ 15 นาที 76 806.35 0.21 51.55 1.91 
2.5 นาที และ 0 นาที 68 693.45 0.49 65.45 0.07 
2.5 นาที และ 7.5 นาที 82 807.45 0.47 74.15 2.62 
2.5 นาที และ 15 นาที 92 908.35 0.64 76.50 1.53 
5 นาที และ 0 นาที 74 805.95 0.35 76.85 1.88 
5 นาที และ 7.5 นาที 94 973.65 0.19 105.20 1.98 
5 นาที และ 15 นาที 88 998.45 0.32 80.95 4.31 
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บทคัดย่อ 
       งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อเก็บรวบรวมขอ้มูลการสั�นสะเทือนของ

มอเตอร์จากอุปกรณ์เซนเซอร์วัดการสั�นสะเทือนผ่านระบบ IoT และ

นาํมาสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื�อพยากรณ์การสั�นสะเทือนของ

มอเตอร์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา D วิธี ได้แก่  (1) วิธีการ

วิเคราะห์แนวโน้ม  (2) วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลซํ� าสองครั� ง 

และ (3) วิธีการแบบจาํลอง ARIMA   วิธีการที� 1 และ 2 ทาํการวิเคราะห์

ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ และวิธีการที� 3 ทาํการวิเคราะห์ดว้ยการ

เขียนโปรแกรมภาษาไพธอน   ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การพยากรณ์

การสั�นสะเทือนของมอเตอร์กรณีศึกษาจาํนวน 2 ตวั ดว้ยวิธีการวิเคราะห์

แนวโน้มเชิงเส้นมีความเหมาะสมมากที� สุด โดยมีค่าร้อยละความ

คลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ยที�น้อยที�สุด หรือน้อยกว่าร้อยละ 0.26  

 

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ขอ้มูลการสั�นสะเทือน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  

การบาํรุงรักษาเชิงคาดการณ์  

Abstract 

The objectives of this research are to collect the vibration data of 

motors from vibration sensors via  Internet of Things (IoT) system and 

to build mathematical models for predicting the vibration of motors 

using three methods of time series analysis including: (i) trend analysis 

method, (ii) double exponential smoothing method and (iii) ARIMA 

model method. Methods 1 and 2 were analyzed by statistical software 

package and method 3 was analyzed by Python programming code. 

According to the analysis, it was found that the vibration prediction of 

two case study motors using the linear trend analysis method was the 

most suitable where MAPE was the lowest or less than 0.26 percent. 

Keywords:  Vibration Data Analysis, Time Series Analysis, Predictive 

Maintenance 

1. ข้อมูลทั�วไป 
ในปัจจุบนั โรงงานอุตสาหกรรมมีการใชม้อเตอร์ของเครื�องจกัรใน

กระบวนการผลิตอย่างแพร่หลาย อาจกล่าวไดว่้ามอเตอร์นั�นถือเป็นหัวใจ

หลกัของเครื�องจักรในกระบวนการผลิต  ในปัจจุบนัหน่วยงานซ่อมบาํรุง

ส่วนใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้วิธีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance) โดยทําการเปลี�ยนชิ�นส่วนอะไหล่และซ่อม

บาํรุงเครื�องจักรตามแผนที�กาํหนดไว้ สําหรับการใชวิ้ธีการบาํรุงรักษาเชิง

ป้องกนันี� มีผลทาํให้ทางหน่วยงานซ่อมบาํรุงจาํเป็นต้องสํารองอะไหล่ใน

ปริมาณมากเนื�องจากเป็นการเปลี�ยนอะไหล่ตามแผนการบาํรุงรักษา หรือ

ตามช่วงเวลาที�กาํหนดไว ้ โดยไม่ได้เป็นการเปลี�ยนตามสภาพจริงของ

ชิ�นส่วนอะไหล่นั�น แต่ถึงอย่างไรก็ตามอะไหล่เครื�องจกัรที�ทางหน่วยงาน

ซ่อมบาํรุงเก็บสํารองไวก้็อาจยงัไม่เพียงพอและครอบคลุมกับงานซ่อม

บาํรุงที�อาจจะเกิดขึ� นในอนาคต บางครั� งอะไหล่เหล่านั�นยงัสามารถใช้

งานได้ตามปกติ ในการนี� หากทางโรงงานสามารถทราบหรือคาดการณ์

ปัญหาของมอเตอร์ที�จะเกิดขึ�นล่วงหน้าได้ และมีการวางแผนการซ่อม

บาํรุงก่อนที�จะเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะเป็นการป้องกันความเสียหายที�

อาจจะเกิดขึ� น ได้  โดยใช้อุป กรณ์ เซน เซอร์วัดการสั� นสะเทื อนมา

ประยุกต์ใช้กับมอเตอร์ รวมทั�งยงัสามารถนําข้อมูลที�ได้จากอุปกรณ์

เซนเซอร์วดัการสั�นสะเทือนมาทาํการวิเคราะห์เพื�อหาความผิดปกติของ

มอเตอร์ อีกทั�งยงัสามารถนาํขอ้มูลที�ไดม้าพยากรณ์ในการบาํรุงรักษาเชิง

คาดการณ์ (Predictive Maintenance) ของเครื� องจักร ดังนั� นหน่วยงาน

ซ่อมบํารุงจึงมีความจําเป็นอย่างมากที�ต้องเก็บข้อมูลการทํางานของ

มอเตอร์จากสภาพการทาํงานจริง โดยทาํการเก็บขอ้มูลอย่างละเอียดแบบ

เรียลไทม์ เพื�อให้ได้ขอ้มูลที�ถูกต้องและสามารถพยากรณ์ความเสียหาย

ของเครื� องจักรได้อย่างแม่นยาํมากขึ� นและเครื� องมือที�ใช้สําหรับวัด

แรงสั�นสะเทือนในรูปแบบใหม่ที�มีการติดตั�งอุปกรณ์เซนเซอร์แบบถาวร

และเซนเซอร์มีการส่งขอ้มูลสื�อสาร (IO-LINK System) ดงัรูปที� 1 ไปยงั

คลาวด์โดยใช้ JSON โดยข้อมูลการสั�นสะเทือนที�ได้ทําการบันทึกไว้
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Motor size 250kw  

IO-Link 

Com3 Json

Use BNI005H 

Dashboard show

สามารถนําผลทั�งหมดมาแสดงบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ 

Dashboard ดงัรูปที� 2  
 

 

 

 

 

รูปที� 1  แสดงลกัษณะการติดตั�งอุปกรณ์เซนเซอร์และการส่งขอ้มูลชนิด

สื�อสารแบบ JSON  

 

 
 

รูปที� 2  การแสดงผลของขอ้มูลการสั�นสะเทือนผ่าน Dashboard 

 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

ในหัวขอ้นี� ผูวิ้จยัจะกล่าวถึงการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  
ที�นาํมาประยุกต์ใชใ้นงานวิจยันี�  โดยมีรายละเอียดดงันี�       

2.1 การคํานวณหาค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ย (Mean 

Absolute Percentage Error: MAPE) 

         เนื�องจากเป็นค่าสถิติที�แสดงค่าความคลาดเคลื�อนระหว่างค่า

พยากรณ์เทียบกบัค่าจริงในรูปร้อยละ ทาํให้เขา้ใจได้ง่ายว่าค่าพยากรณ์

มีความคลาดเคลื�อนจากค่าจริงไปมากน้อยเพียงใด (ผ่องอาํไพ, ม.ป.ป.)

[5]  โดยสูตรของค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ย  แสดงดัง

สมการที� � 

1

ˆ1 100
2

n i i

i

Y Y
MAPE

n �

�
� ��              (1)       

 
โดยที�  คือ ค่าจริงของขอ้มูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที� t 

          คือ ค่าพยากรณ์ของขอ้มูลอนุกรมเวลา ณ เวลาที� t 

           คือ จาํนวนขอ้มูลทั�งหมด 

2.2 การพยากรณ์ (Forecasting) 

             รุ่งนภา (\^^_) [6] การพยากรณ์เป็นการคาดคะเนถึงสิ�งที�จะเกิดขึ�น

ในอนาคตโดยอาศยัขอ้มูลในอดีต หรือปัจจุบนั ขอ้มูลปัจจยัอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง วิธีอนุกรมเวลา (Time Series Methods) เป็นการพยากรณ์ที�ใช้

เฉพาะขอ้มูลในอดีตเพื�อพยากรณ์ค่าในอนาคต โดยมีตวัแปรอิสระคือ 

เวลา เพียงตวัแปรเดยีว อนุกรมเวลาประกอบดว้ยส่วนประกอบ q ส่วน 

คือ แนวโน้ม (Trend) เป็นการแสดงการเคลื�อนไหวหรือเปลี�ยนแปลงของ

ขอ้มูลในระยะยาว มากกว่าหนึ�งปี การเปลี�ยนแปลงอาจจะเพิ�มขึ�นหรือ

ลดลง ลกัษณะของการเปลี�ยนแปลงอาจจะเป็นเชิงเส้น เส้นโคง้

พาราโบลา หรือเส้นโคง้เอ็กซ์โปเนนเชียล 

 

2.3   แบบจําลอง ARIMA 

                     เป็นเทคนิคการพยากรณ์ซึ�งไดร้ับการเสนอโดย Box and Jenkins 

(1970) การพยากรณ์ดว้ยวิธี ARIMA เป็นการอาศยัพฤตกิรรมของขอ้มูลใน

อดีต เพื�อกาํหนดรูปแบบในปัจจุบนั และอธิบายแนวโน้มหรือปรากฏการณ์

ต่างๆ ของตวัขอ้มูลในอนาคต แบบจาํลอง ARIMA ประกอบดว้ยองค ์

ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที� 1 Autoregressive process (p)  ส่วนที� 2 

Integrated (d) และส่วนที� 3 Moving average process (q) สําหรับขั�นตอน

การพยากรณ์ดว้ยวิธี ARIMA (p,d,q)(ใช ้ ARIMA ในงานPredictive 

Maintenance)[1-3] 

 
2.4   ข้อมูลอ้างอิงเกี�ยวกับมาตรฐานการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตาม

มาตรฐาน ISO 10816-3 (British Standards Institution) [4] 

 

 
 

รูปที� 3  แสดงค่าแรงสั�นสะเทือนในแต่ละโซนของมอเตอร์ (ขนาด 15 

กิโลวตัต์ ถึง 300 กิโลวตัต์)  

 

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

             สําหรับวิธีการดาํเนินงานวิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลการสั�นสะเทือน เพื�อ

การบาํรุงรักษาเชิงคาดการณ์ของมอเตอร์ สามารถแบ่งเป็นขั�นตอนในการ

ดาํเนินงานดงันี�  
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3.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1.1 เก็บข้อมูลของปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา 

         รวบรวมขอ้มูลปัญหาที�เกิดขึ�นของมอเตอร์ขนาด 250 กิโลวตัต์ และ

มอเตอร์ขนาด 350 กิโลวตัต์ โดยใชข้อ้มูลจากบนัทึกการซ่อมบาํรุงของ

บริษทักรณีศึกษาในช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. \^^� ถึง เดือนธันวาคม 

พ.ศ. \^�3 เพื�อนาํมาวิเคราะห์ปัญหาของมอเตอร์ ดงัรูปที� 4  

 

 

รูปที� 4 แสดงปัญหาที�พบของมอเตอร์แต่ละขนาดตั�งแต่ เดือนมกราคม 

\^^� ถึง ธันวาคม \^�D 

 

       3.1.2 เก็บข้อมูลการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ 

            รวบรวมขอ้มูลการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ขนาด 250 กโิลวตัต์ โดย

ใชข้อ้มูลจากการการสั�นสะเทือนบนมอเตอร์ของบริษทักรณีศึกษาในช่วง

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถงึเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ดงัตารางที� 1 

 

ตารางที� 1  แสดงตวัอย่างการเก็บขอ้มูลการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตวัที� 1 

 

Name Date V-RMS Unit 

TMG\SB11 01/11/2020 13:50 2.09 mm/s 

TMG\SB11 02/11/2020 13:50 2.14 mm/s 

TMG\SB11 03/11/2020 13:50 2.12 mm/s 

TMG\SB11 04/11/2020 13:50 2.15 mm/s 

TMG\SB11 05/11/2020 13:50 2.16 mm/s 

TMG\SB11 06/11/2020 13:50 2.17 mm/s 

TMG\SB11 07/11/2020 13:50 2.12 mm/s 

TMG\SB11 08/11/2020 13:50 2.18 mm/s 

TMG\SB11 09/11/2020 13:50 2.17 mm/s 

TMG\SB11 10/11/2020 13:50 2.18 mm/s 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลการสั�นสะเทือน 

       การพยากรณ์การสั�นสะเทือนของมอเตอร์เริ�มตน้จากการสร้างตวั

แบบพยากรณ์ในโปรแกรมทางสถิติและโปรแกรมไพทอน จากขอ้มูล

ฝึกสอนที�เป็นขอ้มูลรายวนัจาํนวน 395 ขอ้มูล ซึ�งขอ้มูลปัจจยันาํเขา้จาก

การสั�นสะเทือนของมอเตอร์ในแนวแกน Z เพื�อพยากรณ์การสั�นสะเทือน

ของมอเตอร์ดว้ยวิธีการพยากรณ์ทั�ง D วิธี ไดแ้ก่ การพยากรณ์แนวโน้ม

เส้นตรง การพยากรณ์โดยวิธีการปรับเทียบเอกซ์โปเนนเชียลซํ�าสองครั� ง  

และการพยากรณ์แบบจาํลอง Arima และนาํแบบจาํลองมาพยากรณ์ขอ้มูล

ทดสอบจาํนวน 120 ขอ้มูล ผลจากการวิเคราะห์พบว่าขอ้มูลมีแนวโน้ม

เส้นตรงและมีค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ย (Mean Absolute 

Percentage Error : MAPE) น้อยที�สุด  ดงันั�น ผูวิ้จยัจึงทาํการพยากรณ ์

120 วนัล่วงหน้าโดยใชท้ฤษฎีแนวโน้มเส้นตรงดงัรูปที� 5  และรูปที� 6 

 

 
 

รูปที� 5  แสดงการพยากรณ์ของค่าการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตวัที� 1 

 

 
 

รูปที� 6  แสดงการพยากรณ์ของค่าการสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตวัที� 2 

 

3.3 ค่าความคลาดเคลื�อนการพยากรณ์การสั�นสะเทือน 120 วนั 

      ผลการพยากรณ์  มีค่าความคลาดเคลื�อนของการพยากรณ์การ

สั�นสะเทือน ซึ� งเป็นผลการเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างค่าพยากรณ์และค่า

จริงที�ได้ โดยใช้ค่าความผิดพลาด ค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์

เฉลี�ย (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) แสดงดังตารางที�  \  

และตารางที� 3 

 

ตารางที� 2 แสดงผลการพยากรณก์ารสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตวัที� 1 

 

วิธีการพยากรณ์ MAPE 

การวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเส้น 0.2036 

การปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลซํ�าสองครั�ง   1.0492 

แบบจาํลอง ARIMA 0.9116 
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ตารางที� 3 แสดงผลการพยากรณก์ารสั�นสะเทือนของมอเตอร์ตวัที� 2 

 

วิธีการพยากรณ์ MAPE 

การวิเคราะห์แนวโน้มเชิงเส้น 0.2541 

การปรับเรียบเอ็กซ์โปเนนเชียลซํ�าสองครั�ง   1.9498 

แบบจาํลอง ARIMA 0.9761 

 

3.4 ทําการพยากรณ์การสั�นสะเทือนของมอเตอร์โดยเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐาน ISO 10816-3 (International Organization for 

Standardization :10816-3) 

 

      หากทาํการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์การสั�นสะเทือนของมอเตอร์กบัค่า

มาตรฐาน พบว่ามอเตอร์จะตอ้งสั�นสะเทือนมีค่ามากกว่า 4.5 มิลลิเมตรต่อ

วินาที มอเตอร์จะอยู่ในสถานะที�จาํเป็นต้องบาํรุงรักษา สําหรับมอเตอร์

ตวัที� 1 ผลการพยากรณ์พบว่าอีก 260 วนั ซึ� งตรงกับวันที� 17 สิงหาคม 

พ.ศ. 2565 มอเตอร์จะมีการสั�นสะเทือน 4.50689 มิลลิเมตรต่อวินาที ดัง

รูปที� 7 และผลการพยากรณ์ของมอเตอร์ตวัที� 2 พบว่าอีก 305 วนั ซึ�งตรง

กับวันที�  1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มอเตอร์จะมีการสั�นสะเทือน 4.50519 

มิลลิเมตรต่อวินาที ดงัรูปที� 8 

 

 
 

รูปที� 7 แสดงผลการพยากรณ์การสั�นสะเทือนที�มีค่าเกินค่ามาตรฐานของ

มอเตอร์ตวัที� 1 

 

 
 

รูปที� 8 แสดงผลการพยากรณ์การสั�นสะเทือนที�มีค่าเกินค่ามาตรฐานของ

มอเตอร์ตวัที� 2 

 

4. สรุป 

         ผลการสร้างแบบจาํลองเพื�อพยากรณ์การสั�นสะเทือนของเครื�องจกัร 

พบว่า การพยากรณ์การสั�นสะเทือนของมอเตอร์ 1 และ 2 ด้วยวิธีการ

พยากรณ์แนวโน้มเส้นตรงมีค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ย

น้อยที�สุด เท่ากบัร้อยละ �.2036 และ 0.2541 ตามลาํดบั และการพยากรณ์

สั�นสะเทือนของมอเตอร์ 1 และ 2 ดว้ยวิธีการสร้างแบบจาํลอง ARIMA มี

ค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ยรองลงมา เท่ากบัร้อยละ 0.9116 

และ 0.9761 ตามลาํดับ  สําหรับการพยากรณ์โดยวิธีการปรับเทียบเอกซ์

โปเนนเชียลซํ� าสองครั� งมีค่าร้อยละความคลาดเคลื�อนสัมบูรณ์เฉลี�ยมาก

ที�สุด เท่ากับร้อยละ 1.0492 และ 1.9498 ตามลาํดับ ดังนั�น ในงานวิจัยนี�  

จึงเลือกใช้การพยากรณ์แนวโน้มเส้นตรง สําหรับการพยากรณ์ การ

สั�นสะเทือนของมอเตอร์ 

 

5.  กิตติกรรมประกาศ  

ผูวิ้จัยขอขอบคุณทางโรงงานกรณีศึกษาที�อนุเคราะห์ข้อมูลการ

สั�นสะเทือนของมอเตอร์ และขอ้เสนอแนะอื�น ๆ ที�เป็นประโยชน์ในการ

ทาํงานวิจยันี�  
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อจดัทาํแผนงานซ่อมบาํรุงรักษาเชิง

ป้องกนัระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอตัโนมติัเพื�อลดค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการ

เดินทาง โดยทางบริษทักรณีศึกษามีการจดัทาํแผนงานซ่อมบาํรุงรักษาเชิง

ป้องกนัที�ใช้ความชาํนาญของเจา้หน้าที�ในการเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั

เป็นหลกั ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการเดินทางที�ค่อนขา้งสูง จึงไดท้าํการวิจยั

หาเส้นทางที�มีระยะทางที�สั�นที�สุดโดยใช้ทฤษฎีการแกปั้ญหาการเดินทาง

ของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) และทฤษฎีการแก้ไข

ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) เพื�อสร้าง

แผนงานซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั จากผลการวิจยัพบว่าการใช้ทฤษฎี

การแก้ไขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งเป็นวิธีที�สามารถหาระยะทาง

ไดร้ะยะสั�นที�สุดเมื�อเทียบจากขอ้มูลแผนงานของบริษทักรณีศึกษา โดย

ระยะทางลดลงจากเดิม 9,393.5 กิโลเมตร เหลือ 8,492.5 กิโลเมตร คิด

เป็น J.K เปอร์เซ็นต์ ทาํให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากเดิม 

99,JKL.MQ บาท เหลือ JU,WKU.WW บาท คิดเป็น L.M เปอร์เซ็นต ์ 

คาํสําคัญ: ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย ปัญหาการจดัเส้นทางการ

ขนส่ง การจดัเส้นทาง การบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

Abstract 

The objective of this research is to develop a preventive 

maintenance schedule for an automatic meter reading system to reduce 

travel costs. Currently, the preventive maintenance schedule is 

generated based on operator decision, causing in relatively high travel 

costs Therefore, this research was conducted to construct a preventive 

maintenance schedule which has the shortest routing distance by 

solving the Traveling Salesman Problem and the Vehicle Routing 

Problem. As a result, it was found that the shortest routing distance 

could be able to obtain by solving the Vehicle Routing Problem. The 

distance was reduced from 9,393.5 kilometers to 8,492.5 kilometers or 

9.6%, resulting in the reduction of travel costs from 99,967.50 baht to 

92,462.44 baht or 7.5% 

Keywords: Traveling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem, 

Routing, Preventive Maintenance   

1. บทนํา 
ในปัจจุบันมีการใช้ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติหรือ

มิเตอร์ดิจิทัลแทนระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเดิมที� เจ้าหน้าที�

ดาํเนินการบนัทึกข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดต่าง ๆ ซึ� งระบบอ่านข้อมูล

มิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติัเป็นระบบที�ใชแ้กไ้ขปัญหาการจดค่ามิเตอร์ไฟฟ้าที�

ผิดพลาด ป้องกันการทุจริตในการจดค่าหน่วยมิเตอร์ และเพื�อลด

ระยะเวลาในการจดค่ามิ เตอร์ไฟฟ้า รวมทั� งสามารถให้ผู ้ใช้ไฟฟ้า

ตรวจสอบขอ้มูลผา่นอินเตอร์เน็ตไดด้ว้ยตวัเอง 

ระบบอ่านข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติัเป็นระบบการอ่านหน่วย

มิเตอร์แบบอตัโนมัติโดยผ่านระบบสื�อสารชนิดต่าง ๆ เช่น เครือข่าย

สัญญาณโทรศพัท์ และนาํขอ้มูลที�อ่านไดท้ั�งหมดส่งไปเก็บที�ศูนยข์อ้มูล 

(Data Center) เพื�อใช้ในการพิมพ์ใบแจ้งหนี� ค่ าไฟฟ้า เพื�อให้ ลูกค้า

ตรวจสอบข้อมูลและสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต ์

(Website) ดังรูปที�  1 ทั� งนี� จึงต้องมีการทําการบาํรุงรักษาเชิงป้องกันตู้

มิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติัอยา่งน้อยปีละหนึ� งครั� งเพื�อเขา้ตรวจสอบอุปกรณ์

ให้ได้มาตราฐานตามที�ก ําหนด และลดโอกาสที�จะเกิดการชํารุดของ

อุปกรณ์ในตูมิ้เตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติั 

 
รูปที� 1 โครงสร้างของระบบอ่านขอ้มูลมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติั 

ดงันั�นการวิจยัจึงทาํการศึกษาการวางแผนการซ่อมบาํรุงรักษาเชิง

ป้องกนัระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติั ด้วยการจดัเส้นทางเขา้บาํรุงรักษา 

โดยใช้ทฤษฎีหลกัการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย (Traveling 

Salesman Problem) แล ะปั ญ ห าก ารจัด เส้ น ท างก ารขน ส่ ง (Vehicle 

Routing Problem) เพื�อเปรียบเทียบหาแผนงานบาํรุงรักษาที�สามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที"เกี"ยวข้อง 

2.1 ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขาย 

             ตัวแ บ บ ปั ญ ห าก ารเดิ น ท างข อ งพ นั ก งาน ข าย  (Traveling 

Salesman Problem) [1 - 2] เป็นที�รู้จกักนัในชื�อของปัญหาทีเอสพี (TSP) 

เป็นหนึ� งในปัญหาที�เป็นที�ไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัอยา่งต่อเนื�องเป็น

ระยะเวลายาวนานในการพฒันาวิธีการในการหาคาํตอบให้ดี และเร็ว โดย

ปัญหา TSP นี�  เป็นปัญหาที�ทาํการตดัสินใจหาเส้นทางการเดินทางเมื�อมี

เมืองหรือสถานที�ที�ตอ้งเดินทางไป จาํนวน N เมืองหรือ N สถานที� การ

เดินทางจะเดินทางจาก เมืองใดเมืองหนึ� งในจาํนวน N เมือง โดยเส้นทาง

การเดินทาง นั�นๆจะตอ้งเดินทางผ่านเมืองทุกเมือง และกลบัมาที�เมืองที�

ทาํการเริ�มตน้ในการเดินทางเหมือนการเดินวนรอบ 

         ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สําหรับการแก้ปัญหาการเดินทางของ

พนกังานขาย 

ดชันี 

,i j    คือ ลูกคา้รายที� i  หรือ j  ( , 1...i j k� ) 

พารามิเตอร์ 

Cij   คือ ตน้ทุนการเดินทางจากลูกคา้ i ไปลูกคา้ j 

k      คือ จาํนวนลูกคา้ 

 U     คือ จาํนวนลูกคา้ที�อยูใ่นเส้นทาง 

 V     คือ จาํนวนลูกคา้ทั�งหมด  

ตวัแปรตดัสินใจ 

Xij
��
�
��

 
1 เมื�อมีการเดินทางจาก i ไป j  

0 เมื�อมีการเดินทางจาก i ไป j  

สมการเป้าหมาย 

 Minimization ij ij
i j

C X
�
�  (1) 

สมการขอบข่าย 

 
1

1
k

Xijj
��

�
   1...i k	 �  

(2) 

 
1

1
k

Xiji
� �

�
    1...j k	 �  

(3) 

 

1; , 2 2
,

k
X U U V U kij

i j S

� 
 � � � 




�   (4) 

สมการที� (1) ตน้ทุนการเดินทางจาก i  ไป j  

สมการที� (U) การเดินทางออกจาก i  ใดๆ ตอ้งมีค่าเท่ากบั 1  

                     (เดินทางออกจากเมืองไดเ้พียงครั� งเดียว) 

สมการที� (3) มีการเดินทางเขา้ i  ไดเ้พียงครั� งเดียว 

สมการที� (4) เป็นสมการป้องกนัการเกิดการเดินทางยอ่ย (Sub Tour)  

   

 

รูปที� 2 แบบจาํลองปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย 

2.2 ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง 

  ตัวแบบปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing 

Problem) [3 - 4] รู้จกักนัในชื�อของปัญหาวีอาร์พี (VRP) เป็นปัญหาสาํคญั

ในการจดัการด้านการขนส่ง เช่น การขนส่งวตัถุดิบจากผู ้ผลิตไปยงั

โรงงานผลิตสินคา้ หรือการขนส่งสินคา้ไปยงัคลงัเก็บสินคา้หรือลูกค้า 

จาํเป็นตอ้งหาวิธีการจดัการการขนส่งสินคา้และการกระจาย สินคา้ที�มี

ประสิทธิภาพเพื�อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยอาจใช้วิธีการใช้

ยานพาหนะที�น้อยลง การใช้ระยะทางที�สั� นลง การลดเวลาในการขนส่ง 

รวมถึงการเพิ�มระดบัการ ให้บริการการขนส่งสินคา้ 
 ปัญหาพื�นฐานของการจดัเส้นทางการขนส่ง คือ การกาํหนด

เส้นทางให้ ยานพาหนะแต่ละคนัเพื�อให้บริการลูกค้าที�กาํหนดโดยใช ้

ต้นทุนการผลิตด้านการขนส่งน้อยที�สุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาการจัด

เส้นทางการขนส่งที�พบในปัจจุบันมีลักษณะ ที�แตกต่างกัน เช่น การ

กาํหนดให้ยานพาหนะทุกคนัตอ้งออก จากโรงรถเพื�อส่งสินคา้และตอ้ง

กลบัสู่โรงรถเดิมที�เดียว (Single depot) หรือยานพาหนะจะตอ้งออกจาก

โรงรถที�หนึ� งเพื�อส่งสินคา้และกลบัสู่โรงรถที�อื�นๆได้ (Multiple depot) 

หรือการออกแบบเส้นทางสาํหรับยานพาหนะหนึ� งคนัหรือการออกแบบ

เส้นทางสาํหรับยานพาหนะที�มีจาํนวนจาํกดั 

 
 

รูปที� 3 แบบจาํลองปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง 

 

3. ขั7นตอนการออกแบบและวธิีการดาํเนินการวจิัย 

3.1   รวบรวมข้อมูลพกิดัตู้มิเตอร์งานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 

  ดําเนิ น ก ารรวบ รวมข้อมู ล พิ กัดท างภู มิศาส ตร์ล ะติ จูด 

(Latitude) ลองจิจูด (Longitude) ของแต่ละตู้มิเตอร์ที�จะต้องเข้าทาํการ

บาํรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตั� งแต่ เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 จาํนวน 500 ขอ้มูล 
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        3.2   สร้างเมตริกซ์ของระยะทาง (Distance Matrix) จากพิกัดทาง

ภูมิศาสตร์ข้อมูลละติจูด (Latitude) ลองจิจูด (Longitude) 

  คาํนวณค่าระยะห่างระหว่างพิกดัของแต่ละตูมิ้เตอร์โดยนาํ

สมการที� (M) สร้างเมตริกซ์ของระยะทาง เพื�อไดเ้มตริกซ์ดงัตางรางที� 1 

 � � � �2 2- -1 2 1 2DIST X X Y Y� �  (5) 

ตารางที� 1 ตวัอยา่งเมตริกซ์ค่าระยะห่างระหวา่งพิกดัของแต่ละตูมิ้เตอร์จาํนวน 10 ขอ้มูล 

                (หน่วย :กิโลเมตร) 

 
 

         3.3   ออกแบบและการดาํเนินการวจิัย 

 นําข้อมูลที� ได้จากการสร้างเมตริกซ์ ระยะทาง (Distance 

Matrix) มาจดัเส้นทางการเดินทางเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัระบบมิเตอร์

ไฟฟ้าอตัโนมติัโดยใช้ทฤษฎีการแกปั้ญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

(Traveling Salesman Problem) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ก ารแ ก้ไขปั ญ ห าก ารจัด

เส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) โดยการใช้ วิธี Guided 

Local Search ทั�ง 2 ทฤษฎี ซึ� งจะมีเส้นทางการเดินทางเขา้ซ่อมบาํรุงรักษา

เชิงป้องกัน คือเริ� มจากสํานักงานใหญ่ (Headquarter : HQ) ไปยงัพิกดัตู้

มิเตอร์หมายเลขตามขอ้มูลและกลบัมายงัสาํนกังานใหญ่เมื�อดาํเนินซ่อม

บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเสร็จในแต่ละวนั มีขอ้กาํหนดคือ ขอ้มูลพิกดัที�ตั�ง

สํานักงานให ญ่และตู้มิ เตอร์จํานวน  MQQ ข้อมูล  ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายใน 60 วนั และจาํนวนเจา้หน้าที�ดาํเนินการ U 

ท่าน เดินทางเขา้ดาํเนินการด้วยรถกระบะเช่า � คนั แต่เนื�องด้วยทฤษฎี

การแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) จะ

มีการกาํหนดปัจจยัในการขนส่งเพิ�มเติม เช่น นํ� าหนกัสินคา้ในการขนส่ง 

หรือนํ� าหนกัของรถแต่ละประเภท เป็นตน้ ซึ� งในงานวิจยันี� มีการกาํหนด

เป็นค่าปริมาณตูมิ้เตอร์ที�สามารถเขา้ดาํเนินการบาํรุงรักษาไดสู้งสุดไดใ้น

แต่ละวนั (Capacity) คือ 20 ตูมิ้เตอร์ โดยทาํการหาเส้นทางเขา้ดาํเนินการ

บาํรุงรักษาเชิงป้องกนับนไพทอน (Python)  

 

4. ผลการทดลอง 

จากการหาเส้นทางโดยใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหาการเดินทางของ

พนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) เมื�อนาํผลการทดลองมาจดั

แผนเส้นทางการบาํรุงรักษาใช้เวลาการดาํเนินงานที� 50 วนั และคาํนวณ

ระยะทางเขา้ดาํเนินการในแต่ละวนั จะไดแ้ผนการเดินทางเขา้บาํรุงรักษา

เชิงป้องกันระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมัติ ดังตารางที�  2 ซึ� งเป็นตวัอย่าง

แผนการเดินทางเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 10 วนั พร้อมระยะทาง ไดแ้ก่ 

วนัที� 1 เจา้หน้าที�จะเดินทางออกจากสาํนกังานใหญ่ > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 

221 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 223 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 66 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 

228 > ตู ้ มิ เต อ ร์ ห ม า ย เล ข  229 > ตู ้ มิ เต อ ร์ ห ม า ย เล ข  262 >  

ตูมิ้เตอร์หมายเลข 275 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 285 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 299 

> ตูมิ้เตอร์หมายเลข 48 > สาํนกังานใหญ่ มีระยะทางรวม 147.4 กิโลเมตร

เป็นตน้ 

ตารางที� 2 ตวัอยา่งแผนการเดินทางเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

อตัโนมติัโดยใช้ทฤษฎีการแกปั้ญหาการเดินทางของพนกังานขาย (หน่วย :กิโลเมตร) 

วนัที" เส้นทาง ระยะทาง 

1 
HQ -> 221 -> 223 ->  66 ->  228 ->  229 ->  262 ->  275 ->  

285 -> 299 ->  48 ->  HQ 
147.4 

2 
HQ -> 207 ->  247 ->  135 ->  179 ->  180 ->  297 ->  241 ->  

278 -> 276 ->  485 ->  HQ 
141.8 

3 
HQ -> 322 ->  210 ->  206 ->  190 ->  133 ->  269 ->  296 ->  

286 -> 203 ->  183 ->  HQ 
143.0 

4 
HQ -> 195 ->  291 ->  260 ->  295 ->  315 ->  49 ->  184 ->  

193 ->  196 ->  257 ->  HQ 
143.4 

5 
HQ -> 208 ->  142 ->  272 ->  141 ->  140 ->  194 ->  51 ->  

136 ->  85 ->  288 ->  HQ 
148.6 

6 
HQ -> 126 ->  45 ->  12 ->  37  ->  7  ->  5  ->  1  ->  312  ->  

290 ->  212 ->  HQ 
150.4 

7 
HQ -> 243 ->  106 ->  169 ->  240 ->  91 ->  80 ->  97 ->  

242 ->  10 ->  300 ->  HQ 
150.3 

8 
HQ -> 323 ->  87 ->  76 ->  95 ->  96 ->  89 ->  86 ->  35 ->  

88 ->  69 ->  HQ 
149.6 

9 
HQ -> 321 ->  199 ->  99 ->  38 ->  43 ->  245 ->  178 ->  

109 ->  110 ->303 ->  HQ 
158.2 

10 
HQ -> 108 ->  39 ->  14 ->  13 ->  32 ->  200 ->  181 ->  3 ->  

70 ->  301 ->  HQ 
148.6 

 

  และการหาเส้นทางโดยใช้ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาการจัด

เส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem) ซึ� งใช้เวลาการดาํเนินงาน 

50 วนั ผลการทดลองของทฤษฎีดังกล่าวจะแสดงแผนเส้นทางการ

บาํรุงรักษาทั� ง 50 วนั พร้อมระยะทางในแต่ละวนั จะได้แผนการเดิน

ทางเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติั ดงัตารางที� 3 

ซึ� งเป็นตวัอยา่งแผนการเดินทางเขา้บาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 10 วนั พร้อม

ระยะทาง ไดแ้ก่ วนัที� 1 เจา้หน้าที�จะเดินทางออกจากสาํนกังานใหญ่ > ตู้

มิเตอร์หมายเลข 48 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 22 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 21 > ตู้

มิเตอร์หมายเลข 27 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 25 > ตูมิ้เตอร์หมายเลข 24 > ตู้

มิเตอร์หมายเลข 18 > ตู ้มิเตอร์หมายเลข 20 > ตู ้มิเตอร์หมายเลข 19 > 

สาํนกังานใหญ่ มีระยะทางรวม 144.8 กิโลเมตร เป็นตน้ 
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ตารางที�  3 ตัวอย่างแผนการเดินทางเข้าบํารุงรักษาเชิงป้องกันระบบมิเตอร์ไฟฟ้า

อตัโนมติัโดยใชท้ฤษฎีการแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง (หน่วย :กิโลเมตร) 

วนัที" เส้นทาง ระยะทาง 

1 
HQ -> 48 -> 22 -> 21 -> 27 ->  25 -> 24 -> 18 -> 20 -> 19 -> 

HQ 
144.8 

2 
HQ -> 53 ->  23 ->  26 ->  40 ->  31 ->  67 -> 30   ->  29 ->   

28 ->  HQ 
143.2 

3 
HQ -> 70 ->  3 ->  312 ->  290 ->  212 ->  169 ->  240 ->  91 

->  80 ->  HQ 
146.4 

4 
HQ -> 126 ->  45 ->  121 ->  117 ->  116 ->  115   ->  113 ->  

112 ->  111 ->  HQ 
144.8 

5 
HQ -> 127 -> 125 -> 36 -> 268 -> 124 -> 114 -> 261 -> 123 -

> 122 ->  HQ 
143.2 

6 
HQ -> 154 -> 152 -> 151 -> 149 -> 64 -> 477 -> 469 -> 465 -

> 228 ->  HQ 
149.7 

7 
HQ -> 185 -> 120 -> 119 -> 118 -> 201 -> 265 -> 267 -> 266 

-> 236 ->  HQ 
143.2 

8 
HQ -> 264 -> 263 -> 238 -> 191 -> 320 -> 319 -> 314 -> 298 

-> 293 ->  HQ 
143.2 

9 
HQ -> 103 -> 94 -> 90 -> 59 -> 84 -> 83 -> 4 -> 405 -> 417 -

>  HQ 
167.4 

10 

HQ -> 197 -> 454 -> 311 -> 428 -> 427 -> 426 -> 425 -> 309 

-> 251 -> 255 -> 224 -> 216 -> 165 -> 213 -> 198 -> 162 -> 

159 -> 147 -> 146 -> HQ 

136.7 

 

ผลจากการทาํการทดลองระหว่างการใช้ทฤษฎีการแก้ปัญหา

การเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) และใช้

ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing 

Problem) โดยขอ้มูลพิกดัตู้มิเตอร์จาํนวน 500 ขอ้มูล และรถกระบะเช่า

จาํนวน 1 คนั ไดผ้ลดงัตารางที� 4 

ตารางที�  4 ผลการทดลองการหาเส้นทางระหว่างทฤษฎีการแก้ปัญหาการเดินทาง 

                 ของพนกังานขาย และทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง 

วธิีที"ใช้ 
ระยะทาง 

(กโิลเมตร) 

ระยะเวลา 

(วนั) 

ทฤษฎีการแกปั้ญหาการเดินทาง 

ของพนกังานขาย (Traveling Salesman 

Problem) 

8,630.8 50 

ทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทางการ

ขนส่ง (Vehicle Routing Problem) 
8,492.5 50 

 

จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการแก้ไขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง มี

ระยะทางการเดินทางเขา้บาํรุงรักษารวม 8,492.5 กิโลเมตร ซึ� งน้อยกว่า

ระยะทางรวมของทฤษฎีการแกปั้ญหาการเดินทางของพนักงานขาย ที�มี

ระยะทางรวม 8,630.8 กิโลเมตร และเมื�อพิจารณาจากตวัอย่างแผนการ

เดินทางเข้าบํารุงรักษาที�ใช้เวลาเท่ากันคือ 50 วนั จะเห็นว่าจาํนวนตู้

มิเตอร์ที�เขา้ดาํเนินการในแต่ละวนัมีจาํนวนการเขา้ดาํเนินการไม่เท่ากนั 

ซึ� งในการออกแบบทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งได้มี

การกาํหนดปริมาณตู้มิเตอร์ที�สามารถดาํเนินการได้สูงสุดในแต่ละวนั   

ทาํให้สามารถเข้าดาํเนินการซ่อมบาํรุงรักษาตู้มิเตอร์ที�ห่างกันไม่ถึง 1 

กิโลเมตร และอยู่ในพื�นที�เดียวกนัได้ภายในวนัเดียวกนั ซึ� งอาจเป็นการ

ช่วยลดระยะทางในการเขา้ซ่อมบาํรุงรักษาไดเ้ช่นกนั 

 

5. สรุปผล 

  จากขอ้มูลของบริษทักรณีศึกษาในพ.ศ. 2563 การเขา้ดาํเนิน

บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอตัโนมติั พิกดัขอ้มูลตูมิ้เตอร์

จาํนวน MQQ ข้อมูล ใช้เวลาดําเนินการ M� วนั ระยะทางรวม J,�J�.M 

กิโลเมตร และจากการทาํการทดลองระหว่างการใช้ทฤษฎีการแกปั้ญหา

การเดินทางของพนกังานขายและทฤษฎีการแกไ้ขปัญหาการจดัเส้นทาง

การขนส่งจะเห็นไดว้า่ระยะทางรวมที�สั�นที�สุด คือการใช้ทฤษฎีการแกไ้ข

ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง ซึ� งใช้เวลาดาํเนินการ MQ วนั ระยะทาง

รวม �,WJU.M กิโลเมตร สามารถลดลงระยะทางจากข้อมูลบริษัท

กรณีศึกษาในพ.ศ. 2563 ได้ JQ� กิโลเมตร คิดเป็น J.K เปอร์เซ็นต ์

สามารถคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยมีการคาํนวณค่าใช้จ่ายการ

เดินทาง แบ่งเป็น ค่าเช่ารถกระบะ �,QQQ บาท ต่อ � วนั และ ค่านํ� ามนั

เชื�อเพลิง M บาท ต่อ � กิโลเมตร โดยแผนการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกนัของ

ข้อมูลของบริษทักรณีศึกษาในพ.ศ. 2563 ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

JJ,JKL.MQ บาท ในส่วนการจัดแผนการซ่อมบาํรุงเชิงป้องกันโดยใช้

ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งจะใช้ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง JU,WKU.WW บาท ลดค่าใชจ่้ายในการเดินทางลง L,MQM.QJ บาท คิด

เป็น L.M เปอร์เซ็นต ์
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การพฒันาเรือรดน า้พืชแบบอตัโนมัติด้วยพลงังานแสงอาทติย์ 
Development of an Automated Solar-Powered Watering Boat 

อรด ี พฤติศรัณยนนท์1 ยทุธนา จงเจริญ2 และ ฐิติยา แนมไสย1 

1วิทยาลยันวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์oradee.prt@dpu.ac.th 
2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาเรือรดน ้ าพืชอัตโนมัติด้วย
พลงังานแสงอาทิตยใ์ห้สามารถเคล่ือนท่ีไปตามร่องน ้ าไดเ้องโดยไม่ชน
กบัขอบคนัดิน คณะผูวิ้จยัด าเนินการปรับปรุงและพฒันาเรือรดน ้ าโดย
เร่ิมตน้จากการระบุปัญหาหรือหวัขอ้ท่ีตอ้งการแกไ้ขปรับปรุง ซ่ึงพบว่ามี
ประเด็นส าคญั ดงัน้ี ระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าก าลงั แผงโซล่าร์เซลล์ 
อุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ  เ ช่น เซนเซอร์และหัวฉีดน ้ า  และการเ ขียน
โปรแกรมควบคุมเรือ ผลจากการด าเนินงานท าให้ได้เรือรดน ้ าพืชท่ี
สามารถเคล่ือนท่ีในทางตรงและเล้ียวได้โดยไม่ตอ้งใช้เชือกน าทางดว้ย
อตัราเร็วเฉล่ีย 0.16 เมตร/วินาที ส าหรับระยะทางทั้งหมด 1,144.5 เมตร
ใช้เวลาในการรดน ้ าประมาณ 119.028 นาที ระยะการฉีดของน ้ า 328.25 
เซนติเมตร และอตัราการไหลของน ้าเฉล่ีย 0.086 ลิตร/วินาที  

ค าส าคญั: เรือรดน ้าอตัโนมติั พลงังานแสงอาทิตย ์เกษตรอจัฉริยะ 

Abstract 
This research aimed at improving an automated solar-powered 

watering boat that could sail along a waterway itself without colliding 
with either side of the waterway. The researchers proceeded to improve 
and develop the watering boat, starting from identifying problems or 
issues that need to be addressed as follows: control system, power 
system, solar panel, components such as sensors and nozzles, and boat 
control programming. As a result, the developed boat could sail along the 
straight waterway and turning without using guide ropes at an average 
speed of 0.16 meter/second. For the total distance of 1,144.5  meters, it 
took 119 .028  minutes. It could spray water at the distance of 328 .25 
centimeters with an average flow rate of 0.086 liter/second. 

Keywords: Automated Plant Watering, Solar Power, Smart Agriculture 

1. บทน า 
การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ทางด้านการเกษตรหรือท่ีเรียกว่า 

เกษตร 4.0 เช่น Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต ์ท าให้
เกิดนวตักรรมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจดัการน ้ า การปลูกพืช และ
การควบคุมสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน 
เพ่ิมก าไร และก่อให้เกิดความย ัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  [1] 

ส าหรับงานวิจยัน้ี สนใจการปลูกพืชท่ีเป็นลกัษณะแปลงผกัซ่ึงพบ
มากในพ้ืนท่ีลุ่มภาคกลางท่ีมีการขุดคนัดินลอ้มรอบแปลงผกัเพ่ือป้องกนั
น ้ าท่วม และมีการขุดแนวร่องเพ่ิมข้ึนในแปลงเพ่ือกกัเก็บน ้ า เพ่ิมความ
สะดวกในการรดน ้ าให้แก่พืช โดยพืชท่ีนิยมปลูกด้วยระบบน้ี ไดแ้ก่ ไม้
ผลและพืชผกัชนิดต่าง ๆ อยา่งไรก็ตาม พบว่าการปลูกพืชท่ีเป็นลกัษณะ
แปลงผกัในประเทศไทย [2] ยงันิยมรดน ้ าด้วยวิธีดั้ งเดิมท่ีใช้แรงงานคน 
ท าให้ผูวิ้จยัเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ IoT ช่วยในการรดน ้ าให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า และเพ่ิมความสะดวกให้แก่เกษตรกร  

ปัจจุบนัการให้น ้ าพืชท่ีปลูกบนร่องสวนมีดว้ยกนัหลายวิธี เช่น การ
น าเรือลงไปในร่องสวนโดยเกษตรกรจะเป็นผูต้กัน ้ าจากร่องสวนมารด
ให้กบัพืช หรือการน าเรือขนาดเล็กมาติดเคร่ืองสูบน ้ าเพ่ือสูบน ้ าจากใน
ร่องสวนข้ึนไปให้น ้ าพืช โดยท่ีเกษตรกรเป็นผูล้ากหรือขบัเรือล านั้น ซ่ึง
เป็นการใช้แรงงานท่ีอาจท าให้เกิดความล่าช้าและเม่ือยล้าได้ ดงันั้นจึงมี
แนวคิดในการพฒันาเรือรดน ้าผกัอตัโนมติัดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์โดยมี
การสร้างตน้แบบข้ึน [3] แต่มีขอ้จ ากดัในการควบคุมทิศทางและปริมาณ
การรดน ้า ท  าให้ยงัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยเฉพาะส่วนพลงังาน
และการควบคุม ดงันั้นผูวิ้จยัจึงพฒันาเรือรดน ้ าผกัอตัโนมติัดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตยรุ่์นท่ี 2 ข้ึน เพ่ือให้ขบัเคล่ือนอตัโนมติัและลดขอ้จ ากดัดงักล่าว 
โดยมีหลกัในการสร้างและพฒันาเรือดงัท่ีจะกล่าวต่อไป 

2. หลกัการพฒันาปรับปรุงเรือรดน า้พืช 
ในการปรับปรุงและพฒันาเรือรดน ้ าพืชอัตโนมัติด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย ์ทางคณะผูวิ้จยัได้ใช้เทคนิค Osborn’s Checklist [4] ช่วยใน
การพิจารณาสร้างสรรคค์วามคิดในการระบุปัญหาหรือหัวขอ้ท่ีตอ้งการ
แก้ไขปรับปรุง 6 ด้าน คือ ความแข็งแรง ต้นทุน การเคล่ือนท่ี ความ
สะดวกสบาย ความสวยงาม และการรดน ้ า เพ่ือพฒันาเรือรดน ้ าผ ัก
อตัโนมติัด้วยพลังงานแสงอาทิตยรุ่์นท่ี 2 ดังรายละเอียดของขั้นตอน
การศึกษาจนถึงการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงัน้ี 

2.1 ระบบควบคุม 
ระบบควบคุมจะประกอบไปดว้ยเซนเซอร์อลัตร้าโซนิก (Ultrasonic 

sensor) และสวิตช์เปิด-ปิดแบบกดติดปล่อยดบั (Push button switch) โดย
ปุ่ มกดติดปล่อยดับนั้ นเม่ือถูกกดปุ่ มจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปสู่บอร์ด
ควบคุม Arduino Mega 2560 R3 เพ่ือท าการสั่งให้ระบบเร่ิมท างานตาม
เง่ือนไขท่ีผูใ้ชก้  าหนด เซนเซอร์อลัตร้าโซนิกจะส่งค่าระยะทางท่ีวดัไดไ้ป
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ประมวลผลตามเง่ือนไขท่ีบอร์ดควบคุมอาร์ดูโน่ เพ่ือการควบคุมสั่งปิด
หรือเปิดรีเลยต์ามเง่ือนไขท่ีไดท้  าการออกแบบไว ้

2.2 ระบบไฟฟ้าก าลงั 
ระบบไฟฟ้าก าลังในส่วนของการชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ เ ม่ือ

แสงอาทิตยต์กกระทบท่ีแผงเซลล์ แผงเซลล์จะผลิตพลงังานข้ึนมาใน
รูปแบบไฟฟ้ากระแสตรงแล้วส่งกระแสไฟฟ้าไปท่ีตวัควบคุมการชาร์จ 
เพ่ือควบคุมการเก็บประจุไฟฟ้าไปยงัแบตเตอร่ีจนกว่าแบตเตอร่ีจะอยูใ่น
สถานะเต็มหรือเพียงพอส าหรับการใช้ในระบบ ในส่วนของการใช้งาน
แบตเตอร่ีจะส่งผา่นกระแสไฟฟ้าไปยงับอร์ดควบคุมอาร์ดูโน่ท่ีเป็นบอร์ด
ควบคุมหลกัของเรือ เพ่ือให้บอร์ดสามารถท างานได ้โดยบอร์ดควบคุมน้ี
จะท าหน้าท่ีควบคุมรีเลย์ให้อยู่ในสถานะปิดหรือเปิด เพ่ือส่งผ่าน
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีไปยงัมอเตอร์ท่ีใช้ในการขบัเคล่ือนเรือตามท่ี
ไดอ้อกแบบดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1 ระบบไฟฟ้าก าลงั 

2.3 แผงโซล่าร์เซลล์ 
จากขนาดเรือท่ีใช้โครงสร้างเดิมท่ีสร้างข้ึนโดย [3] ขนาดของแผง

โซล่าร์เซลล ์จึงเป็นขนาดแผงเดิมชนิดโมโนคริสตลัไลน์ ท่ีก  าลงัผลิต 100 
วตัต ์ยาว 1200 เซนติเมตร กวา้ง 540 เซนติเมตร และหนา 30 เซนติเมตร  

2.4 การปรับเปลีย่นอุปกรณ์ส่วนอ่ืน ๆ 
ด้วยเรือรดน ้ าพลงังานแสงอาทิตยรุ่์นท่ี 1 มีขอ้จ ากดัในการบงัคบั

การเคล่ือนท่ีและการรดน ้ า หลังจากการออกแบบ คณะท างานได้
ด าเนินการปรับปรุง สรุปได้ดังน้ี 1) เพ่ิมเซนเซอร์อัลตร้าโซนิกจาก
จ านวน 2 ตัวท่ีติดตั้ งทางด้านหน้าและด้านหลัง เป็น 4 ตัว โดยเพ่ิม
ทางดา้นซ้านและดา้นขวาข้ึนมา เพ่ือให้การควบคุมแบบอตัโนมติัดียิง่ข้ึน 
ดงัแสดงในรูปท่ี 2  2) หวัฉีดน ้าจากเดิมฝักบวัเปล่ียนเป็นหวัฉีดทองเหลือง
เพ่ือเพ่ิมระยะการฉีด 3) สร้างบงัโคลนครอบท่ีขา้งเรือเพ่ือกนัการตีน ้ าเขา้
ตวัเรือ 4) เพ่ิมเบรกเกอร์ควบคุมป๊ัมน ้ าเพ่ือการท างานท่ีดีข้ึน 5) เปล่ียน
บอร์ดควบคุมจากเดิมArduino Uno R3 เป็น Arduino Mega 2560 R3 เพ่ือ
เพ่ิมช่องสญัญาณใหดี้ข้ึน 6) ปรับแต่งระดบัเซนเซอร์ให้เหมาะสม 7) เพ่ิม
ระบบลูกปืนการหมุน เพ่ือลดแรงเสียดทาน และ  8) การจดัระบบการ

ติดตั้ งแผงควบคุมให้เรียบร้อยข้ึน เ ม่ือด าเนินการสร้างและติดตั้ ง
ส่วนประกอบใหม่ทั้งหมด ไดเ้รือรุ่นท่ี 2 ดงัแสดงในรูปท่ี 3 

 
รูปท่ี 2 ต าแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์อลัตร้าโซนิก (Top view) 

 
 
  รูปท่ี 3 เรือรดน ้ าพืชอตัโนมติัรุ่นท่ี 2 
โดยแต่ส่วนประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. หวัฉีดน ้าทองเหลือง  2. แผงโซลาร์เซลล ์3.เซนเซอร์อลัตร้าโซนิก 

(หนา้) 4. ปุ่ มกดติดปล่อยดบั 5. เซนเซอร์อลัตร้าโซนิก (ซา้ย) 6.บงัโคลน
(ซา้ย) 7. แผงควบคุม 8. ป๊ัมน ้าผิวดิน และ 9.เซนเซอร์อลัตร้าโซนิก (หลงั)    

3. การสร้างและพฒันาเรือรดน า้พืช รุ่นที ่2 
เม่ือวางแผนออกแบบการท างานของระบบและปรับปรุงอุปกรณ์

ของเรือแล้ว คณะผูวิ้จยัได้ด าเนินการพฒันาเรือรดน ้ าผกัอตัโนมัติด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์จากรุ่นท่ี 1 (ดังรูปท่ี 4a) โดยเขียนโปรแกรมการ
ท างานใหม่ และพิจารณาระบบพลงังานเพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการ 

 

 
 
 
 
(a) รุ่นท่ี 1 

 

 
 
 
(b) รุ่นท่ี 2 

รูปท่ี 4 เรือรดน ้ าพืชอตัโนมติัพลงังานแสงอาทิตย ์
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3.1 การเขียนโปรแกรมควบคุมเรือ  
เม่ือกดสวิตช์เปิด-ปิด ระบบทั้งหมดจะเร่ิมท างาน โดยบอร์ดควบคุม

อาร์ดูโน่จะสั่งให้รีเลยข์องมอเตอร์เร่ิมท างานโดยจะท างานเป็นรอบ
ทั้งหมด 9 รอบ โดยมีค  าสั่งเดินหน้า ถา้เซนเซอร์ดา้นหน้ารับค่ามากกว่า 
100 เซนติเมตร มอเตอร์จะหมุนให้เรือขบัเคล่ือนไปดา้นหนา้เร่ือย ๆ ส่วน
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิกดา้นซ้ายเม่ือรับค่าท่ีน้อยกว่า 50 เซนติเมตร จะสั่ง
ให้มอเตอร์ด้านซ้ายท างานด้านขวาหยุดท างาน และในทางตรงกนัขา้ม
หากเซนเซอร์อลัตร้าโซนิกดา้นขวารับค่าท่ีนอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร จะสั่ง
ให้มอเตอร์ดา้นขวาท างานและดา้นซ้ายหยดุท างาน ถา้เซนเซอร์ดา้นหนา้
รับค่านอ้ยกว่า 100 เซนติเมตร เรือจะท าการกลบัล าโดยบอร์ดอาร์ดูโน่จะ
สั่งให้มอเตอร์ดา้นขวาหยดุท างาน และมอเตอร์ดา้นซ้ายหมุน 9 รอบ ซ่ึง
พอดีกบัการกลบัล าเรือ 

4. ผลทดสอบและอภปิรายผล 
ได้ท  าการทดสอบ ณ สวนผกัยกร่องน ้ าแห่งหน่ึงซ่ึงมีพ้ืนท่ี 4 ไร่ 1 

งาน มีร่องผกัทั้งหมด 10 ร่อง ความยาวร่องละ 60 เมตร ในสวนนั้นมีการ
ปลูกผกัสวนครัว คือ กวางตุง้ ผกับุง้ และฟัก ดงัรูปท่ี 5a และ มีการติดตั้ง
ผา้สแลนยาว 60 เมตรท่ีทั้งสองฝ่ังของร่องน ้ าเพ่ือป้องกนัลมท่ีมากระทบ
กบัตวัเรือ ดงัรูปท่ี 5b จากการทดสอบท่ีไดเ้ดินเรือเพ่ือรดน ้ าผกั 2 ร่อง ดงั
รูปท่ี 5c จะเห็นได้ว่า เรือจะเคล่ือนท่ีเร่ิมจากด้านล่างซ้ายของแปลงผกั 
โดยเคล่ือนท่ีตรงไป 60 เมตร จากนั้นเล้ียวขวา 4.5 เมตร แลว้เคล่ือนท่ีตรง
ไป 60 เมตร กลบัล าเรือ 3 เมตร จากนั้นเคล่ือนท่ีตรงอีก 60 เมตร แลว้หยดุ 
รวมเป็นระยะทาง 187.5 เมตร ใช้เวลา 19.5 นาที  ในการทดสอบ กด
ปุ่ มกดติดปล่อยดบัให้เรือท างานโดยเรือจะสามารถเคล่ือนท่ีเองได้อย่าง
อัตโนมัติ เ ม่ือเซนเซอร์ด้านข้างพบระยะท่ีใกล้สแลนน้อยกว่า 50 
เซนติเมตร ใบพดัดา้นท่ีใกลส้แลนจะท างาน ขณะท่ีใบพดัอีกขา้ง (ตรงกนั
ขา้ม) จะหยดุท างาน เพ่ือให้เซนเซอร์อลัตร้าโซนิกออกห่างจากสแลนเม่ือ
ไดร้ะยะห่างเรือจะเดินหนา้ปกติและจะหยดุเม่ือมีส่ิงกีดขวาง  

   
  

  
รูปท่ี 5 แปลงผกัท่ีใชท้ดสอบ 

4.1 การทดสอบอตัราเร็วของเรือ 
ตารางท่ี 1 การทดสอบอตัราเร็วการเคล่ือนท่ีของเรือในแปลงผกัระยะทางตรง 60 เมตร 

คร้ังที่ เวลา (วินาที) อัตราเร็ว (เมตร/วินาที) 

1 270 0.222 
2 268 0.224 
3 275 0.218 
4 279 0.215 

เฉลี่ย 273 0.22 

จากการทดสอบ พบว่าอัตราเร็วของเรือในแปลงผกัเป็นระยะ
ทางตรง 60 เมตร  ใชเ้วลาเฉล่ียอยูท่ี่ 273 วินาที ท าให้ไดอ้ตัราเร็วในระยะ
ทางตรงเฉล่ียอยูท่ี่ 60 / 273 = 0.22 เมตร/วินาที 

4.2 การทดสอบระยะการฉีดน า้และอตัราการไหล 

การทดสอบหาระยะการฉีดของน ้ าในแปลงผกัไดผ้ลดงัตารางท่ี 2
พบว่า ระยะการฉีดของน ้ าเฉล่ียอยูท่ี่ 328.25 เซนติเมตร จะเห็นไดว้่าน ้าท่ี
ฉีดนั้นไปถึงกลางแปลงผกัท าให้ผกัไดรั้บน ้า แต่ในการทดสอบแต่ละรอบ
นั้นข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในช่วงนั้น เช่น ลม ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนทิศทางการกระจายน ้ าได ้ขณะท่ีทดสอบอตัราการไหล จะทดสอบ
ขา้งนอกด้วยน ้ าปริมาตร 10 ลิตร สามารถค านวณอตัราการไหลของน ้ า 
เฉล่ียเท่ากบั 0.083 ลิตร/วินาที 
ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบหาระยะการฉีดของน ้ าในแปลงผกั (ปริมาตรน ้ า 10 ลิตร) 

คร้ังที่ ระยะการฉีดของน ้า (เซนติเมตร) เวลาในการไหลของน ้า (วินาที)  

1 320 120 

2 335 122 

3 327 122 

4 331 119 

เฉล่ีย 328.25 120.75 

4.3 การทดสอบค่าพลงังานทีใ่ช้ในการท างาน 

กรณีทดสอบท่ี 1 : สภาพแสงแดดมาก มีผลการทดสอบแสดงไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 3 บนัทึกค่ากรณีสภาพแสงแดดมาก 

เวลา ความเข้ม
แสง (Lux) 

V out  
solar (V) 

V in 
batt (V) 

I in 
batt (A) 

สภาพ
แสงแดด 

8:00 - 9:00 น. 55,000 20.01 12 2 แดดนอ้ย 
9:00 - 10:00 น. 62,800 20.03 12 3  

 
แดดมาก 

10:00 - 11:00 น.  76,800 20.21 12 4 
11:00 - 12:00 น.  85,300 20.62 12 4.5 
12:00 - 13:00 น.  86,300 20.7 12 5 
13:00 - 14:00 น.  78,000 20.47 12 4 
14:00 - 15:00 น.  64,000 20.45 12 4 
15:00 - 16:00 น.  56,400 20.02 12  2.5 แดด

นอ้ย 16:00 - 17:00 น.  50,400 19.93 12  1.9 
เฉลี่ย 3.433 A แสงแดดมาก 

คิดเป็น Ah = 3.433 A×9 h = 30.88 Ah (36.329 % ของพิกดั 85 Ah) 
 

(a)  สภาพแปลงผกัท่ีทดสอบ 

(c) รายละเอียดและระยะของแปลงผกั 

(b) แปลงผกัพร้อมติดตั้งสแลน 
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กรณีทดสอบท่ี 2 : สภาพแสงแดดนอ้ย มีผลการทดสอบแสดงดงัน้ี 
ตารางท่ี 4 บนัทึกค่ากรณีสภาพแสงแดดนอ้ย 

เวลา 
ความเข้ม
แสง (Lux) 

V out  
solar (V) 

V in  
batt (V) 

I in  
batt (A) 

สภาพ
แสงแดด 

8:00 - 9:00 น.  67,200 20.67  12  2.5  แดดมาก 
9:00 - 10:00 น.  77,000 20.51  12  4 
10:00 - 11:00 น.  74,000 20.84  12  4.5  
11:00 - 12:00 น. 8,000 18.95  12  0 ฟ้าคร้ึม 
12:00 - 13:00 น.  47,200 20.64 12  2  

 
 
 

แดดนอ้ย 

13:00 - 14:00 น.  57,200 20.66  12  3 
14:00 - 15:00 น.  51,600 20.56  12  3 
15:00 - 16:00 น.  41,400 20.01 12  2 
16:00 - 17:00 น.  39,800 19.87  12  1 

เฉลี่ย  2.44 A แสงแดดน้อย 

คิดเป็น Ah = 2.44 A×9 h = 21.96 Ah (25.835 %% ของพิกดั 85 Ah) 

4.4 พลงังานทีต้่องการ 
ในการทดสอบจริง ได้เดินเรือเพ่ือรดน ้ าผกั 2 ร่อง เป็นระยะทางท่ี

วดัได้ทั้ งส้ิน 187.5 เมตร ใช้เวลา 19.5 นาที ดังนั้น เรือมีอตัราเร็ว 0.16 
เมตรต่อวินาที ถา้ตอ้งการรดน ้ าผกัให้ครบทั้ง 10 ร่อง เรือจะเคล่ือนท่ีเป็น
ระยะทางทั้งหมด 60×8×2 + 60×2 + 4.5×9 + 3×8 = 1,144.5 เมตร โดยจะ
ใชเ้วลา 1,144.5 / 0.16 / 60  = 119.028 นาที = 1.98 ชัว่โมง 

ดงันั้น ระยะเวลาในการเดินเรือ 1 เท่ียว เท่ากบั 1.98  ชัว่โมง ค  านวณ
การใช้พลงังานจากแบตเตอร่ี เพ่ือใช้ในการท างานของป๊ัมน ้ า มอเตอร์ 
รีเลย ์บอร์ดควบคุม และเซนเซอร์ไดด้งัน้ี [5] 

 𝐴ℎ =  
ค่าพลงังานรวม

 
แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ี×0.85×0.6

  (1) 
 

=
(204𝑊+30𝑊×2+0.36𝑊×4+10𝑊+0.015𝑊×4)×1.98ℎ

12𝑉×0.85×0.6
 = 89.14 Ah 

 

ดังนั้ นเม่ือเทียบกับแบตเตอร่ีขนาด 85 Ah ท่ีใช้จริงในเรือ  เม่ือ
แรงดนัไฟฟ้าของแบตเตอร่ีมีค่า 12 โวลต์ตลอดการใช้งาน ค  านวณหา
ปริมาณกระแสชัว่โมงคิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดด้งัน้ี 

% แบตเตอร่ี =  
89.14𝐴ℎ

85𝐴ℎ
 × 100 = 104.87 % 

 

จากค่าพลังงานท่ีใช้ในการท างานเท่ากับ 89.14 Ah โดย 1 เท่ียว 
ท างาน 1.98  ชัว่โมง  ระยะทาง 1,144.5 เมตร ใชป้ริมาณกระแสต่อชัว่โมง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพิกัดแบตเตอร่ีได้ 104.87 % นั่นหมายถึงว่า
แบตเตอร่ีอาจจะไม่พอในการเดินเรือ 1 เท่ียว ดงันั้นอาจตอ้งมีการชาร์จ
พลงังานไฟฟ้าระหว่างเดินเรือในแต่ละเท่ียว หรือซ้ือแบตเตอร่ีใหมท่ี่มี
ขนาดไม่ต ่ากวา่ 89.14 Ah 

4.5 ความคุ้มค่าในการลงทุน 
หากพิจารณาความคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบระหวา่ง

ระบบอตัโนมติัและไม่อตัโนมติั พบว่า  ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการซ้ืออุปกรณ์
เพ่ือสร้างเรือรดน ้ าพืชอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ งส้ิน 

19,930 บาท สูงกว่าเรือรดน ้ าพืชด้วยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ไม่อตัโนมติั
ประมาณ 850 บาท (เป็นค่าจดัซ้ือบอร์ด Arduino Mega 2560 R3 600 บาท 
เซนเซอร์อลัตร้าโซนิก 4 ตวั 200 บาท และค่าสายไฟท่ีเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือต่อ
วงจรบอร์ดอีกประมาณ 50 บาท) ถือว่าคุม้ค่า เน่ืองจากไม่ตอ้งจ่ายค่าแรง
ของคนงานท่ีจะตอ้งคอยควบคุมทิศทางของเรือตลอดเวลา และเม่ือเทียบ
กบัเรือท่ีใชเ้คร่ืองสูบน ้าพลงังานน ้ามนั ก็ยิง่ประหยดักวา่ เน่ืองจากไม่ตอ้ง
จ่ายค่าน ้ามนั  

5. สรุป 
ระบบและโครงสร้างของเรือรดน ้ าพืชท่ีถูกสร้างเป็นตน้แบบรุ่นท่ี 1 

มีข้อจ ากัดในการควบคุมทิศทางและปริมาณการรดน ้ า ท  าให้เกิดการ
พฒันาเรือรดน ้ าพืชอตัโนมติัด้วยพลงังานแสงอาทิตยรุ่์นท่ี 2 ข้ึนเพ่ือลด
ขอ้จ ากดัดงักล่าว โดยสามารถเล้ียวไปตามร่องน ้า และเคล่ือนท่ีในทางตรง
และเล้ียวดว้ยอตัราเร็วเฉล่ีย 0.16 เมตร/วินาที โดยมีระยะการฉีดน ้ าเฉล่ีย
ในแปลงผกั 328.25 เซนติเมตร ด้วยอตัราการไหลของน ้ า 0.086 ลิตร/
วินาที และพลงังานท่ีใชใ้นการท างานเท่ากบั 45.46 Ah โดยท างาน 1 เท่ียว 
ซ่ึงการท างาน 1.98  ชัว่โมง ใช้ปริมาณกระแสชัว่โมงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของแบตเตอร่ีได ้53.48 %  แต่การผลิตกระแสไฟฟ้าต่อวนัของแผงโซลาร์
เซลล์ในสภาพแสงแดดมาก กระแสชาร์จเฉล่ียอยู่ท่ี 30.879 Ah (คิดเป็น
36.329 % ของพิกดัแบตเตอร่ี)  ขณะท่ีสภาพแสงแดดน้อยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าต่อวนัของแผงโซลาร์เซลล ์กระแสชาร์จเฉล่ียอยูท่ี่ 21.96 Ah 
(คิดเป็น 25.835 % ของพิกดัแบตเตอร่ี)   

6. กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณคุณเป๊ียก อึงแดง เกษตรกรชาวอ าเภอผกัไห่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้ใชส้ถานท่ีเพื่อการทดลอง 

เอกสารอ้างองิ 
[1] F. Maffezzoli, M. Ardolino, A. Bacchetti, M. Perona and F. Renga, 

“Agriculture 4.0: A systematic literature review on the paradigm, 
technologies and benefits,” Futures, vol. 142, no. 5, 2022. 

[2] ชูเกียรติ โชติกเสถียร และ ภวินท ์ธญัภทัรานนทม์, “การพฒันาเรือ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์้าหรับรดน้าพืชในร่องสวน,” วารสาร
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, vol. 27, no. 1, หน้า 1-8, 
2564. 

[3] จกัรพงษ ์ จนัทวิมล และ นายพงศศิ์ริ ศิลา, “เรือรดน ้าน ้าผกัพลงังาน
แสงอาทิตย,์” โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ปีการศึกษา 2560. 

[4] K. Elfvengren, L. Chechurin and M. Lohtander, “Trimming Failed 
Product Concepts,” Proc. 25th International Conference on 
Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, vol. 2, 2015. 

[5] ธนากร น้าหอมจนัทร์, วงจรไฟฟ้า 1, ปทุมธานี : มหาวิทยาลยัอีส
เทิร์นเอเชีย, 2561. 

602



การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสกัธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

การพฒันาระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศราคาประหยดัและการพยากรณ์ PM 2.5 ด้วยการวเิคราะห์อนุกรมเวลา 

A Development of a Low-cost Air Quality Monitoring System and                                                                
PM 2.5 Prediction based on Time Series Analysis  

กติติยา กจิแสวง และ อธิพงศ์ สุริยา * 
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บทคดัย่อ 

บทความน้ีน าเสนอการพฒันาระบบวดัคุณภาพอากาศดว้ยเซนเซอร์
ราคาประหยดัและเทคโนโลยเีอ็นบีไอโอที ระบบประกอบดว้ยสถานีวดั
คุณภาพอากาศ จ านวน 6 สถานี แต่ละสถานีมีเซนเซอร์วดัฝุ่ น PM 2.5 
ราคาประหยดั จ  านวน 1 ตวั ไดแ้ก่ เซนเซอร์ Grove HM3301 พร้อมดว้ย
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ซ่ึงท างานร่วมกบับอร์ด NB-IoT ท าหน้าท่ี
รับขอ้มูลจากเซนเซอร์และส่งต่อขอ้มูลไปยงัแพลตฟอร์มคลาวดข์อง AIS 
Magellan ระบบสามารถเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลและแสดงผลผ่านเว็บ
แอปพลิเคชนั นอกจากน้ี บทความน้ีไดท้  าการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อ
พยากรณ์ค่า PM 2.5 ผลการทดลองเบ้ืองต้นในการพยากรณ์ PM 2.5 
ล่วงหน้า 30 วนั พบว่า การทดลองวิธี ARIMA ซ่ึงใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 60 
วนั มีค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 
5.79 ระบบท่ีน าเสนอสามารถประยุกต์ใช้งานในการบนัทึก วิเคราะห์
ขอ้มูล ดูแนวโนม้และพยากรณ์คุณภาพอากาศได ้ 

ค าส าคัญ: คุณภาพอากาศ  ฝุ่ นละอองขนาด 2.5 ไมครอน  เซนเซอร์ราคา
ประหยดั  การวเิคราะห์อนุกรมเวลา  

Abstract 
This paper presents a development of an air quality measurement 

system with a low-cost sensor and NB-IoT technology. The system 
consists of six air quality measurement stations, each station has one  
low-cost PM 2.5 sensor; namely, Grove HM3301. Along with the 
microcontroller board in conjunction with the NB-IoT board, it receives 
data from the sensors and transmits it to the AIS Magellan platform. The 
system can store data in a database and display it through a web 
application. In addition, this paper conducted a time series analysis for 
PM 2.5 prediction. The preliminary results of forecasting PM 2.5 30 days 
in advance showed that the ARIMA approach using data from the past 
60 days led to the lowest root mean square error (RMSE) of 5.79. The 
proposed system can be applied to record data, analyze data, monitor 
trends and forecast air quality. 

Keywords:  Air quality, PM 2.5,  Low-cost sensor, Time Series Analysis 

1. บทน า 
ในปัจจุบนัมีมลพิษและฝุ่ นละอองในอากาศกระจายอยู่มากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM 2.5 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีมี
อันตรายของการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก มลพิษและฝุ่ น
ละอองเหล่าน้ี กระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่าง ๆ ทัว่รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลยั ซ่ึงถือเป็นสถานศึกษาท่ีผูค้นอยูเ่ป็นจ านวนมาก  แต่ยงัไม่มี
เคร่ืองตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีสามารถใชง้านอา้งอิงได ้เน่ืองจากเคร่ือง
และเซนเซอร์ตรวจวดัคุณภาพอากาศท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมิน
คุณภาพอากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  านั้น มีราคาท่ีสูงมาก  

เซนเซอร์ท่ีใชใ้นการตรวจวดัคุณภาพของอากาศมีหลายชนิด เช่น 
PMS3003 PMS5003 PMS7003 และ HM3301 ซ่ึงมีราคาและระดบัความ
แม่นย  าในการวดัท่ีแตกต่างกนั จึงไดมี้นกัวิจยัหลายกลุ่มใชก้ารวิเคราะห์
อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) ในการวเิคราะห์และพยากรณ์ค่า PM 
2.5 เพื่อช่วยให้เซนเซอร์ราคาประหยดัสามารถวดัและประมวลผลได้
เทียบเท่าเซนเซอร์ราคาสูง โดยมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการ
วิ เคราะห์ข้อมูล เ ช่น Multivariate Linear Regression, Autoregressive 
(AR), AR-Kalman และ Interactive Multiple Model (IMM), ซ่ึงแต่ละวิธี
มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั [1-2] โดยนกัวิจยั [1] ไดท้  าการพยากรณ์ค่า   
PM 2.5 โดยใช้เทคนิค Multivariate Linear Regression โดยเปรียบเทียบ
ระหว่าง 2 Model ซ่ึง Model ท่ี  1 ใช้ข้อมูล AOD อุณหภูมิ ความช้ืน
สัมพทัธ์ และความเร็วลม ทดสอบไดค่้า RMSE = 10.46 ซ่ึงดีกว่า Model 
ท่ี 2 ซ่ึงใชข้อ้มูลของ CO NO2 SO2 และ O3 ดว้ย นอกจากน้ี นกัวจิยั [2] ท า
การเปรียบเทียบเทคนิคจ านวน 3 เทคนิค ท่ีใช้ในการท านายค่า PM 2.5 
ไดแ้ก่ Autoregressive (AR), AR-Kalman และ Interactive Multiple Model 
(IMM) โดยใชข้อ้มูล PM 2.5 เพียงแค่อยา่งเดียวในการวเิคราะห์ เทคนิคท่ี
มีความแม่นย  าท่ีสุดในการเปรียบเทียบ คือ Interactive Multiple Model 
(IMM) โดยค่า RMSE = 0.95 ซ่ึงนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเทคนิคอ่ืน 

คณะผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศท่ีมีราคาประหยดัและมีประสิทธิภาพใกลเ้คียงกบัเคร่ืองวดัคุณภาพ
อากาศมาตรฐานซ่ึงมีราคาสูง โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลจากขอ้มูลท่ีไดท้  า
การตรวจวดัค่า PM 2.5 จาก 6 สถานีท่ีไดก้ระจายอยูท่ ัว่มหาวิทยาลยัและ
น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลจากเซนเซอร์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
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2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1  ดชันีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) [1] 

เป็นการรายงานขอ้มูลคุณภาพอากาศในรูปแบบท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ
ของประชาชนทัว่ไปวา่แต่ละพื้นท่ีอยูใ่นระดบัใด มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัหรือไม่ AQI 1 ค่า เป็นตวัแทนค่าความเขม้ขน้ของสารมลพิษทาง
อากาศ 6 ชนิด คือ ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2 ) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 )และ 
ก๊าซโอโซน (O3) ในบทความน้ีจะเนน้ในส่วนของ PM 2.5 
2.2 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression) [1] 

เป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตวัแปรตน้หน่ึงตวักบัตวัแปรตามหน่ึงตวั
เพียงเท่านั้น ซ่ึงมีความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นเชิงเส้น  ดงัสมการท่ี (1)   
 cmxy                                          (1) 
โดยท่ี  x      คือ  ตวัแปรตน้ 

y  คือ  ตวัแปรตาม 
 m  คือ  ความชนั 

         c   คือ  จุดตดัแกน y  
2.3 ก า รป รับ เ รี ยบ เ อ็ ก ซ์ โพ เนน เ ชี ย ล  (Exponential Smoothing 

Regression : ETS) [3] 
เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย วิธีท่ีให้ความส าคญัของ

ขอ้มูลเวลาล่าสุดมากท่ีสุด ส่วนขอ้มูลท่ีเวลาห่างออกไปจะใหค้วามส าคญั
ลดหลัน่กนั เหมาะส าหรับขอ้มูลท่ีมีการเคล่ือนไหวข้ึน ๆ ลง ๆ ในเวลา
สั้น ๆ โดยไม่มีลกัษณะแนวโนม้หรือวฏัจกัรแปลความหมายจากสมการ
ไดว้่า ค่าพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t  ใด ๆ ค านวณไดจ้ากค่าพยากรณ์ของ
ช่วงเวลาก่อนหน้าหน่ึงช่วงเวลา ( 1t  ) บวกกับ อัตราส่วนหรือ
เปอร์เซ็นตข์องค่าผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ดงัสมการท่ี (2)   

 11 )1(   ttt FYF       (2) 

โดยท่ี   tF  คือ  ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t  

                  1tF  คือ  ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา 1t    

 1tY  คือ  ค่าจริงในช่วงเวลา 1t   
                    คือ  มีค่าเท่ากับ 10   ถ้าใกล้ 1 จะให้
ความส าคญักบัขอ้มูลล่าสุดมาก 
2.4 Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) [4] 

ARIMA ห รือ  Auto Regressive Integrated Moving Average เ ป็น
เทคนิคหน่ึงในการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบอนุกรมเวลา คือการอาศยัขอ้มูลใน
อดีตเพื่อก าหนดรูปแบบของขอ้มูลและพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคต ARMA 
ประกอบดว้ย AR )( p เป็นกระบวนการของค่าหน่ึง (Y ) ท่ีถูกก าหนด
ข้ึนจากความสมัพนัธ์ของมนัในอดีต สมการ AR )( p ดงัสมการท่ี (3) 

tptpttt eYYYcY    2211
   (3) 

และ MA )(q เป็นรูปแบบท่ีแสดงค่าสงัเกต tY  ข้ึนอยูก่บัค่าความ 

คลาดเคล่ือน 
qtt ee  ,,1 หรือความคลาดเคล่ือนท่ีอยู่ก่อนหน้า q  

สมการ MA )(q ดงัสมการท่ี (4) 

qtqtttt eeeecY    2211
   (4) 

ส่วน Integrated )(I  เป็นการหาผลต่าง (Difference) ของเวลา
อนุกรมซ่ึงการใชว้ิธี ARMA ขอ้มูลจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีไม่มีแนวโนม้ข้ึน
ลง (Stationary) แต่ถา้ขอ้มูลมี Trend ในขอ้มูลก็จะสามารถลบไดโ้ดยการ
ท า การหาผลต่าง (Difference) เพื่อจะท าใหข้อ้มูลเป็น Stationary สมการ 
Integrated )(I ดงัสมการท่ี (5) 

1 ttt YYY              (5) 
โดยท่ี Y  คือ  ตวัแปรตาม 
                   c   คือ  ค่าคงท่ี 
 e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือน 

               คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิของ AR 

     คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิของ MA 

 t  คือ  เวลา 

 q  คือ  ล าดบัคาบเวลาในอดีต 
2.5 การค านวณหาค่าความคลาดเคล่ือน [2] 

การค านวณหาค่ารากท่ีสองของความคลาดเคล่ือนก าลงัสองเฉล่ีย
สามารถหาไดจ้ากสมการท่ี (6) 

 



n

i
iactualiprediction

n
RMSE

0

21
   (6) 

โดยท่ี  RMSE               คือ  Root Mean Square Error 
            n  คือ  จ  านวนคร้ังท่ีท าการทดลองในแต่ละจุด 
         iprediction  คือ  ผลการท านาย 

          iactual  คือ  ค่าจริง  

3. หลกัการท างานของระบบ 
ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีพฒันาข้ึน มีการติดตั้งเซนเซอร์ 

PM 2.5 ราคาประหยดั จ  านวน 1 ตวั ร่วมกบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
เพื่อเก็บขอ้มูลสภาพอากาศ โดยมีระบบจ่ายพลงังานในตวัด้วยโซลาร์
เซลลแ์ละน าไปติดตั้งระยะไกล จากนั้น ขอ้มูลท่ีวดัจากเซนเซอร์จะถูกส่ง
ข้ึนไปยงัแพลตฟอร์มคลาวด ์AIS Magellan ดว้ยเทคโนโลยเีอน็บีไอโอที
และแสดงค่าปริมาณฝุ่ น PM2.5 และท าการเก็บขอ้มูลคุณภาพอากาศใน
ระบบฐานขอ้มูล สามารถดูขอ้มูลผา่นเวบ็แอปพลิเคชนั ดงัรูปท่ี 1 

 
รูปท่ี 1 บลอ็กไดอะแกรมการท างานของระบบ 
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4. ผลการทดลองและวเิคราะห์ผลการทดลอง 
4.1 พยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นระยะเวลา 30 วนัด้วยวธีิ Linear 

Regression, ETS และ ARIMA โดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวดั
มาตรฐาน (สถานี อบจ.) และสถานีมหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
การทดลองน้ีเป็นการทดลองหาค่าความคลาดเคล่ือนในการ

พยากรณ์ค่า PM 2.5 ระยะเวลา 30 วนัในอนาคตเพื่อหา Model ท่ีเหมาะสม
ในการใชพ้ยากรณ์ค่า PM 2.5 ล่วงหนา้ โดยแบ่งการใชข้อ้มูลยอ้นเป็น 6 
ช่วง 7 วนั 14 วนั 21 วนั 30 วนั 60 วนั และ 90 วนั โดยท าการเก็บขอ้มูล
เพื่อท าการทดลองตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 29 มกราคม 2565 
แต่ขอแสดงเพียงขอ้มูล วนัท่ี 25 - 29 ธนัวาคม 2564 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 ขอ้มูล PM 2.5 สถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) และสถานีมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี ยอ้นหลงั 7 วนั 14 วนั 21 วนั 30 วนั 60 วนั และ 90 วนั 

วนั/
เดือน/
ปี 

PM 2.5 ( 3
/ mg ) 

สถานี OTOP สถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
7 
วนั 

14 
วนั 

21 
วนั 

30 
วนั 

60 
วนั 

90 
วนั 

7 
วนั 

14 
วนั 

21 
วนั 

30 
วนั 

60 
วนั 

90 
วนั 

25/12/64 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 
26/12/64 15 15 15 15 15 15 4 4 4 4 4 4 
27/12/64 15 15 15 15 15 15 1 1 1 1 1 1 
28/12/64 19 19 19 19 19 19 5 5 5 5 5 5 
29/12/64 21 21 21 21 21 21 3 3 3 3 3 3 

รูปท่ี 2  เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี Linear Regression  
ขอ้มูลสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) 

 
รูปท่ี 3 เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี Exponential Smoothing Regression  

ขอ้มูล สถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) 

 
รูปท่ี 4 เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี ARIMA 

ขอ้มูลสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) 
จากรูปท่ี 2 – 4 เป็นการเปรียบเทียบการพยากรณ์ จากขอ้มูลสถานี

ตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) พบวา่ การเปรียบเทียบการพยากรณ์โดย
ใช้วิธี Linear Regression ดังรูปท่ี 2 มีค่าฝุ่ น PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ แต่ลกัษณะกราฟไม่มีความสอดคลอ้งหรือใกลเ้คียงไปกบัค่าจริง
ของสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) ส่วนการพยากรณ์ด้วยวิธี 
Exponential Smoothing Regression   = 0.25 ดังรูปท่ี 3 ลักษณะของ
กราฟมีความสอดคลอ้งกบัสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) โดยมี
ความเหล่ือมของข้อมูล และการพยากรณ์ด้วยวิธี ARIMA ดังรูปท่ี 4  
ลกัษณะของกราฟมีความสอดคลอ้งกบัสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี 
อบจ.) โดยมีความเหล่ือมของขอ้มูล 

  
รูปท่ี 5 เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี Linear Regression  

ขอ้มูลสถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
รูปท่ี 6 เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี Exponential Smoothing Regression 

ขอ้มูล สถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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รูปท่ี 7 เปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ิธี Exponential Smoothing Regression 

ขอ้มูล สถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

จากรูปท่ี 5 – 7  เป็นการเปรียบเทียบการพยากรณ์ จากขอ้มูลสถานี
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พบกวา่ การเปรียบเทียบการพยากรณ์โดยใชว้ธีิ 
Linear Regression ดงัรูปท่ี 5 มีค่าฝุ่ น PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
แต่ลกัษณะกราฟไม่มีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงไปกับค่าจริงของ
สถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ส่วนการพยากรณ์ดว้ยวิธี Exponential 
Smoothing Regression   = 0.25 ดงัรูปท่ี 6 ลกัษณะของกราฟมีความ
สอดคลอ้งกบัค่าจริงสถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจึงท าการหาค่าความ
คลาดเคล่ือนในการทดลอง และการพยากรณ์ดว้ยวิธี ARIMA ดงัรูปท่ี 7 
ลักษณะของกราฟมีความสอดคล้องกับค่าจริงสถานีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจึงท าการหาค่าความคลาดเคล่ือนในการทดลอง  

 

ตารางท่ี 2 ค่าความคลาดเคล่ือนในการทดลอง 

จ านวนวนั 
RMSE 

Linear Regression ETS  = 0.25 ARIMA 

OTOP UBU OTOP UBU OTOP UBU 
7 14.117 14.491 7.60 8.80 14.44 10.33 

14 13.906 13.249 7.39 7.84 13.71 10.10 
21 14.890 13.987 7.20 7.79 13.36 7.03 
30 12.651 12.646 7.25 7.74 13.16 7.28 
60 13.304 15.641 7.25 7.74 9.10 5.79 

จากตารางท่ี 3 พบวา่วธีิ ARIMA ใชข้อ้มูล 60 วนัยอ้นหลงัจากสถานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีค่า RMSE = 5.79 น้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับ
วธีิการอ่ืน แต่ใชข้อ้มูลสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) มีค่า RMSE 
= 9.10 ซ่ึงมากกว่าวิธี Exponential Smoothing Regression  = 0.25 ท่ี
ใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 60 วนั RMSE = 7.25 ถึงแมว้า่จ  านวนวนัท่ีใหค่้า RMSE 
น้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 21 วนัของขอ้มูลสถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) 
RMSE = 7.20 ซ่ึงไม่ไดแ้ตกต่างกนั ส่วนวิธี Linear Regression มีค่าความ
คลาดเคล่ือนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวธีิก่อนหนา้ จึงสรุปไดว้า่การพยากรณ์
ค่า PM 2.5 ล่วงหนา้ 30 วนัโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 60 วนั สามารถพยากรณ์
โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยท่ีสุดมี 2 วิธีคือวิธี ARIMA และวิธี 
Exponential Smoothing Regression  = 0.25 

 

5. สรุปผลการทดลองและการพฒันาในอนาคต 
การทดลองพยากรณ์  PM 2.5 ล่วงหน้า  30 วันด้วยวิ ธี  Linear 

Regression, Exponential Smoothing Regression และ  ARIMA โดยใช้
ขอ้มูล สถานีตรวจวดัมาตรฐาน (สถานี อบจ.) และ สถานีมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานีจากการทดลองพยากรณ์ PM 2.5 ล่วงหน้า 30 วนัด้วยวิธี 
Linear Regression, Exponential Smoothing Regression และ ARIMA โดย
ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมาตรฐาน (สถานี อบจ.) และ สถานี
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พบว่าค่าความคลาดเคล่ือนในการทดลองของ
สถานีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ARIMA แบบใชข้อ้มูล 60 วนั มี RMSE 
น้อย ท่ี สุด เ ม่ือ เ ทียบกับ ทุกแบบ RMSE =  5.79 แ ต่วิ ธี  Exponential 
Smoothing Regression = 0.25 มีค่า RMSE นอ้ยกวา่ในชุดขอ้มูลสถานี
ตรวจวัดมาตรฐาน (สถานี  อบจ. )  ส่วนวิ ธี  Linear Regression ค่ า
ความคลาดเคล่ือนมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัวิธีก่อนหน้า จึงสรุปได้ว่าการ
พยากรณ์ค่า PM 2.5 ล่วงหนา้ 30 วนัโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงั 60 วนั สามารถ
พยากรณ์โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุดมี 2 วิธีคือวิธี ARIMA และ
วธีิ Exponential Smoothing Regression  = 0.25 ขอ้มูล PM 2.5 ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวข้ึน ๆ ลง ๆ ในเวลาสั้น ๆ โดยไม่เป็นแนวโน้มหรือวฏัจกัร
เหมาะกับวิธีข้างต้นมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเส้นตรงของวิธี 
Linear Regression 

การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ความแม่นย  า
สูงข้ึน ควรมีการเก็บขอ้มูลท่ีมากข้ึน เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วลม 
ปริมาณการจราจร และค่าของคุณภาพอากาศชนิดอ่ืน เช่น ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10 ) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซ
โอโซน (O3) วิธีการ ARIMA มีพารามิเตอร์ท่ีต้องการปรับค่าหลายตวั 
ARIMA (p,d,q) ควรมีการศึกษาการปรับค่าเพิ่มเติมเพื่อให้ประสิทธิภาพ 
ดีข้ึน ในอนาคตควรมีการน า Machine Learning และการวิเคราะห์ขอ้มูล
แบบอ่ืน ๆ มาใชใ้นการท านายคุณภาพอากาศล่วงหนา้และพฒันาให้การ
ประเมินคุณภาพอากาศมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 
[1]  T.  Amnuaylojaroen,  “Prediction of PM 2.5 in an Urban Area of Northern 

Thailand Using Multivariate Linear Regression Model,”  Advances in 
Meteorology, vol. 22, no.1, pp.1-9, 2022. 

[2]  J.  Li, X.  Li and K.  Wang, “Atmospheric PM 2.5 Concentration Prediction 
Based on Time Series and Interactive Multiple Model Approach,” Advances in 
Meteorology, vol. 19, no.2, pp.1-11, 2019. 

[3] S. Mahajan, L.J. Chen and T.C. Tsai, “Short-Term PM2.5 Forecasting Using 
Exponential Smoothing Method: A Comparative Analysis,” Sensors (Basel) , 
vol. 18, no. 10, pp.1-15, 2018. 

[4]  S.M. Abdullah, “To Predict Air Pollution using Machine Learning and ARIMA 
Model,”  International Journal of Engineering Research & Technology 
(IJERT), vol.10, no. 11, pp.374-382, 2021. 

 

606

https://go.gale.com/ps/advancedSearch.do?method=doSearch&searchType=AdvancedSearchForm&userGroupName=googlescholar&inputFieldNames%5B0%5D=AU&prodId=AONE&inputFieldValues%5B0%5D=%22Meng+Dun%22


การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 45  
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 
วนัท่ี 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ าเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

เคร่ืองให้อาหารสุนัขอตัโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 
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บทคัดย่อ 
ดว้ยปัจจุบนัสัตวเ์ลี้ยงในครอบครัวไดรั้บความนิยม แต่ผูท่ี้เลี้ยงสัตว์

เลี้ ยงประสบกับปัญหาจากการให้อาหารสัตว์เลี้ ยงท่ีไม่เป็นเวลา และ
บางคร้ังอาจตอ้งเสียเวลาในการจดัการอาหารของสัตว์เลี้ ยง แนวทางท่ี
สามารถช่วยให้ผูเ้ลี้ยงสัตวส์ามารถประหยดัเวลาและให้อาหารท่ีตรงเวลา
ด้วยสร้างเคร่ืองให้อาหารสุนัขอัตโนมัติ  ในบทความฉบับน้ี น าเสนอ
เคร่ืองให้อาหารสุนขัอตัโนมติัท่ีใชว้สัดุท่ีเป็นท่อ PVC ขนาน 5 มิลลิเมตร 
เป็นโครงสร้างรับส่วนท่ีเป็นกล่องบรรจุอาหารเลือกวสัดุเหลือใชใ้นท่ีน้ี
หมายถึงถังน ้ าขนาด 1.5 ลิตร โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 32 
ควบคุมและส่ือสารเพื่อให้สามารถตั้งเวลาช่วงให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงไดต้าม
ตอ้งการ 

Abstract 
This article Introduces the automatic dog feeder which uses a 

material of 5 mm parallel PVC pipe as the structure of the food 
container. Selecting the waste material here means a 1.5-liter water tank 
using the ESP 32 microcontroller to control and communicate. You can 
set the pet feeding interval time as you like. 

Keywords:  Feeder, ESP32, Microcontroller 

1. บทน า 
ปัจจุบันสัตว์เลี้ ยงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะสัตว์เลี้ ยง

เปรียบเสมือนคนในครอบครัว หลายครัวเรือนนิยมน ามาเลี้ ยงเพ่ือเป็น
เพ่ือน เพ่ือคลายเหงา หรือเพ่ือความสุข  แต่ในชีวิตประจ าวนัส าหรับ       
ผูท่ี้เลี้ยงสัตวเ์ลี้ยง มกัประสบปัญหาเก่ียวกบัการให้อาหารสัตว์เลี้ยง  เช่น 
คนเลี้ยงสุนขัท่ีตอ้งท างานนอกบา้นในช่วงก่อนออกไปท างาน ผูเ้ลี้ยงสุนัข
มกัจะให้อาหารสุนัขหรือสัตว์เลี้ ยงท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลด้วยความเร่งรีบ
ดว้ยการเทอาหารใส่ในภาชนะ แต่การให้อาหารทุกเชา้อาจท าให้เสียเวลา
หรือบางคร้ังกรณีท่ีไม่มีใครดูแลสุนัขหรือสัตว์เลี้ ยงก็จะไม่สามารถ      
ให้อาหารไดส่้งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสัตวเ์ลี้ยง ดงันั้นการ
ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกมาช่วยในการให้อาหารแทน จะท าให้ผูท่ี้เลี้ยง
สัตว์เลี้ ยง สามารถประหยดัเวลาได้และสัตว์เลี้ ยงสามารถกินอาหารได้
ตามเวลา  แต่ปัญหาการให้อาหารสุนัขหรือสัตว์เลี้ ยงตรงตามเวลาเพียง

อย่างเดียวก็ไม่สามารถตอบสนองความอยากอาหารของสุนัขหรือสัตว์
เลี้ยงได ้และไม่สามารถบอกสถานะว่าให้อาหารไปแลว้หรือยงั   

จากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แนวทางหน่ึงเพื่อให้การให้อาหารสุนัข
หรือสัตว์เลี้ ยงตอบสนองต่อผู้ท่ีเลี้ ยงสัตว์เลี้ ยงด้วยการสร้างเคร่ืองให้
อาหารท่ีมคีวามฉลาด สามารถวิเคราะห์ และตดัสินใจ ดว้ยน าเทคโนโลยี 
ปัญญาประดิษฐ์ มาใช้จะท าให้ตอบโจทยใ์นชีวิตประจ าวนัมากขึ้น แต่
ส าหรับโครงงานน้ีจะเป็นการน าเสนอการท างานของเคร่ืองให้อาหาร
สัตวเ์ลี้ยงอตัโนมติัด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เพื่อควบคุม
และส่ือสาร และในอนาคตจะพฒันาสร้างเคร่ืองให้อาหารสัตว์เลี้ ยงโดย
การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ในการให้อาหารสัตว์เลี้ ยงคือ
สุนัข  การใช้ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการตรวจจบัใบหน้าของ
สุนขัในแต่ละสายพนัธ์ุ โดยศึกษาลกัษณะการแสดงออกของสุนขัว่าอยาก
อาหารหรือไม่ ยกตวัอย่างเช่น ลิ้นห้อยมายืนหน้ากลอ้งนานกว่าปกติ, คุย้
จานข้าว โดยการให้อาหารแต่ละรอบจะน าขอ้มูลขึ้นอินเตอร์เน็ต และ
แสดงสถานะลงแพลตฟอร์มโทรศพัทม์ือถือเพื่อแจง้ให้เจา้ของสุนัขว่าได้
อาหารแลว้และสามารถใชก้ลอ้งเพื่อตรวจสอบสุนขัท่ีบา้นได ้

บทความน้ีน าเสนอการออกแบบและสร้างเคร่ืองให้อาหารสุนัข
อตัโนมติัภายใตก้ารท างานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สั่ง
การท างานให้เคร่ืองให้อาหารสัตว์เลี้ ยงท างานอตัโนมติัโดยการตั้งเวลา 
ซ่ึงจะใช้เป็นตน้แบบส าหรับพฒันาต่อยอดโดยใช้หลักการท างานของ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ต่อไป  

2. แนวคิดในการออกแบบ 
ท่ีผ่านมาไดม้ีการท าโครงงานเคร่ืองให้อาหารสุนัขอตัโนมติัโดยใช้

ไมโครคอนโทรนเลอร์ห รือบอร์ดควบคุมชนิด  kidbright [1] และ 
rasberrypie [2] ในการสั่งการ อย่างไรก็ตาม ในการออกแบบและสร้าง
เคร่ืองให้อาหารสุนัขอตัโนมติัท่ีใช้ในโครงงานน้ี เลือกใช้บอร์ด ESP32 
ซ่ึงเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีรองรับการเช่ือมต่อสัญญาณแบบ WIFI 
เป็นตวัควบคุมการท างานของระบบการให้อาหาร  โดยสร้างชุดค าสั่ง
ส าหรับการปล่อยอาหารตามเวลาท่ีตั้ งได้ไวล้่วงหน้า การตั้ งปริมาณ
อาหารตามขนาดของเม็ดอาหาร โดยปริมาณอาหารท่ีบรรจุในภาชนะจะ
ถูกค านวณจากน ้ าหนักของอาหารด้วย load cell เพ่ือปรับปริมาณของ
อาหารตามขนาดของสุนัข เช่น สุนัขตวัใหญ่จะได้รับปริมานอาหารมาก 
ในขณะท่ีสุนัขตวัเล็กจะไดรั้บปริมาณอาหารน้อย และแสดงสถานะของ
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เค ร่ืองให้อาหารสุนัขอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ตโดยอาศัยเน็ตเวิร์ก
แพลตฟอร์มของ NETPIE 

3. การด าเนินการ 
ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ

สัตว์เลี้ ยงโดยในบทความน้ีหมายถึงสุนัขสายพนัธ์ุปอมเมอร์เรเน่ียนซ่ึง
เป็นสุนัขสายพนัธ์ุท่ีมีขนาดเล็ก  จากนั้นด าเนินการออกแบบโครงสร้าง
ของเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงแสดงดงัรูปท่ี 1 และออกแบบชุดค าสั่งใน
การให้อาหารโดยการน าขอ้มูลของสุนัขท่ีได้เป็นขอ้มูลเพ่ือน ามาเขียน
ชุดค าสั่งบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โดยใชวิ้ธีการตั้งเวลาใน
การให้อาหาร ไดอะแกรมชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองให้อาหารสัตว์
เลี้ยงแสดงดงัรูปท่ี 2 โดยเร่ิมจากต่อพลงังานจากแบตเตอร์ร่ีผ่านสาย USB 
จ่ายไฟท่ี 5 โวลต์ เข้าไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32  เพ่ือต่อกับ 
component ของเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ ยง โดยอุปกรณ์ท่ีประกอบเขา้ m
ไมโครคอนโทรลเลอร์ได้แก่ จอ ili9486 TFT และ Servo SG90 ในส่วน
จอ ili9486 TFT ท าการต่อพิน Power GND, Reset signal, Read Signal, 
Chip select ตามช่อง GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร์ และ LCD bit2-7 
ต่อเป็นชุดท่ีช่อง analog และ LCD bit 0-1, SD-card Chip select signal, 
SD-card SPI bus MOSI signal, SD-card SPI bus MISO signal และ SD-
card SPI bus SCLK signal ต่อเป็นชุดท่ีพิน Analog เช่นกัน ในส่วนของ 
Servo SG90 ต่อ GND และไฟ 5 โวลต์ ตามพินปกติ และเส้น signal ต่อ
ท่ีพิน 21  ส าหรับตวัโครงสร้างของเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงในบทความ
น้ีใชว้สัดุท่ีเป็นท่อ PVC ขนาน 5 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้างรับส่วนท่ีเป็น
กล่องบรรจุอาหาร เลือกวสัดุเหลือใชใ้นท่ีน้ีหมายถึงถงัน ้ าขนาด 1.5 ลิตร
แสดงดังรูปท่ี 3 หลงัจากออกแบบโครงสร้างของเคร่ืองให้อาหารสัตว์
เลี้ยงให้เหมาะสมกบัการใชง้าน ต่อมาด าเนินการติดตั้งวสัดุและอุปกรณ์
ต่างๆ บนตวัโครงสร้างเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงแสดงดงัรูปท่ี 4  จากนั้น
ทดสอบประสิทธิภาพโดยตั้งเวลาและสังเกตการท างานเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขแสดงดงัรูปท่ี 5 และ ตารางท่ี 1 หลงัจากนั้นด าเนินการทดลองตั้ง
เวลาจ่ายอาหารให้สุนัขในเวลา 6.00 น.พบว่า เมื่อถึงในเวลาดังกล่าว
เคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงอตัโนมติัสามารถจ่ายอาหารให้สุนขัได ้

 

 
(ก) 

 
(ข) 

 

                                      
                                                      (ค)  
รูปท่ี 1 โครงสร้างเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยง   (ก) ดา้นหนา้  (ข)  ดา้นขา้ง   (ค) 

ดา้นบน                 

 
 

รูปท่ี 2 ไดอะแกรมชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยง 
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รูปท่ี 3 เลือกวสัดุเหลือใชใ้นท่ีน้ีหมายถึงถงัน ้าขนาด 1.5 ลิตร 
 

 
(ก) 

 
 (ข) 

 

 
   (ค)                                                                      

 
                                                          (ง) 

รูปท่ี 4 ติดตั้งวสัดุและ ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองให้สัตวเ์ลี้ยงอาหาร 
 

 
(ก) 

 
                                                        (ข) 

 รูปท่ี 5 ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยง (ก)  ให้อาหาร
สัตวเ์ลี้ยงมองจากดา้นบน (ข) สุนขักินอาหารตามเวลาท่ีตั้งไว ้

 
จากตารางท่ี 1  เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองให้อาหาร

สัตวเ์ลี้ยงโดยตั้งเวลาการทดสอบไว ้5 ช่วงเวลา และทดสอบสถานะการ
ท างานจ านวน 3 คร้ัง พบว่าในคร้ังท่ี 2 ช่วงเวลา 10 นาที เคร่ืองไม่ท างาน
เน่ืองจากไฟตก และในคร้ังท่ี  3 ช่วงเวลา 30 นาที เคร่ืองไม่ท างาน
เน่ืองจากอาหารหมด 
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ตารางท่ี 1 ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองให้อาหารสัตวเ์ลี้ยงอตัโนมติั 

เวลาการ
ทดสอบ 
(นาที) 

สถานะการท างาน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

5 ท างาน ท างาน ท างาน 

10 ท างาน ไม่ท างาน ท างาน 
20 ท างาน ท างาน ท างาน 
30 ท างาน ท างาน ไม่ท างาน 
40 ท างาน ท างาน ท างาน 
 

4. ผลการด าเนินการ 
จ าก ก าร ท ด ล อ ง เค ร่ื อ ง ให้ อ าห าร สุ นั ข อั ต โ น มั ติ ด้ ว ย

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 32 พบว่าโครงสร้างท่ีถูกออกแบบมีความ
แข็งแรงต่อการใช้งาน และเมื่อท าการทดสอบการท างานของเคร่ืองให้
อาหารสุนัขอตัโนมติัโดยการตั้งเวลาการจ่ายอาหารตามตารางท่ี 1 พบว่า
เคร่ืองให้อาหารสุนัขอัตโนมัติมีประสิทธิภาพในการน ามาใช้งาน 
สามารถท าการจ่ายอาหารได้ตามเวลาท่ีก าหนด  หลังจากนั้ นท าการ
ทดลองตั้ งเวลาจ่ายอาหารให้สุนัขแบบอัตโนมัติท่ีเวลา  6:00 น. ของ     
ทุกวนั เคร่ืองให้อาหารสุนขัอตัโนมติัสามารถจ่ายอาหารไดต้ามท่ีตั้งไว ้ 

ขอ้สังเกตในส่วนการทดลองพบว่าสุนัขปอมเมอเรเดียนท่ีไม่ไดรั้บ
การฝึกหรือปรับตวัให้เขา้กบัเคร่ืองให้อาหารสุนขั ในช่วงแรกของการใช้
งานสุนัขอาจตกใจหรือกลัว ใน ท่ี น้ีขณะผู้จัดท าไม่สามารถแก้ไข
พฤติกรรมของสุนัขได้ ท าได้เพียงให้สุนัขปรับตัวเข้าหาโดยการอด
อาหารสุนัขก็จะสามารถท าให้สุนัขปรับตวัเขา้กบัเคร่ืองให้อาหารไดเ้ร็ว
ขึ้ น จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเคร่ืองให้อาหารสุนัขอัตโนมัติท่ีได้จัดท า
สามารถจ่ายอาหารไดต้ามท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

5. สรุป 
บทความน้ี เป็นการน าเสนอการเคร่ืองให้อาหารสุนัขอตัโนมติัโดย

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดบอร์ด ESP32 เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์
ส าหรับให้อาหารสุนัข ด้วยการเขียนชุดค าสั่งขึ้นมาใหม่ เพ่ือควบคุม
ปริมาณอาหารท่ีเติมสู่ภาชนะในช่วงเวลาท่ีก าหนด ระบบท่ีพฒันาขึ้นน้ี
สามารถควบคุมปริมานอาหารให้มากหรือน้อยได้ตามขนาดของสุนัข 
จากผลการทดลองพบว่า ระบบสามารถท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 
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Abstract 
 

This paper provides information on our headwear 

system to help the elderly live better lives. Due to their 

ages, which mostly had a symptom, for example their 

bone is not functionable because it deteriorates. This cause 

elderly to are unable to assist themselves. So, if they fall, 

they might can’t get up by themselves. Therefore, our 

headwear, the design of this headwear will use to support 

especially elderly, because it made by a shockproof 

sponge, which will support their head from hitting the 

hard things. Then that the sensor we put inside it will 

detect falling, with making sound and light signal to alert 

others to come and assist them. Additionally, it might be 

useful as a medical device for a medical staff  in the future. 

Keywords: Elderly, headwear, protection 

 

1. Introduction 

Accidents at home can happen to anyone, especially 

the elderly, at any time. Accidents may result in fatalities, 

severe injuries, or both [1]. According to previous 

research, Alfiero Leoni addressed RF energy harvested 

sensory headwear for quadriplegic people that the 

harvester was designed to work with a custom loop 

antenna built on the headpiece and is based on a 

commercial chipset [2]. Another previous research, Vito 

Errico addressed Ambient assisted living foe tetraplegic 

people by means of an electronic system based on a novel 

sensory headwear that the system includes a headpiece 

equipped with motion sensors, electronic elaboration 

units, ratio-frequency trans-receivers, software with a 

streamlined graphical user interface, and hardware 

actuators [3]. Another research, Celia SHAHNAZ 

addressed Smart-Hat: Safe and Smooth Walking Assistant 

for Elderly People that the device helps an older person 

walk straight by using the angular displacement of head 

moment obtained from a gyroscope. The system receives 

readings from an accelerometer and differentiates a fall 

from other normal activities using adaptive thresholds set 

in triaxial directions [4]. The others thing uses to detect 

falling is cameras. According to Jian-Chiuan Hou 

addressed Cooperative Fall Detection with Multiple 

Cameras that When compared to actual deployment of 

cameras in residential areas, cameras can deal with the 

limited fields of view and increase the precision of 

decision-making on falling incidents [5].  

Due to the problem of elderly accident and they are 

unable to help themselves. We now provide the headwear 

for the aged in light of all the prior study. While they are 

falling, a sound and light are produced to signal nearby 

individuals to assist. 

2. Methodology 

 

2.1 Overview 

 

 
 

Fig.1 The block diagram 

 

The elderly might not be able to help themselves 

much due to their age, when they falls or when a body 

part, espacially the head, is out of balance, it might be a 

serious injury or might be death.  Then the first block is 

where it all starts. When the sensor detected fall, the 

controller starts to receive data from the sensors, then 

processing will come next, followed by alerting sound and 

making light. For, calling the other nearby to assist the 

elderly 

On our tested to doll, we threw it to see if it would 

create an impact or fall, which would activate the sensor. 

 

2.2 Controller and Sensor 

The controller and sensor will connect and processing 

by these following articles. 

A controller, which is in charge of everything in this 

system, it seen in fig. 2(a). It is receiving, processing and 

sending the data.  

The tilt sensor in fig. 2(b) of this device detects 

irregular head balance. It will transmit the information to 

the controller whenever it determines that the person is 

about to fall. Additionally, when it receives data from the 

controller, the LED adjacent to it will light up.  
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The mini speaker is shown in fig. 2(c). data is sent to 

the controller from the sensor. The data will be processed 

by the controller before being sent to the speaker to 

produce an alarm sound for calling others. 

 
 

Fig. 2 The system circuit (a). First image is the controller (b). The second 

image is a tilt sensor a mini-LED (c). The last image is the mini speaker. 

 

2.3 Design headwear 

The front of the headwear is shown in fig. 3(a). 

Fig. 3(b) is its back. Both of them have a fabric covering 

the bottom portion. It can be tied to keep it steady and used 

to conceal the ear. for the headwear's back. The system 

chip will be fixed to the middle of the rectangular in fig. 

3(b). The top of the headwear is shown in fig. 3(c). 

 

 
(a)                                                  (b) 

 

 
(c) 

 

              

 
 

                   (d) 

 
Fig. 3 The headwear design (a). Front of the headwear (b). Back of the 

headwear (c). Top of the headwear (d). The sensor on the headwear 

 

2.4 Material 

On this headwear we use shockproof sponge and 

shockproof plastic for protect the head from the impact, 

then we use cotton for make the headwear is not too hot 

and the fabric for tied the headwear to make it stable. 

 

2.5 Test  

The software is set up as depicted in fig. 4 and fig. 5. 

As soon as the status goes to 0, the system is turned on. 

Specifically, send the data to the controller, who will then 

send it to the mini speaker for making sound and LED 

light up. Whenever the apparatus detects a person falling. 

Once it stabilizes once more, the status will be 1. The 

entire system will then shut down. 
 

(a) (b) 

(c) 
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Fig. 4 The system 

 

 
 

Fig. 5 Programming of the system 

 

 

3. Results 

 

3.1 Headwear 

As the whole figure under. This demonstrates that, 

like in the absurd design, the sensor system is fixed to the 

central rear of the headwear. The fabric can also be 

knotted around it to keep it steady. 

After built the headwear, the top of headwear is fig. 

6, the front is fig. 7, back is fig. 8 and fig. 9 is the sensor. 

Additionally, from fig. 7 and fig 8. The base is 

intended to cushion the impact of a fall for the elderly's 

protection. Furthermore, the system is powered by the 

power bank. For the actual product, however, we will 

conceal the power bank inside the headgear and make it 

comfortable to wear. 

 

 
 

Fig. 6 Top of the headwear 

 

 
 

Fig. 7 Front of the headwear 

 

 
 

Fig. 8 Back of the headwear 
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Fig. 9 The system at the back of the headwear 

 

 

3.2 Process of sensor 

The person must fall or be in an unbalanced position 

for the system to activate. The sensor will be activated, 

and the controller will receive the data, process it, and 

transfer the data to the mini speaker and LED to signal for 

assistance. 

To deactivate the device, the person only needs to be 

steady; if they fall, assist them in standing up straight and 

steadily. The system will automatically off 

 

4. Conclusion 

After reading a lot of the previous research, the 

conclusion was reached. Our focus in this study is the 

headwear. It is used to enhance the lives of the elderly, the 

majority of whom are unable to assist themselves. For 

illustration, consider how old people's condition is 

determined by their age. Their bones are not as strong as 

those of the young if they fall. They can suffer a critical 

injury or even death as a result. Therefore, as they fall, our 

headwear will make a sound and emit light. The alert will 

be heard and seen by the nearby people. They can 

therefore assist as needed. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันจกัรยานถูกนํามาใช้ทดแทนรถยนต์มากขึ� นเรื� อยๆ และ

จาํนวนอุบติัเหตุของผูข้บัขี�จกัรยานก็มากขึ�นตามไปดว้ย สาเหตุสาํคญัคือ

จกัรยานไม่มีระบบการแจง้เตือนยานพาหนะที�ตามมาข้างหลงั ทาํให้มี

โอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้ายโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือเช้ามืด บทความ

ฉบับนี� เสนอระบบความปลอดภัยจักรยานอัจฉริยะโดยใช้ Internet of 

Things (IoT) เพื�อแจ้งเตือนผู ้ข ับขี� ยานพาห นะที�ตามมาและช่วยลด

อุบติัเหตุที�ร้ายแรง ระบบประกอบดว้ย G ส่วน คือ ไฟเบรค ไฟเลี� ยว และ

ก าร ส่ งข้อ ค ว าม แ จ้ง เตื อ น ฉุ ก เฉิ น  โ ด ย ก าร ค ว บ คุ ม ด้ว ย บ อ ร์ ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 โมดูล IR Sensor และโมดูล MPU6050 

ส่วนไฟเบรคจะทาํงานเมื�อความเร็วรอบของสเตอร์ตํ�ากวา่ 5 รอบต่อนาที 

หรือเท้าหยุดปั� น ส่วนไฟเลี� ยวจะทํางานเมื�อมีการเอียงของจักรยาน

มากกวา่ 10 องศา และถา้การเอียงของจกัรยานมากกว่า 45 องศา ระบบจะ

ส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินเพื�อขอความช่วยเหลือผา่น

แอพพลิเคชั�น LINE โดยอตัโนมติั นอกจากนี� ระบบยงัมีการแจง้ตาํแหน่ง

ของจกัรยานแบบเวลาจริงผ่านแอพพลิเคชั�น Life360 ผลการทดสอบที�ได้

จากการขบัขี�จกัรยานอจัฉริยะในระยะทาง 10 กิโลเมตร พบว่า ระบบ

ความปลอดภัยจักรยานอัจฉริยะทั� ง 3 ส่วน สามารถทํางานได้ตาม

วตัถุประสงค ์

คาํสําคัญ: จกัรยาน ระบบความปลอดภยั ไมโครคอนโทรลเลอร์ ขอ้ความ

ฉุกเฉิน 

Abstract 

Nowadays, bicycles are increasingly used as replacements for 

cars, and the number of cyclist’s accidents has also increased. The main 

reason is bicycles do not have a notification system, which could cause 

an accident to occur easily, especially at night time or early morning. 

This paper proposed the intelligent bicycle safety system using the 

Internet of Things (IoT) to warn the follower automobile driver with the 

purpose to reduce serious accidents. This system has been designed into 

3  units such as break lamp, turn signal lamp and sending emergency 

message alert. All units are controlled by the ESP32 microcontroller, IR 

sensor module and MPU6050 module. The rear lamp will be 

automatically turned on when or the speed of bicycle sprocket is less 

than 5  rpm or the pedal of the bicycle stops. The turn signal lamp will 

be automatically turned on when the bicycle leans to the sides more 

than 10 degrees. To automatically request help via the LINE 

application, the system will automatically send messages alert to 

emergency contacts, when bicycle leans to the sides more than 45 

degrees. Moreover, the system provides the real time location of the 

bicycle via Life360 application. The experimental results obtained from 

driving the intelligent bicycle in a distance of 10 kilometers 

demonstrated that all units achieve objective. 

Keywords:  Bicycle, Safety System, Microcontroller, Emergency 

Message 

1. ข้อมูลทั%วไป 
สถิติของการเกิดอุบติัเหตุของรถจกัรยานมีมากกว่า 170 ครั� ง/เดือน 

[1] และมีสาเหตุจากการชนที�ดา้นหน้า การชนทา้ยรถคนัอื�น และการชน

กบัรถคนัอื�นขณะเลี� ยว [2] ที�ผา่นมามีนกัวิจยัหลายท่านไดเ้สนอระบบการ

แจ้งเตือนผู ้ข ับขี�ยานพาหนะที�ตามมาข้างหลัง เพื�อช่วยลดอุบัติเหตุที�

ร้ายแรง [3] พวกเขาได้เสนอระบบแจง้เตือนด้วยไฟเบรค และไฟเลี� ยว 

โดยควบคุมผ่านสวิตช์และมือเบรคที�ดา้มจบัจกัรยาน (Handlebar) และมี

แบตเตอรี� เป็นแหล่งจ่ายพลงังานในเวลากลางคืน แต่อยา่งไรก็ตามมนัไม่มี

การแจง้เตือนเมื�อเกิดอุบติัเหตุกบัผูข้บัขี�จกัรยาน หลงัจากนั�นมีนกัวิจยั [4] 

ไดเ้สนอระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะที�สอดคลอ้งกบั [3] แต่ใช้

การควบ คุมด้วย Arduino Mega 2560 แล ะArduino Uno Rev3 ใช้  IR 

Sensor ซึ� งติดตั�งที�ด้ามจบัจกัรยาน เพื�อควบคุมไฟเลี� ยว ใช้ Sonar Sensor 

เพื�อตรวจวดัระยะของยานพาหนะที�อยูใ่กลเ้คียง และใช ้Vibration Sensor 

(SW420) เพื�อแจง้เตือนการเกิดอุบติัเหตุดว้ย Buzzer และการส่งขอ้ความ

ไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน หากมีการสั�นสะเทือนเกินกว่าค่าที�กาํหนด แต่

อยา่งไรก็ตามมนัเป็นเพียงผลการทดลองในห้องปฏิบติัการเท่านั�น ต่อมา 

[5] ได้เสนอระบบติดตามและค้นหาจักรยานอัจฉริยะ โดยใช้ IoT, 

acceleration sensor และโมดูล Bluetooth/Beacon เพื�อส่งข้อความแจ้ง

เตือนไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน เพื�อความปลอดภยัของผูข้บัขี�จกัรยาน แต่

ยงัไม่มีระบบแจง้เตือนยานพาหนะที�อยูใ่กลเ้คียง ดงันั�นเพื�อแจง้เตือนผูข้บั

ขี�ยานพาหนะที�ตามมาขา้งหลังและส่งข้อความแจง้เตือนไปยงัผูติ้ดต่อ

กรณีฉุกเฉิน ดว้ยระบบที�มีราคาถูกและทาํงานดว้ยวิธีง่ายๆ บทความนี�ขอ

เสนอระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะโดยใช้ IoT ที�มีการควบคุม

ดว้ยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เพื�อลดอุบติัเหตุและเพิ�มความ

ผลงานดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา 615
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ปลอดภยัให้กบัผูใ้ช้รถใช้ถนน เราใช้โมดูล IR sensor ตรวจจบัการหมุน

ของสเตอร์หน้า เพื�อให้วดัค่าความเร็วรอบของการหมุนหรือสถานะการ

ปั�นจกัรยานของผูข้ ับขี�  และสั�งการทาํงานของไฟเบรค และใช้โมดูล 

MPU6050 วดัองศาการหมุนของแกน X,Y, Z เพื�อวดัค่ามุมองศาการเอียง

ของจกัรยาน และสั�งการทาํงานของไฟเลี�ยว และการส่งขอ้ความแจง้เตือน

ผ่านแอพพลิเคชั�น LINE ไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน ยิ�งกว่านั�นระบบยงั

ส าม ารถ ค้น ห าตําแ ห น่ งข อ งผู ้ข ับ ขี� จัก รยาน แ บ บ เว ล าจ ริ งผ่ าน

แอพพลิเคชั�น Life360 เพื�อให้ผูข้บัขี�จกัรยานได้รับความช่วยเหลืออยา่ง

รวดเร็ว 

2. หลกัคดิและการออกแบบ 

การแจ้งเตือนให้ผู ้ขบัขี�ยานพาหนะที�ตามมาข้างหลังได้ทราบ

สถานะของจกัรยานที�อยูข่า้งหน้าก่อนที�จะเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง และเพิ�ม

ความปลอดภยัให้กับผูใ้ช้รถใช้ถนน เราได้ศึกษาพฤติกรรมของผูข้บัขี�

จกัรยานซึ� งเป็นการปั�นแบบทางเดียว คือเมื�อปั�นไปขา้งหน้า จกัรยานจะ

เคลื�อนที�ไปข้างหน้าตามความเร็วที�ปั�น แต่ถ้าผู ้ขบัขี�จกัรยานหยุดปั�น 

จกัรยานจะยงัคงเคลื�อนที�ต่อไปดว้ยแรงเฉื�อย และส่วนใหญ่ก่อนที�จะจอด

จกัรยาน ผูข้บัขี�จะหยดุปั�น แล้วปล่อยให้จกัรยานเคลื�อนที�ต่อไปดว้ยแรง

เฉื�อยเพื�อชะลอความเร็ว แลว้จึงเบรคเมื�อตอ้งการหยดุจกัรยาน บทความนี�

จึงใช้โมดูล IR Sensor ตรวจจับการหมุนของสเตอร์หน้า เพื�อวัดค่า

ความเร็วรอบของการหมุน และสั�งการทาํงานของไฟเบรค ส่วนการ

ควบคุมไฟเลี� ยว เราได้ศึกษาการเคลื�อนที�ของจกัรยานในแนวโคง้ ซึ� งจะ

เกี�ยวขอ้งกบัแรงสู่ศูนยก์ลาง แรงเสียดทาน และมุมการเอียงที�จะไม่ทาํให้

จกัรยานเกิดการลื�นไถลหรือลม้ได ้ดงันั�นจะเห็นไดว้่ามุมองศาการเอียงมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกับความเร็วของจกัรยานบทความนี� จึงใช้โมดูล 

MPU6050 ตรวจวดัองศาการหมุนของแกน X,Y,Z มาตรวจวดัองศาการ

เอียงของจกัรยาน เพื�อสั�งการทาํงานของไฟเลี� ยว เราไดน้าํผลการศึกษาที�

กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการออกแบบระบบความปลอดภัยจักรยาน

อจัฉริยะโดยใช้ IoT เพื�อแจ้งเตือนผูข้บัขี�ยานพาหนะที�ตามมาข้างหลัง 

และช่วยลดอุบติัเหตุที�ร้ายแรง 

2.1 การติดตั3งอุปกรณ์ขณะทดลอง 

ระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะโดยใช้ IoT ดงัแสดงในรูปที� 

1 (ก) ไฟเบรคติดตั�งที�ส่วนทา้ยของจกัรยาน ไฟเลี� ยวซา้ยและขวาติดตั�งไว้

ด้านหลงัของจกัรยาน โดยเฉพาะไฟเลี� ยวด้านหลงัออกแบบให้มีขนาด

ใหญ่ เพื�อให้ยานพาหนะที�ตามมาข้างหลังสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

และมีไฟหน้าติดตั� งส่วนหน้าของจักรยาน ชุดควบคุมติดตั� งที�โครง

จกัรยานใตเ้บาะนั�งของผูข้บัขี�โดยมีแบตเตอรี� เป็นแหล่งจ่ายพลงังานของ

ระบบ โมดูล IR Sensor ติดตั�งที�โครงจกัรยานใกลก้บัสเตอร์ เพื�อตรวจวดั

ความเร็วรอบการหมุนของสเตอร์ และส่งสัญญาณที�วดัไดไ้ปคาํนวณหา

ความเร็วรอบ (เป็น rpm) ที�บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ� งติดตั�ง

อยู่บนบอร์ด AIoT ดังแสดงในรูปที�  1 (ข) นอกจากนี� ที� ชุดควบคุมยงั

ประกอบด้วย โมดูล MPU6050 ทาํหน้าที�ตรวจวดัสถานะการเอียงของ

จกัรยาน และส่งค่าที�วดัได้ไปเปรียบเทียบองศาการเอียงที� ESP32 และ

แสดงค่าความเร็วรอบ องศาการเอียง ทิศทางของการเอียงบนหน้าจอ 

OLED รีเลยท์าํหนา้ที�เปิด/ปิดไฟเลี�ยวซา้ยและขวาของจกัรยาน  

ชุดควบคุม

ไฟหนา้

ไฟเลี�ยว

ไฟเบรค
BatteryIR Sensor

(ก)  

 
รูปที� 1 การติดตั�งอุปกรณ์ขณะทดลองของระบบความปลอดภยัจกัรยาน

อจัฉริยะโดยใช ้IoT (ก) อุปกรณ์ต่างๆ และ (ข) ชุดควบคุม 

 
รูปที� 2 หลกัการทาํงานของระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะ 
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2.2 หลกัการทํางานของระบบที%ได้เสนอ 

จากรูปที� 2 (ก) และ 3 โมดูล IR Sensor ตรวจวดัความเร็วรอบการ

หมุนของสเตอร์ โดยการนบัพลัส์ที�ไดจ้ากการหมุนผ่านของซี�ของสเตอร์ 

และส่งสัญญาณที�วดัได้ไปคาํนวณหาความเร็วรอบ (เป็น rpm) ที�บอร์ด 

ESP32 ถ้าความเร็วรอบน้อยกว่า 5 rpm (ตั� งค่าขีดแบ่งเท่ากับ 5 rpm 

เนื�องจากการทดลองครั� งแรก ตั�งค่าขีดแบ่งเท่ากบั 0 rpm เมื�อผูข้บัขี�ไม่มี

การปั�น หรือจกัรยานหยดุนิ�ง ในบางครั� งไฟเบรคติดกระพริบ เพราะ IR 

Sensor อยู่ในตาํแหน่งระหว่างซี�สเตอร์กบัช่องว่าง และเมื�อตั�งค่าขีดแบ่ง

ในโปรแกรมเท่ากบั 5 rpm ไฟเบรคติดสว่างหรือดบัได้อยา่งถูกตอ้งตาม

วตัถุประสงค)์ ระบบควบคุมจะสั�งให้ไฟเบรคติดสวา่ง เพื�อให้ผูข้บัขี�ขา้ง

หลังที�ตามมารู้ว่าจกัรยานกาํลังชะลอตวั หรือต้องการจะเบรค และถ้า

ความเร็วรอบไม่น้อยกวา่ 5 rpm ไฟเบรคจะดบั ส่วนไฟเลี�ยวซ้ายและขวา 

ดังแสดงในรูปที�  2 (ข) และ 3 เราใช้โมดูล MPU6050 สําหรับตรวจวดั

องศาการหมุนของแกน X,Y, Z หรือสถานะการเอียงของจกัรยาน หรือ

เรียกว่าไจโรสโคป ทําหน้าที�วดัค่าความเร็วเชิงมุมของวตัถุหรือการ

กระจดัเชิงมุมต่อหน่วยเวลา หรือความเร็วที�หมุนรอบแกน ในบทความนี�

เราไดจ้ดัวางตาํแหน่งโมดูล MPU6050 โดยให้แกน X อยูใ่นแนวระนาบ 

ขณะที�จกัรยานตั�งฉากกับพื�นระนาบ (หรือสอดคล้องกับการเอียงของ

จักรยาน)  ค่ามุมของแกน X ที�ว ัดได้ถูกส่งไปยงับอร์ด ESP32 เพื�อ

เปรียบเทียบองศาการเอียงของจกัรยาน ถ้าองศาการเอียงน้อยกว่า 45 

องศา และเอียงขวามากกว่า 10 องศา (ตั� งค่าขีดแบ่งเท่ากับ 10 องศา 

เนื�องจากการทดลองครั� งแรก ตั�งค่าขีดแบ่งเท่ากบั 0 องศา เมื�อผูข้บัขี�ปั�น

จกัรยานและโยกตวัเอียงเล็กน้อย เพื�อออกแรงปั�น แต่ไม่ไดต้อ้งการเลี� ยว

จริงๆ ทาํให้ไฟเลี� ยวติดสว่าง แต่การตั�งค่าขีดแบ่งในโปรแกรมเท่ากบั 10 

องศา ไฟเลี� ยวติดสวา่งหรือดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามวตัถุประสงค)์ ไฟเลี� ยว

ขวาจะติดสว่าง และถ้าองศาการเอียงน้อยกว่า 45 องศา และเอียงซ้าย

มากกว่า 10 องศา (หรือมีค่าน้อยกว่า -10 องศา) ไฟเลี� ยวซ้ายจะติดสว่าง 

ส่วนการส่งข้อความแจ้งเตือนฉุกเฉินไปยงัผู ้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน เมื�อ

จกัรยานลม้ หรือผูข้บัขี�เกิดอุบติัเหตุ ดงัแสดงในรูปที� 2 (ค) และ 3 เราใช้

โมดูล MPU6050 สําหรับตรวจวดัค่ามุมการเอียงของจกัรยาน และส่งค่า

มุมไปยงับอร์ด ESP32 เพื�อเปรียบเทียบองศาการเอียงของจกัรยาน ถ้า

องศาการเอียงขวามากกว่า 45 องศา หรือองศาการเอียงซ้ายมากกว่า 45 

องศา (หรือมีค่าน้อยกว่า -45 องศา) ระบบจะส่งขอ้ความแจง้เตือนไปยงัผู ้

ติดต่อกรณีฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั�น LINE ทุกๆ 2 วินาที ซึ� งผูติ้ดต่อกรณี

ฉุกเฉินที�ได้รับข้อความสามารถค้นหาพิกัดตาํแหน่งของจกัรยาน ผ่าน

แอพพลิเคชั�น Life360 ได ้เพื�อให้ความช่วยเหลือผูข้บัขี�จกัรยานได้อยา่ง

รวดเร็ว หรือไม่ว่าจกัรยานจะอยูใ่นสถานะใดก็ตาม ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน

สามารถค้นหาตาํแหน่งของจกัรยานแบบเวลาจริงผ่านแอพพลิเคชั�น 

Life360 ไดด้ว้ย  

3. ผลการทดสอบ 

จากผลการทดสอบการทาํงานของระบบความปลอดภยัจกัรยาน

อจัฉริยะ โดยใช้ IoT ภายในหมู่บา้นปัญฐิญา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  

จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ ดงัแสดงในตารางที� 1 และรูปที� 4  เพื�อการแจง้

เตือนให้ผูข้บัขี�ยานพาหนะที�ตามมาขา้งหลงัไดท้ราบ และการส่งขอ้ความ

แจง้เตือนไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินผ่านแอพพลิเคชั�น LINE ระหว่างวนัที� 

8-9 กนัยายน 2565 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ระบบควบคุมความ

ปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะโดยใช้ IoT สามารถทาํงานแจง้เตือนเมื�อผูข้บัขี�

จกัรยานกาํลงัชะลอตวั และตอ้งการจะเบรค ความเร็วรอบการหมุนของ

สเตอร์จกัรยาน < 5 rpm ไฟเบรคจะติดสว่างขึ�น และเมื�อผูข้บัขี�จกัรยาน

ตารางที� 1  ผลทดสอบการทาํงานของระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะโดยใช ้IoT 

ลําดับ เงื%อนไขการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1 

การทํางานของไฟเบรค  

1.1 เมื�อความเร็วรอบการหมุนของ

สเตอร์จกัรยาน < 5 rpm 
ไฟเบรคติดสวา่ง 

1.2 เมื�อความเร็วรอบการหมุนของ

สเตอร์จกัรยาน > 5 rpm 
ไฟเบรคดบั 

2 

การทํางานของไฟเลี3ยว  

2.1 เมื�อมุมองศาการเอียงของจกัรยาน 

> 45 องศา 

ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้

ติดต่อผ่าน LINE ทุกๆ 2 วินาที 

2.2 เมื�อมุมองศาการเอียงของจกัรยาน 

< 45 องศา 

ไม่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน

ไปยงัผูติ้ดต่อ 

2.2.1 จกัรยานเอียงขวา > 10 องศา ไฟเลี�ยวขวาติดสวา่ง 

2.2.2 จกัรยานเอียงขวา < 10 องศา ไฟเลี�ยวขวาดบั 

2.2.3 จกัรยานเอียงซ้าย > 10 องศา ไฟเลี�ยวซ้ายติดสวา่ง 

2.2.4 จกัรยานเอียงซ้าย < 10 องศา ไฟเลี�ยวซ้ายดบั 

เริ%ม

วดัความเร็วรอบการหมุน
ของสเตอร์จกัรยาน (rpm)

โดยใช้ IR sensor

ความเร็วรอบ
< 5 rpm

Yes
ไฟเบรคตดิสว่าง

No
ไฟเบรคดบั

วดัมุมองศาการเอยีง
ของจกัรยาน (องศา)

โดยใช้ MPU6050

องศาการเอยีง
> 45 rpm

Yes

No

เอยีงขวา
ใช่หรือไม่

YesNo

องศาการเอยีง
> 10 องศา

Yes

No

ไฟเลี3ยวขวาตดิสว่าง

ไฟเลี3ยวขวาดบั

องศาการเอยีง
> 10 องศา

Yes
ไฟเลี3ยวซ้ายตดิสว่าง

No

ไฟเลี3ยวซ้ายดบั

ส่งข้อความแจ้งเตือน
ไปยงัผู้ตดิต่อกรณฉุีกเฉิน 

ผ่าน LINE

จบ
 

 

รูปที� 3 แผนผงัการทาํงานของระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะ 

ผลงานดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษา 617



การประชุมวชิาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั� งที� 45  

The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) 

วนัที� �6-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อาํเภอเมือง จงัหวดันครนายก  

เริ� มปั�นจกัรยานอีกครั� ง ที�ความเร็วรอบการหมุนของสเตอร์จกัรยาน > 5 

rpm ไฟเบรคจะดบัลง และเมื�อถึงจุดเลี� ยวตรงทางแยกหรือทางโค้ง ไฟ

เลี� ยวซ้ายและขวา จะติดสว่างขึ�น เมื�อจกัรยานมีมุมองศาการเอียงของ

จกัรยานในด้านที�ตอ้งการเลี� ยว > 10 องศา แต่ไม่มากกว่า 45 องศา และ

เมื�อทาํการทดสอบระบบส่งขอ้ความฉุกเฉินไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉิน เมื�อ

จกัรยานล้ม หรือผูข้บัขี�เกิดออุบติัเหตุ พบว่าระบบสามารถส่งขอ้ความ

แจง้เตือนไปยงัผูติ้ดต่อผ่าน LINE ในทุกๆ 2 วินาที ตามที�ไดต้ั�งค่าไว ้และ

ผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินที�ได้รับข้อความสามารถค้นหาพิกัดตาํแหน่งของ

จกัรยาน ผา่นแอพพลิเคชั�น Life360 ได ้ดงัแสดงในรูปที� 4 (ช) และ (ซ) 

4. สรุป 

ระบบความปลอดภยัจกัรยานอจัฉริยะโดยใช้ IoT เพื�อแจง้เตือนผู ้

ขบัขี�ยานพาหนะที�ตามมาขา้งหลงั และช่วยลดอุบติัเหตุที�ร้ายแรง มีการ

แจง้เตือนดว้ยไฟเบรคเมื�อความเร็วรอบของสเตอร์ตํ�ากว่า 5 rpm หรือผูข้บั

ขี�หยุดปั�น ไฟเลี� ยวเมื�อมีการเอียงของจกัรยานมากกว่า 10 องศาและส่ง

ขอ้ความแจง้เตือนฉุกเฉิน ถ้ามุมองศาการเอียงของจกัรยานมากกว่า 45 

องศา ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินเพื�อขอ

ความช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั�น LINE โดยอตัโนมติั และผูติ้ดต่อกรณี

ฉุกเฉินสามารถคน้หาตาํแหน่งของผูข้บัขี�แบบเวลาจริงผา่นแอพพลิเคชั�น 

Life360 ได้  นั� น แ ส ด งให้ เห็ น ว่ าระบ บ นี� ส าม ารถ ทํางาน ได้ต าม

วตัถุประสงค ์

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบันพฒันาทกัษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้าง

นวตักรรมไอเมค และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) 

ที�มีส่วนช่วยทาํให้บทความฉบบันี�ประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี 
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(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
(ช) (ซ) 

รูปที� 4 ตวัอยา่งการทดสอบการทาํงานของระบบความปลอดภยัจกัรยาน

อจัฉริยะโดยใช้ IoT (ก) ความเร็วรอบของสเตอร์ < 5 rpm ไฟเบรคติด

สว่าง (ข) ความเร็วรอบของสเตอร์ > 5 rpm ไฟเบรคดับ (ค) จกัรยาน

เอียงขวา > 10 องศา ไฟเลี� ยวขวาติดสว่าง (ง)  จกัรยานเอียงซ้าย > 10 

องศา ไฟเลี� ยวซ้ายติดสว่าง (จ) จกัรยานเอียง < 10 องศา ไฟเลี� ยวดบั (ฉ) 

ผูข้บัขี�เกิดอุบติัเหตุและรถจกัรยานเอียงขวา > 45 องศา (ช) ขอ้ความแจง้

เตือนที�ส่งไปยงัผูติ้ดต่อกรณีฉุกเฉินผ่าน LINE ทุกๆ 2 วินาที และ (ซ) ผู ้

ติดต่อกรณีฉุกเฉินคน้หาตาํแหน่งของจกัรยานผา่นแอพพลิเคชั�น Life360 
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เครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมัติด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ESP8266 และสั�งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ 

Automatic gamecock feeder with ESP8266 microcontroller board. and order work via mobile phone 

ณัชพล วารินทร์ ณัฐพล เครือกุณา จิรภัทร ปานขาว เศรษฐ์จิรัฐา สายน้อย กฤษธนภรณ์ ชื�นจิต 

กฤติพงษ์ วรรณศรี ธนพล สุดใจ ภูวนาท วิไลประสงค์ ณัฐพล วีระกุล และ พรรณทิพา ตริบุณฑริก 

โรงเรียนสารสิทธิ. พิทยาลยั nachphlwarinthr6@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

ไก่ชนเป็นสัตวที์�ไดรั้บความนิยมเลี�ยงมา        ตั�งแต่สมยัโบราณจนถึง 

ปัจจุบนันับวนัยิ�งมีผูนิ้ยมเลี� ยงเพิ�มมากขึ�นจนกลายเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจสร้าง

รายไดท้ั�งในประเทศ และสามารถส่งออกขายต่างประเทศได ้แต่การเลี�ยงไก่

ชนก็มีความยากลําบากไก่ชนต้องดูแลอย่างดีเช่นอาหารผูที้� เลี� ยงไก่ชน

จะต้องให้อาหารในปริมาณต่อมื�อที�พอเหมาะกับอายุขนาดของไก่ชน 

บทความนี�กล่าวถึงรายละเอียดการสร้างเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติัจาก

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สั�งงานด้วยโทรศัพท์มือถือผ่าน 

application blinkโดยสามารถกาํหนดช่วงเวลาในการให้อาหารและปริมาณ

ในการให้อาหารไก่ชนได้  ซึ� งจากการทดลองพบว่าการตั�งเวลาให้ servo 

ทาํงานเปิดช่องอาหารในเวลา 7:IIน. และ�J:IIน เป็นเวลา K วินาทีต่อครั� ง

จะทาํให้ไดป้ริมาณอาหารออกมา KI กรัมซึ� งเป็นปริมาณต่อมื�อที�พอเหมาะ

กบัไก่ชนขนาด L.K กิโลกรัมขึ�นไปหรือไก่ชนM เดือนขึ�นไป  
 

คําสําคัญ:  เครื�องให้อาหารอจัฉริยะ, ไมโครคอนโทรลเลอร์, ESP8266 

Abstract 

Gamecocks are animals that have been popular since ancient times  

until today, with more and more people being raised more and more. until 

becoming an economic animal, generating income both in the country 

and able to export and sell abroad But raising gamecocks is difficult. 

Gamecocks must be well taken care of, such as food, those who raise 

gamecocks must be fed in an amount per meal that is appropriate for the 

age and size of the gamecock. This article describes the details of the 

construction of an automatic gamecock feeder from the ESP8266 

microcontroller board, operated by a mobile phone via the blynk.io 

application. The feeding time and the amount of feeding of the  

gamecocks can be set. From the experiment, it was found that Setting the 

time for the servo to open the food compartment at 7:00 AM. and 17.00 

AM.  for 5 seconds at a time will result in the amount of food coming out 

of 50 grams, which is the amount per meal that is suitable for gamecocks 

of 2.5 kg or more or chickens of 4 months or more 

 

Keywords : Taken care , Microcontroller board  , ESP8266 

 

1. บทนํา 

ไก่ชนเป็นสัตวที์�ไดรั้บความนิยมเลี�ยงมาตั�งแต่สมยัโบราณ      จนถึง 

ปัจจุบนันบัวนัยิ�งมีผูนิ้ยมเลี�ยงเพิ�มมากขึ�นจนกลายเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจสร้าง

รายไดท้ั�งในประเทศ  และสามารถส่งออกขายต่างประเทศได ้แต่การเลี�ยง

ไก่ชนก็มีความยากลาํบากไก่ชนตอ้งดูแลอย่างดีเช่นอาหารผูที้�เลี�ยงไก่ชน  

จะต้องให้อาหารในปริมาณต่อมื�อที�พอเหมาะกับอายุขนาดของไก่ชน

โดยเฉพาะไก่ชนขนาด 2.5 กิโลกรัม  หรือไก่ชนMเดือนขึ�นไปเพราะเป็น

ช่วงวยัที�ตอ้งบาํรุง และดูและเป็นพิเศษเพื�อให้ได้ไก่ชนที�สมบูรณ์เป็นที�

ตอ้งการของกลุ่มลูกค้า จากปัญหาดังกล่าวผูจ้ดัทาํจึงมีแนวคิดที�  จะนํา

เทคโนโลยีเขา้มาช่วยเหลือในการทาํเครื� องให้อาหารไก่ชนจาก บอร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์  ESP8266 สั�งงานด้วยโทรศัพท์มือถือผ่ าน

application blynk.io โดยสามารถกําหนดเวลาและปริมาณในการให้

อาหารไก่ชนได ้ เพื�อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูเ้ลี�ยงไก่ชน 

          บทความนี�นาํเสนอการออกแบบ และสร้างเครื�องให้อาหารไก่ชน

อตัโนมติัโดยใชบ้อร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เป็นตวัสั�งงานให้

เครื�องให้อาหารทาํงานโดยตั�งเวลาผ่านโทรศพัท์มือถือโดยใช ้application 

blynk.io ซึ� งจะใชเ้ป็นงานตน้แบบสําหรับพฒันาต่อยอดโดยใชห้ลกัการ

ทาํงานระบบปัญญาประดิษฐ์ต่อไป 

2. แนวคิดในการออกแบบ 

ที�ผา่นมาไดม้ีการทาํโครงงานเครื�องให้อาหารไก่โดยใชบ้อร์ด

kidbright(1) และเครื�องให้อาหารไก่อตัโนมติัดว้ยบอร์ดarduino(2) 

บทความนี� ผูวิ้จยัไดท้าํเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติัโดยใชบ้อร์ด

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 สั�งงานดว้ยโทรศพัทม์ือถือผา่น

application blynk.ioโดยสามารถกาํหนดเวลาและปริมาณในการให้

อาหารไก่ชนได ้

 

3. การดําเนินการ 

ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาขอ้มูลของไก่ชน   โดยไก่ชนในที�นี� ผูวิ้จยัเลือกที�จะใช ้

ไก่ชนสายพนัธุ์เหลืองหางขาวขนาด L.K กิโลกรัมหรือ M เดือนขึ�นไป จาก

การศึกษาพบว่าไก่ชนสายพนัธุ์เหลืองหางขาวขนาด L.K กิโลกรัมหรือM

เดือน ขึ�นไปตอ้งไดรั้บอาหารในแต่ละมื�อที�ประมาณKI กรัมจึงจะเป็น

ปริมาณที�พอเหมาะ ออกแบบโครงสร้างเครื�องให้อาหารไก่ชนตามรูปที� �

และเขียนคาํสั�งโคด้ภาษาCลงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ESP8266 
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ติดตั�ง application blynk.io ลงโทรศพัทม์ือถือ ทาํการเชื�อมต่อสัญญาณ 

wifi และตั�งเวลาการทาํงานให้เครื�องทาํงานในเวลา 7:IIน และ�J:IIน. 

ดงัรูปที� L เริ�มทาํการต่อแหล่งจ่ายไฟโดยใช ้Power bank จ่ายไฟ Kโวลตเ์ขา้

สู่บอร์ดไมโครคอนโทลเลอร์ ESP8266 และสาย Servo SG90 เขา้กบั

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266  โดยมีหลกัการทาํงานเป็น

บลอ็กไดอะแกรมตามรูปที� 3 โครงสร้างเครื�องให้อาหารไก่อตัโนมติั ใน

บทความนี� เลือกใชท้่อ PVC ขนาด�/L นิ�ว ใชถ้งันํ�าดื�มขนาดMลิตรเป็นถงั

อาหาร ใชถ้าดพลาสติกเป็นตวัรับอาหาร และใชอุ้ปกรณ์จาก jD printer 

เป็นท่อปล่อยอาหาร รูปที�M หลงัจากเตรียมทุกอยา่งเสร็จสิ�น ก็ดาํเนินการ

ติดตั�งวสัดุอุปกรณ์เขา้กบัโครงสร้างเครื�องให้อาหารไก่อตัโนมติัดงัรูปที� 5  

ทาํการทดลองตั�งเวลาการทาํงาน Servo SG90 เปิดช่องปล่อยอาหารตาม

ตารางที� 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                     (ก) 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
 
    
      
            (ข) 
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รูปที� �.โครงสร้างเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติั (ก) ดา้นบน (ข) ดา้นหนา้ 

(ค) ดา้นขา้ง 

 

รูปที� L. application blynk.io ลงโทรศพัทม์ือถือ ทาํการเชื�อมต่อสัญญาณ wifi และตั�ง

เวลาการทาํงานให้เครื�องทาํงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� j บล็อกไดอะแกรมแสดงหลกัการทาํงานของเครื�องให้อาหารไก่อตัโนมติั 
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รูปที� M ติดตั�งวสัดุอุปกรณ์เขา้กบัโครงสร้างเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติั 
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   (ข) 

รูปที� 5 ทดลองระยะให้Sevo SG90ทาํงานเปิดช่องจ่ายอาหารไก่ชนพบว่า (ก) 

ภาพถ่ายดา้นหนา้ (ข) ดา้นบน 

 จากตารางที� � การทดลองระยะเวลาการการทาํงานของ Servo SG90  

ในการเปิดช่องให้อาหารไก่ชน โดยทดลอง K ครั� ง ครั� งที� � เวลา K วินาที

ครั� งที� L เป็นเวลา �I วินาทีครั� งที� j เป็นเวลา �K วินาทีครั� งที�  M เป็นเวลา LI

วินาทีครั� งที� K เป็นเวลา LK วินาทีพบว่าระยะเวลาการทาํงานของServo 

SG90 ที� K วินาทีจะไดป้ริมาณอาหารไก่ชนตามที�ตอ้งการคือ KI กรัม

โดยประมาณซึ�งเป็นปริมาณที�เพียงพอต่อไก่ชนขนาด L.K กิโลกรัมหรือ

ไก่ชน M เดือนขึ�นไป 

 

ตารางที� � ทดลองระยะเวลาการทาํงานเผื�อให้ไดป้ริมาณอาหารที�เหมาะสมต่อ 

ไก่ชนในแต่ละมื�อ 

ระยะเวลาการทาํงาน

เปิดช่องจ่ายอาหาร 
สถานะการทาํงาน 

ปริมาณอาหารที�ได้

โดยประมาณ 

            5 วินาท ี                   ทาํงาน               50 กรัม 

           10 วินาที         ทาํงาน            105 กรัม 

           15 วินาที         ทาํงาน            148 กรัม 

           20 วินาที         ทาํงาน            202 กรัม 

           25 วินาที         ทาํงาน            250 กรัม 

 

4. ผลการดําเนินการ                                                                                  

จากการทดลองเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติัโดย ใชบ้อร์ด 

ไมโครคอนโทรลเลอร์  ESP8266 และสั�งงานโทรศัพท์มือถือผ่าน 

application blynk.io พบว่าเครื�องให้อาหารมีประสิทธิภาพสามารถใชง้าน

ตามคาํสั�ง ทาํให้ไดป้ริมาณอาหารที�เหมาะสมกบัไก่ชนในแต่ละมื�อ  โดย

ทดลองตั�งเวลาในการให้อาหารไก่ชนไวที้� J:II และ �J:IIของทุกวนัเป็น

เวลา K วินาทีต่อครั� ง ไก่ชนไดรั้บอาหารที�ประมาณ KI กรัมซึ�งเป็นปริมาณ

ที�เหมาะสม 

        ขอ้สังเกตในการทดลองพบว่าขนาดเมล็ดของอาหารไก่ชน  ที�เล็ก

บา้งใหญ่บา้ง อาจมีผลทาํให้ปริมาณอาหารที�ได้มีนํ�าหนกัคลาดเคลื�อนได้

ไม่มากจนเหินไปสําหรับไก่ชนขนาด L.5 กิโลกรัม   หรือไก่ชนอายุ M

เดือนขึ�นไป ในการนําเครื� องให้อาหารไก่ชนอัตโนมัติไปใช้จริงผู ้ใช้

สามารถปรับตั�งเวลา เพื�อให้ไดป้ริมาณอาหารตามตอ้งการไดง่้ายโดยปรับ

ผา่น application blynk.io บนโทรศพัทม์ือถือ 

 

5. สรุป 

บทความนี� เป็นการนาํเสนอเครื�องให้อาหารไก่ชนอตัโนมติั   โดยใช ้

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 เป็นตวัสั�งงานโดยเขียนโคด้คาํสั�ง

ภาษาCและ application blynk.io บนโทรศพัท์มือถือกาํหนดเวลาในการ

ให้อาหารไก่ชนโดยระบบที�พฒันาขึ�นมาสามารถกาํหนดปริมาณอาหาร

ไก่ชน และตั�งเวลาในการให้อาหารไก่ชน จากการทดลองพบว่าระบบ

สามารถทาํงานไดต้ามคาํสั�งที�ตั�งไว ้
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ถังขยะอจัฉริยะโดยใช้ Arduino Uno R3 กบั ISD 1820 และ Kidbright 

Smart Trash Bin By Arduino Uno R3 with ISD 1820 and Kidbright 

กฤษธนภรณ์ ชื�นจิต ณัชพล วารินทร์ ณัฐพล เครือกุณา จิรภทัร ปานขาว เศรษฐ์จิรัฐา สายน้อย  

กฤติพงษ์ วรรณศรี ธนพล สุดใจ ภูวนาท วิไลประสงค์ ณัฐพล วีระกุล และ พรรณทิพา ตริบุณฑริก 

โรงเรียนสารสิทธิ. พิทยาลยั namfon212523@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

ดว้ยถงัขยะในปัจจุบนัมีจาํนวนเพิ�มมากขึ�น แต่ถา้มีการจดัการที�ไม่ดี 

อาจทาํให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามยั การสะสมของเชื�อโรค การติดเชื�อ

แก่ผูที้�ทิ�งขยะ  ดว้ยปัญหาเหล่านี� จึงไดม้ีการสร้างถงัขยะอจัฉริยะเพื�อ

แกปั้ญหาแหล่งสะสมของเชื�อโรค สารเคมี กลิ�นเหม็น ที�แพร่ไปตาม

สถานที�ต่างๆ  คณะผูจ้ดัทาํจึงคิดคน้ถงัขยะแบบเปิด-ปิดอตัโนมติัโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ร่วมกบั   เซนเซอร์ตรวจจบั

ความเคลื�อนไหวอลัตร้าโซนิค พร้อมดว้ย ISD 1820 และ Kidbright 32 ip   

เขา้มาควบคุมการทาํงานของถงัขยะ เพื�อทาํให้ถงัขยะเปิด-ปิดไดเ้องโดย

อตัโนมติั  พร้อมมีสัญญาณแจง้เตือนเมื�อถงัขยะเต็ม  

คําสําคัญ: ถงัขยะอจัฉริยะ, ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract 

      With today's trash, there are more and more. But if it's managed 

badly may cause health problems accumulation of pathogens infection 

to people who litter With these problems, smart trash bins have been 

created to solve the problem of accumulation of germs, chemicals, foul 

odors that spread in various places. So invented an automatic open-

close trash can using Arduino Uno R3 microcontroller and ultrasonic 

motion sensor, along with ISD 1820 and Kidbright 32 ip   to control the 

trash can. to make the trash can open and close automatically with a 

warning signal when the bin is full. 

Keywords:  Smart trash bins, Arduino Uno R3, Kidbright32 ip, ISD 

1820 , Microcontroller 

1. บทนํา 

ปัจจุบนัขยะมูลฝอยนบัวนัจะเพิ�มมากขึ�น ตามจาํนวนประชากร ถา้

หากไม่มีการจดัการที�ดี และเหมาะสมกบัปัญหาความสกปรกต่างๆ  อาจ

ทาํให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามยั เช่นปัญหาเรื�องเชื�อโรคและกลิ�นเหม็น

ที�แพร่ไปตามสถานที�ต่างๆ พร้อมทั�งทุกวนันี�ถงัขยะส่วนใหญ่จะอยูใ่น

สภาพที�ไม่สมบูรณ์เนื�องจากผา่นการใชง้านมาเป็นระยะเวลานานและขาด

การดูแลรักษาที�ถูกตอ้งซึ�งเป็นทาํให้เกิดการสะสมของเชื�อโรคและแแบค

ทีเรีย ส่งผลให้เกิดการติดเชื�อ แก่ผูที้�ทิ�งขยะโดยการสัมผสักบัถงัขยะ  

คณะผูจ้ัดทาํได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี� ดังที�กล่าวมาข้างตน้ จึง

ร่วมกนัคิดหาเทคนิคการทาํถงัขยะในรูปแบบใหม่โดยใชม้โครคอนโทรลเลอร์ 

Arduino Uno R3 กบั เซนเซอร์ตรวจจบัความเคลื�อนไหวอลัตร้าโซนิค พร้อม

ดว้ย ISD 1820 และ Kidbright เขา้มาควบคุมการทาํงานของถงัขยะเพื�อให้ได้

ถงัขยะที�มีสภาพพร้อมใชง้านและมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดสภาพแวดลอ้ม

ที�ดี สะอาด เป็นระเบียบ ปราศจากแหล่งสะสมของเชื�อโรค ผูจ้ดัทาํจึงทาํ

โครงงานถงัขยะเปิด-ปิด แบบอตัโนมติัพร้อมทั�งมีการแจง้เตือนเมื�อถงัขยะ

เต็มดว้ยระบบเซนเซอร์ ซึ�งเป็นโครงงานที�เห็นถึง ความสาํคญัของการ

พฒันาเทคโนโลยีประกอบเขา้กบัปัญหา ของขยะในปัจจุบนัเพื�อให้มนุษย์

เห็นความสาํคญัของการทิ�งขยะ และปัญหาของสิ�งแวดลอ้มสุขอนามยั

ของคนในยคุปัจจุบนั 

2. แนวคิดในการออกแบบ 

จากสภาพปัญหาขยะและถงัขยะที�มีอยูใ่นปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการ 

ทิ�งขยะไม่เป็นที�หรือขยะมีปริมาณลน้ถงั จึงได้ออกแบบและสร้างถังขยะ

เปิด-ปิดอตัโนมติั[1] โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ [2]  Arduino Uno R3[3]  

ควบคุมการทาํงานให้ถังขยะเปิด-ปิดได้เองโดยอัตโนมติั พร้อมทั�งมีเสียง

บอกเมื�อถังขยะเปิดผ่าน ISD 1820 และมีการแจ้งเตือนเมื�อถังขยะเต็มด้วย

การควบคุมการทาํงานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ Kidbright 32 ip   

3. การดําเนินการ 

คณะผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�ศึกษาขอ้มูลถงัขยะเปิด 

ปิดอตัโนมติั   จากนั�นจึงมีการออกแบบโครงสร้าง โดยมีการจดัเตรียม

อุปกรณ์ที�ใชใ้นการสร้างถงัขยะเปิดปิดอตัโนมติั ดงันี�  ถงัขยะขนาด 20 

ลิตรแสดงดงัรูปที� 1 (ก)  บอร์ด Arduino R3 แสดงดงัรูปที� 1 (ข)  บอร์ด 

Kidbright 32 ip แสดงดงัรูปที� 1 (ค)  Servo Motor MG995/996 แสดงดงั

รูปที� 1 (ง) Ultrasonic Sensor แสดงดงัรูปที� 1 (จ)  โมดูลอดัเสียงพร้อม

ลาํโพง แสดงดงัรูปที� 1 (ฉ) โดยเริ�มจากการนาํขาแป้นเหยียบที�แกะ

ออกมาตดั และขนัน็อตยึดเขา้กบัฝาถงั แลว้เจาะรูไวเ้พื�อติดตั�งคนัชกัฝาถงั

ขยะแสดงดงัรูปที� 2  ติดตั�ง Ultrasonic sensor บริเวณดา้นหนา้ของถงัขยะ

แสดงดงัรูปที� 3   ต่อจากนั�นติดตั�ง Servo motor ไวบ้ริเวณดา้นหลงัของถงั

ขยะให้แกนหมุนตรงกบัขอ้ต่อฝาถงัขยะแสดงดงัรูปที� q    ตามดว้ยติดตั�ง

บอร์ด Arduino R3 เขา้กบัถงัขยะ โดยใชปื้นกาวในการยึดติด แสดงดงัรูป

ที� x    ต่อสาย Jumper จาก Ultrasonic sensor และ Servo motor เขา้กบั
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บอร์ด Arduino uno r3 แสดงดงัรูปที� {    ติดตั�งบอร์ด Kidbright และ

Ultrasonic sensor เพื�อแจง้เตือนขยะเต็มเขา้กบัฝาถงั แสดงดงัรูปที� | เขียน

โปรแกรมเพื�อโคด้คาํสั�งเขา้สู่บอร์ด แสดงดงัรูปที� }   ติดตั�งชุดจ่ายไฟ 

เพาเวอร์แบงกแ์สดงดงัรูปที� ~  

 

   

      

  

 

 

                 

(ก) 

     

 

 

 

 

(ข) 

    

 

 

 

 

        

(ค) 

 

 

 

 

 

 

 

(ง) 

 

 

      

 

                    (จ) 

 

 

 

 

 

                                 (ฉ)   

รูปที� � อุปกรณ์ที�ใชใ้นการสร้างถงัขยะเปิดปิดอตัโนมติั (ก) ถงัขยะ (ข) บอร์ด Arduino 

R3 (ค) โมดูลอดัเสียงพร้อมลาํโพง (ง) Servo Motor MG995/996  (จ) Ultrasonic Sensor 

(ฉ) โมดูลอดัเสียงพร้อมลาํโพง 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 ติดตั�งคนัชกัฝาถงัขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

                รูปที� 3 ติดตั�ง Ultrasonic sensor บริเวณดา้นหนา้ของถงัขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4  ติดตั�ง Servo motor ไวบ้ริเวณดา้นหลงัของถงัขยะให้แกนหมุนตรงกบัขอ้ต่อฝาถังขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที� x  ติดตั�งบอร์ด Arduino R3 เขา้กบัถงัขยะ โดยที�ใชปื้นกาวในการยึดติด 
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รูปที� { ต่อสาย Jumper จาก Ultrasonic sensor และ Servo motor เขา้กบับอร์ด 

Arduino  Uno R3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� |  ติดตั�งบอร์ดKidbright 32 ipและUltrasonic sensor เพื�อแจง้เตือนขยะเขา้กบัถงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� }  เขียนโปรแกรม เพื�อโคด้คาํสั�งเขา้สู่บอร์ด 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

รูปที� ~  ติดตั�งชุดจ่ายไฟ เพาเวอร์แบงก์ 

 

 

 

ตารางที� � ทดลองการปิด ถงัขยะอตัโนมติั 

จากตารางที��      การทดลองระยะเวลาการทาํงานของไมโครคอน 

โทรลเลอร์ Arduino  Uno R3  ในการสั�งการกับ Ultrasonic sensor และ 

Servo motor สําหรับการปิด ถงัขยะ โดยทดลอง x ครั� ง ครั� งที� � เป็นเวลา 

{ วินาที   ครั� งที� � เป็นเวลา }วินาที   ครั� งที� � เป็นเวลา �� วินาที ครั� งที� q 

เป็นเวลา �� วินาที ครั� งที� x เป็นเวลา �q วินาที พบว่าระยะเวลาการทาํงาน

ที� เท่ากับหรือมากกว่า 10 วินาที  ถังขยะจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 

Ultrasonic sensor สั�งการให้ถงัขยะเปิด 
            

ตารางที� � ทดลองการแจง้เตือนเมื�อขยะเต็มถงั 

 

จากตารางที� �  การทดสอบการแจง้เตือนเมื�อขยะลน้ถงัของ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Kidbright 32 ip   โดยทดลอง � ครั� ง  ครั� งที�  �  

พบว่าขยะอยู่ปริมาณ ครึ� งถงั สถานการณ์ทาํงานจึงไม่มีการแจง้เตือน แต่

เมื�อทาํการทดลองครั� งที� � และครั� งที� � ขยะอยู่ปริมาณ เต็มถงั มีการแจ้ง

เตือน 
 

4.      ผลการดําเนินการ 

         จากการทดลองการทาํงานของถงัขยะอจัฉริยะนี� เป็นระบบที�เปิด-ปิด

ด้วยกลไกลให้ตรวจจับระยะที�กําหนดโดยทําการควบคุมสั�งการผ่าน

บอร์ด Arduino uno r3 ควบคุมการทาํงานด้วย Sensor และควบคุมการ

เปิด-ปิดด้วย Servo โดยจ่ายไฟ 5 V ให้กบัตวัควบคุม ในการทาํงาน ตาม

หลักการทํางานแสดงดังรูปที�  ��   พร้อมทั� งมีเสียงบอกผ่านมายงั ISD 

1820  ซึ� งเป็นโมดูลในการอดัเสียงและระบบการแจง้เตือนเมื�อขยะเต็มถงั 

โดยการควบคุมการทาํงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ Kidbright 32 ip   

กบั Sensor ตามหลกัการทาํงานแสดงดงัรูปที� �� 

 

ครั� งที� 
ระยะเวลาในการทดลอง 

(วินาที) 
สถานะการทาํงาน 

1 6 วินาที ฝาถงัเปิด 

2 8 วินาที ฝาถงัเปิด 

3 10 วินาที ฝาถงัปิด 

4 12 วินาที ฝาถงัปิด 

5 14 วินาที ฝาถงัปิด 

ครั� งที� 
ปริมาณในการทดลอง 

(จาํนวนขยะ) 

สถานการณ์ทาํงาน 

การแจง้เตือน 

1 ครึ� งถงั ไม่มีการแจง้เตือน 

2 เต็มถงั มีการแจง้เตือน 

3 เกินถงั มีการแจง้เตือน 
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รูปที� ��    หลกัการทาํงานของ Arduino uno r3 

รูปที���    หลกัการทาํงานของ Kidbright 32 ip 

5. สรุป 

บ ท ความ นี� เป็ น ก ารนํ าเส น อถังข ยะ เปิ ดปิ ดอัตโน มั ติ โด ยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino uno r3 ร่วมกับ ISD 1820 สําหรับบอก

เสียงสัญญาณเปิด และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Kidbright 32 ip ที�มีระบบ

การแจ้งเตือนเมื�อขยะเต็มถัง หลังการทดลองพบว่าถังขยะอัตโนมัติ

สามารถทาํงานไดต้รงตามวตัถุประสงคที์�ตั�งไว ้

กิตติกรรมประกาศ 

       ขอขอบ คุณ ครอบค รัว  โรงเรียน สารสิ ทธิ. พิ ทยาลัย   สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สมาคมวิชาการทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย) และสถาบนัทกัษะดิจิตอลเทคโนโลยีและ

การสร้างนวตักรรม ไอแมค ที�สนับสนุนให้ความรู้และคาํแนะนํา ทาํให้

การเขียนบทความฉบบันี�สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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The YOKOGAWA

ScopeCorder
DL350
THE WORLD’S MOST VERSATILE
DATA ACQUISITION SOLUTION

PORTABILITY
 Light weight
 Battery operation
 Compact size

FUNCTIONALITY
 Built-in memory for long-term 

recording and transient 
capture 

 SD card for long-term storage 
 Advanced triggering

OPERABILITY
 Use it like a recorder or an 

oscilloscope 
 Touch screen 
 Choice of operating modesSuperior noise and vibration-proof 

Flexible recording in a single portable tool
· Choose from 18 types of input module, which are compatible 

with other ScopeCorders
· Vibration-resistant design
· Superior immunity
· Secure reliable data recording in harsh environment

High-speed and long-term recording using large 
memory and direct recording onto an SD card
· Up to 100 Mpoints per module memory
· Up to 50 days continuous recording onto SD card

Maximum 8-CH high-speed isolated recording 
in a battery-operated compact chassis
· A4-sized compact chassis
· Simultaneous isolated inputs maximum 8-ch (1MS/s) or 4-ch (100 MS/s)

Scanning inputs maximum 32-ch (10 kS/s) or 16 channels (20kS/s)
· AC/DC/Battery operated

Ease of use in the �eld
· Intuitive operation using 8.4-inch touch screen
· A choice of two operating modes provides greater �exibility
· ‘DL350 assistant software’ helps to con�gure settings and to 

back-up data on-the-spot

Field

EV (electric vehicle)

Power tool

Field device

Factory/plant

Steel making
Paper making

Application Purpose User Advantages

Small size, battery drive, 
synchronization with GPS 
position and time data

Small size, battery drive, 
complex measurement of 
voltage and vibration

Small size, 2-way power 
source, long-term monitoring 
with long memory

Small, portable, window 
trigger (instantaneous power 
failure, sag detection)

High noise immunity, 
external clock (roller) 
synchronization

Evaluation of battery 
voltage fluctuation 
while driving

Evaluation of 
practical behavior

Maintenance of 
ultrasonic-type 
vortex flow meter

Power quality 
monitoring

Rolling process 
monitoring

CAN 
communication data

Auxiliary power 
source monitor

Tool vibration

Gate signal

Temperature

Battery voltage

Battery voltage,
motor rotation pulse

Sensor receiving 
wave, receiving pulse

AC power, 
voltage, current

Thickness gauge 
monitor

Measurement Item
Slot 1 Slot 2

A
4
 size

8
c
h

AC DC
+–

Li-ion

UP TO
100Mpoints

/Module

UP TO
5Gpoints
/Module

SD

Yokogawa Engineering Asia Pte Ltd.    
Tel. +65 6241 9933
TMI@sg.yokogawa.com 

Headquarters Sales Network Yokogawa (Thailand) Ltd.
Tel. +66 2 715 8600
paiboon.bosombat@th.yokogawa.com

Yokogawa Electric (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 8064 9888
YMI-CMU@my.yokogawa.com

Yokogawa Philippines Inc.
Tel. +63 2 238 7777
Ernani.Macalos@ph.yokogawa.com

Yokogawa Vietnam Company Ltd.
Tel. +84 4 3763 5115
GP_YVN@vn.yokogawa.com

For all other countries, please contact headquarters

tmi.yokogawa.com

217mm (H), 305mm (W), 92mm (D) 3.9kg

MORE THAN A TEST TOOL COMPREHENSIVE TESTING MADE EASY



IRCIRC  
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIES

SMART BENCH ESSENTIALS TEST INSTRUMENTSSMART BENCH ESSENTIALS TEST INSTRUMENTS
(SBE)(SBE)

Keysight Smart Bench Essentials ชุดเครื�องมอืทดสอบระดับมอือาชพี ซึ�งประกอบไปด้วย 
4 รุน่ ได้แก่ Oscilloscope, Digital Multimeter, Power Supply, และ Function Generator

Address: 719 4th Floor, KPN Tower, Rama 9 Road, Bangkapi, Huay-Kwang,
Bangkok, 10310 Thailand
Line: @IRCT
Email: info@irct.co.th

02-717-1400

สามารถจา่ยความถี�ได้ที� 20 MHz ม ี Function
Waveform ในตัวเครื�อง ที�นิยมใชง้านทั�งหมด 17 รูปแบบ
และสามารถที�จะสรา้งรูปแบบของ Waveform ได้เอง
สาํหรบั EDU33212A มาพรอ้มกับ 2 ชอ่งสญัญาณ ที�
สามารถเลือกค่า Waveform ได้อยา่งอิสระ

พาวเวอรซ์พัพลายแบบ Isolated Channels 
จาํนวน 3 ชอ่ง สามารถจา่ยได้สงูสดุถึง 90 W 
(2 Channels of 30V/1A and 1 Channel of 6V/5A)
มาพรอ้มการป�องกันอยา่งเต็มรูปแบบไมว่า่จะเป�น 
Over-Voltage Protection/Over-Current
Protection และ Over Temperature Protection 
ซึ�งจะชว่ยป�องกันความเสยีหายที�จะเกิดกับตัวเครื�องได้

ดิจทัิลมลัติมเิตอร ์แสดงผลหน้าจอแบบละเอียดที� 5.5 หลัก
สามารถอ่านค่าที�ความเรว็สงูถึง 110 ครั�ง/วนิาที 
สาํหรบังานที�ต้องการเก็บค่าที�ความเรว็สงู มหีน่วยความจาํ
ภายในที� 5,000 ค่า ตัวเครื�องยงัสามารถเชื�อมต่อ
คอมพวิเตอรผ์า่น USB และ LAN Interface ได้อีกด้วย

Oscilloscope 
EDUX1052A/EDUX1052G

สโคปขั�นพื�นฐานเหมาะกับการวดัทั�วไป ตัวเครื�องมี
Bandwidth ที� 50 MHz จาํนวน 2 ชอ่งสญัญาณ 
และยงัมาพรอ้ม Sampling Rate สงูถึง 1GSa/s 
พรอ้ม Function Generator ในตัวสาํหรบัรุน่ G Model
ที�ยงัม ี Serial Decodes ทั�ง I²C และ UART สามารถ
บนัทึกขอ้มูล และรูปภาพผา่น USB Drive

Digital Multimeter
EDU34450A

Function Generator
EDU33211A/EDU33212A

DC Power Supply
EDU36311A





Engineering Solution & Software Services ติดต่อ 061-787-9104 หรือ www.bnl-solution.com 

บริษัท บี.เอ็น.แอล โซลูชัน จ ำกัด ใหบ้ริการซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรโ์ซลูชนัในดา้นวิศวกรรม ให้

ค าปรกึษา และพฒันาแอปพิเคชนัครบวงจรแก่ลกูคา้ทัง้ในดา้นการศึกษา การวิจยั และอุตสาหกรรม 

เป็นตัวช่วยดา้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในหลากหลายดา้น เช่น การพัฒนายานยนตไ์ฟฟ้า การ

วิเคราะหข์อ้มลู และพฒันาปัญญาประดิษฐ์ การพฒันาหุ่นยนต ์การเงิน และการแพทย ์เป็นตน้ ทัง้นี ้

ผลิตภณัฑข์องทางบรษิัท สามารถแบ่งความสามารถออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งันี ้ 

การพฒันายานยนตไ์ฟฟ้า ทางบรษิัทมีซอฟตแ์วรส์ าหรบั 

• การออกแบบและวิเคราะหด์า้นโครงสรา้งของยานยนตไ์ฟฟ้า  

• การจ าลองระบบขบัเคล่ือนของยานยนตไ์ฟฟ้า มอเตอรไ์ฟฟ้า แบตเตอรร์ี่ไฟฟ้า  

• การจ าลองการรบัส่งสญัญาณ คลื่นวิทย ุและสญัญาณ 5G จากตวัส่งสญัญาณภายใน

ยานยนตไ์ฟฟ้า 

• การจ าลองการไหลของอากาศรอบๆ โครงสรา้งยานยนตไ์ฟฟ้า  

ช่วยการออกแบบยานยนตไ์ฟฟ้าเป็นไปไดส้ะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดค่าใชจ้่าย และเพิ่ม

ศกัยภาพในการออกแบบยานยนตไ์ฟฟ้าไดเ้ป็นอย่างดี 

การวิเคราะหข์อ้มลู และการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ ทางบรษิัทมีซอฟตแ์วรส์ าหรบั 

• การวิเคราะหข์อ้มลู   

• สรา้งระบบปัญญาประดิษฐ์ 

• แสดงผลขอ้มลูแบบเรียลไทม ์

ช่วยใหก้ารวิเคราะหข์อ้มูล สรา้งปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนแสดงผลขอ้มูล ท าไดง้่ายและรวดเร็ว 

โดยไม่ตอ้งเขียนโคด้โปรแกรมเพิ่มเติมใดๆ 

 

การพฒันาหุ่นยนต ์ทางบริษัทมีผลิตภณัฑห์ุ่นยนต์ตน้แบบ พรอ้มทัง้ซอฟตแ์วร ์ที่ใชส้  าหรบัการ

เรียนรู ้วิจยั ในทางการศกึษา และวงการอตุสาหกรรม ดงันี ้ 

• แขนกลหุ่นยนต ์ส าหรบัวิจยั และอตุสาหกรรม 

• ตน้แบบหุ่นยนต ์ส าหรบัเรียนรู ้และวิจยั เก่ียวกบัระบบควบคมุ รูปแบบต่างๆ  

• ตน้แบบหุ่นยนต ์ส าหรบัเรียนรู ้และวิจยั เก่ียวการประมวลผลภาพ กบัการควบคมุ 

โดยผลิตภัณฑต์น้แบบหุ่นยนตจ์ากทางบริษัทจะมาพรอ้มกบัซอฟตแ์วรข์องทางบรษิัท พรอ้มใช้

งานไดเ้ลยทนัที ทัง้นีผ้ลิตภณัฑจ์ากทางบรษิัทยงัสามารถน าใชง้านรว่มกบัซอฟแวรอ์ื่นๆ ที่นิยมในปัจจบุนัไดอ้ีกดว้ย  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษทั เพอร์เฟค ไดแด๊กติก จ ำกดั 
บริษทัฯเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทยของผลิตภณัฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

ซ่ึงทั้งหมดเป็นเคร่ืองมือและครุภณัฑ ์ทำงกำรศึกษำ ทำงดำ้นวศิวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยอุีตสำหกรรม  

ส ำหรับสถำบนักำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำและอำชีวศึกษำ  

ทั้งน้ี บริษทัฯมีบุคคลำกรใหก้ำรสนบัสนุน ค ำแนะน ำ ค  ำปรึกษำ หลกัสูตรอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่ำงๆ ท่ีทำง

สถำบนักำรศึกษำจ ำเป็นตอ้งใช ้ส ำหรับในงำนดำ้นกำรเรียนกำรสอน และ วจิยั  

ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของสภำวศิวกร 

 
         E-mail : info@perfectdidactic.co.th                                                                         Tel : 02-954-4113 

mailto:info@perfectdidactic.co.th


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimension Portable Fiber 
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F.E.S. Co., Ltd.

F.E.S. Co., Ltd.
1000/24, P.B. Tower, 8 floor, Sukhumvit 71 Rd, North Klongtan, Wattana, Bangkok 10110 
www.fesupply.com    Email: info@fesupply.com TEL: 02-064-4050-1  FAX: 02-010-4262

Facebook Line

Regenerative Grid Simulator

Bidirectional Programmable 
DC Power SupplyBattery Charge&Discharge 

Test System

ชุดฝกการ Splice สายไฟเบอรออบติกFiber Optic
Fusion Splicer + OPM Set

Fusion Splicing Tool Kit
Dimension Fast

Connector SC/UPC

OTDR Set

OTDR Launch Cable SC/UPC Dimension OTDR SC/UPC SC/UPC Adapter

Fusion Splicer Set

EasyGet One Click Cleaner 2.5mm
MS46122B Compact USB Vector 

Network Analyzer (VNA) Field Master Pro Spectrum Analyzer 
MS2090A

ชุดทดสอบแบตเตอร่ี
รถยนตไฟฟา 
ผาน ECU

Digital storage oscilloscope

Power analyzer

TrueRMS power
clamp meter

MPS150

EPS150FA
Visualize Success by Analyzing 

Sub-Micron Failure

150 mm Probe Systems



ur SolutionsO

Genetron Technology (Thailand) Co.,Ltd.
51/3 Vibhavadi Tower, Room 4 Floor 14 Ngamwongwan Road, 
Ladyao, Chathuchak, Bangkook Thailand 10900

 Genetron is a leading provider of test and measurement equipment such as oscilloscopes, protocol analyzers, 
digitizers, arbitrary waveform generators (AWG), DC/AC programmable power supplies & electronic loads, 
hardware in the loop (HIL), electromagnetic near filed measurement solutions and life science electromagnetic-
simulation software in Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, Vietnam and Indonesia. We strive to be a 
competent and dependable test solutions partner to all our customers, providing them with robust and responsive 
pre and post sales services.

www.genetroncorp.com
sales@genetroncorp.com
+66 2941 0068

Better Solution
Excellent Services

Motor  Drive Analyzers

TDR and S-Parameter Analyzers



MICRO SUM ENTERPRISE 
LIMITED PARTNERSHIP

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
32/106, ซอย นวลจันทร์ 12 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 02-946-3069, 02-946-3130, 02-946-0899 โทรสาร 02-9463068
E-mail : sumrit3000@gmail.com

X

ไมโคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส
อ านวยความสะดวกของการจัดซื้อส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

Factory & 
Warehouse 
Suppilese

Horeca Equipment & 
Suppuile

Business Services

Office & School IT Software & 
Electronics 

Hyginene & 
Cleaning

Furniture





M.T.K  MARKETING CO.,LTD. 
Tel : 02-944-7858 Fax : 02-944-7859 
Website : www.mtkmarketing.co.th 

 เคร��องม�อว�ด���เ���อม��อ��งก�นได���ก��ว ด�ผล, บ�น��ก, ว�เคราะ��, รายงานผล, ��างานร�วมก�นได�จาก��ก������ว

โลก ผ�านระบบคลาวด�  

 ย�คใหม�ของเคร��องม�อว�ดท��เ���อมต�อถ�งก�นได�ท�กต�ว ว�ดและบ�นท�กค�าอ�ตโนม�ต�, ว�เคราะห�, รายงานผล, ท�างานร�วมก�น

ได�จากท�กท��ท��วโลก ผ�านระบบอ�นเตอร�เน�ตคลาวด� ด�วยระบบ Fluke Connect® ท��ม�ในต�วเคร��องม�อว�ดร� �นใหม�ท�กต�ว ท�างาน

ร�วมก�บ App* ในสมาร�ตโฟนหร�อแท�บเลต ท��งระบบ Android และ iOS รวมท��ง PC Software*  

 เพ��มประส�ท��ภาพในการท�างานร�วมก�นเป�นท�ม ไม�ว�าจะอย��ท��ใดก�ตาม ก�สามารถร�วมก�นแก�ป�ญหาจากระยะไกลได� 

โดยการเข�าถ�งและแบ�งป�นข�อม�ลก�นได�จากท�กท�� 

 ด�ผลกราฟรายงานผลการว�ดจากเคร��องม�อหลายๆต�วพร�อมก�นได� ไม�ว�าจะเป�นค�าทางกล, ค�าทางไฟฟ�า และอ�ณหภ�ม� 

ของเคร��องจ�กรหร�ออ�ปกรณ�โดยจ�ดการได�เป�นรายต�วออกแบบให�ต�ดต��งใ��งานได�ง�าย โดยไม�ต�องพ��งพาแผนก IT แต�อย�างใด 

ใครๆ ก�ใ��ได�ท �างานอ�ตโนม�ต� ว�ดค�าและส�งข�อม�ลด�วยระบบไร�สาย ไม�ต�องจดลงกระดาษอ�กต�อไป ลดโอกาสผ�ดพลาด และ

ลดเวลาในการค�นหาบ�นท�กข�อม�ลของเคร��องจ�กรต�างๆ 



Our Products and Solutions
● Vehicle to Everything (V2X)
● Driving Automation Systems: Advance
   Driver Assistance Systems (ADAS) 
● Automated Driving Systems (ADS)
● Embedded Software and verification
● Mathematic Modeling and Simulation 
● Machine Intelligent Solutions
● Medical and Neurophysiological Solutions
● Digital Signal Processing and Communication
● Computer Vision and Image Processing
● Test Automation Solutions
● Enterprise Software Development 
● Data Analytics and IOT
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โรเด้อร์ แอนด์ ชวารส์ ผูน้ําด้านผลิตภัณฑเ์ครื�องมือวัดและทดสอบ จากประเทศเยอรมัน ด ้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีขั�นสูง 

เป ็นที�ยอมร ับจากผู้ใช้งาน ทั�งจากภาคสถาบันการศึกษา ภาคร ัฐ ภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรมอิเล ็กทรอนิกส์ 

โดยเครื�องมือว ัดและทดสอบเหล่านี�ถือเป็นเครื�องมือพื�นฐานสําหรบัช่างและวิศวกร ท ี�ใช้ในการตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ 

ติดต่อเรา

บริษัท โรเดอ้ร์ แอนด ์ชวาร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด

โทร. 02 119 1200   แฟกซ ์02 119 1299   

อีเมลล์ info.thailand@rohde-schwarz.com



3D Design
CATIA
3DEXPERIENCE

Computational Fluid Dynamics
SIMULIA XFlow
SIMULIA PowerFLOW
scSTREAM
scFLOW

MSC Nastran
Marc
Actran
SIMULIA Abaqus

Finite Element Analysis

Adams
Simpack
Easy5

Multibody Dynamics

Bulk Forming
Simufact Forming

SIMULIA CST Studio Suite
Electromagnetic

Romax
Gear & Motor Design

Design & Simulation Solutions for
RESEARCH & TEACHING

Sheet Forming
FTI FormingSuite

Injection
SIGMASOFT  Virtual Molding@

Welding
Simufact Welding

Additive Manufacturing
Simufact Additive
Digimat-AM

AI & Machine Learning
ODYSSEE

Life Sciences & Material 
Sciences 

Biovia Materials Studio
Biovia Discovery Studio Rail Simulation

Simpack Rail
VI-Rail

Autonomous & 
Virtual Test Drive

VIRES

sales@sigmasolutions.co.th       SigmaThailand       @sigmasolutions       Sigma Soltions

77/95, Sinn Sathorn Tower, 23  Fl., Krungthonburi Rd., Klongsan, Bangkok 10600
Tel: 0 2862 1188 Fax: 0 2862 2405 Website: www.sigmasolutions.co.th

Digimat
Composite Materials

0 2862 1188
SIGMA SOLUTIONS



4K 10-bit quality ‘Pulin Interactive Smartboard’,highly

functional, easy-to-use, value-for-money all-in-one solutions

All Solutions, One Device

คุณสมบัติสุดล้ําแบบครบวงจร
คุณภาพความคมชัดของจอ ระดับ 4K 10 บิต

ใชงานงาย ไดผลลัพธท่ีชวยคุณไดจร�ง คุมคาคุมราคา

Pulin Technology Co.,Ltd
เปนบร�ษัทอินเทอรเน็ตท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพฯ มีธุรกิจหลักของบร�ษัท
ไดแก  ฮารดแวรอัจฉร�ยะท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง และแพลตฟอรม IOT

www.plsmlp.com

บร�ษัท ภูลิน เทคโนโลยี จํากัด

ชองทางการติดตอ

pulintechnology6@gmail.com

02-115-9299

065-939-4584

085-337-4584

559 Rama 9 Road, Soi Soonvijai 4,

Huai Khwang, Bangkok 10310

PULIN TECHNOLOGY CO.,LTD



Modern Touchscreen Display Full Featured Analysis Software Enabled

Intuitive 10.1-inch capacitive color 
touchscreen with simplified user 
interface enables quick access to 
any function.

Comprehensive analysis capabilities 
with 36 automated measurements, 
advanced math, FFT with gating, 
search and mark, limit, and eye mask.

Built-in support for TekDrive enables a 
collaborative data workspace. Also 
works with TekScope off-line analysis 
software.

Serial Decode All-in-One Convenience VESA Mount and Accessories

Optional serial decode and trigger 
package is ideal for testing today’s 
complex embedded designs.

Built-in optional 16 channel MSO, 50 MHz 
AFG, 4-bit pattern generator and DVM/
counter ideal for testing digital circuits or 
stimulating the circuit under test.

Built in VESA interface enables use 
of off-the-shelf VESA accessories. 
Optional rack mount, protective case, 
and kickstand enable different uses.

Thin, Lightweight Design Battery Powered

Compact, industry-leading form factor unlocks valuable 
bench space without compromising performance. Front 
and side I/O allow easy connectivity.

Optional battery pack supports two batteries with an 
estimated eight hours run time. Batteries can be hot-
swapped to extend operating time.

2 Series MSO 
The oscilloscope that 
works where you work

Trinergy Instrument 



Visit www.trinergy.co.th for more details.

Condensed Specifications
 MSO22 MSO24

Analog Channels 2 4

Bandwidth 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz

Sample Rate 1.25 GS/s (All), 2.5 GS/s (Half)

Record Length 10 Mpts all channels

Advanced Triggers
Edge, Pulse Width, Runt, Timeout, Logic, Setup & Hold, 

Rise/ Fall Time, Parallel Bus

Digital Channels (MSO)1 16

Function Generator 50 MHz, single channel with 128k point arbitary waveform

Digital Pattern Generator1 4 bit

Battery Operation 2 Slot, hot swappable with up to 8 hours

Protocol Analysis I2C, SPI, UART, CAN, CAN-FD, LIN, SENT

DVM/Counter1 5 Digit, free with registration

Display 10.1-inch, WXGA, color, touch

VESA 100 mm × 100 mm

Warranty 1 year

TekDrive2,3 Collaborative workspace to save, recall, and share scope data

TekScope2 Extend data visualization and analysis capabilities to your PC

Optional Service Plans
Extended warranties, Total Product Protection Plan, and 

calibration services plans available

1Available with future software release.
2Six months free with your 2 Series MSO.
3Not available in all countries.

Protect your investment 
and your uptime with a 
service package for 
your 2 Series MSO.

2 Series MSO 
The oscilloscope that works where you work

Trinergy Instrument Co., Ltd.
333 Soi Prachasanti (Ratchadaphisek 10), Rachadaphisek Rd., Huay Khwang, Bangkok 10310
Tel: 02-64454588, E-mail: info@trinergy.co.th, website: www.trinergy.co.th, Line @ : @trinergy

http://www.tek.com


Hitachi Energy –
Advancing a sustainable
energy future for all 
We are advancing the world’s energy system to be more 
sustainable, flexible and secure. As the pioneering technology 
leader, we collaborate with customers and partners to enable 
a sustainable energy future – for today’s generations 
and those to come.    





Electrical Engineering
SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
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