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บทคัดย่อ 

การศึกษาประวติัศาสตร์ช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจต่อการเปลีRยนแปลงของสังคมและวฒันธรรมในแต่ละ
ยุคสมยั ซึR งโบราณสถาน และโบราณวตัถุ เป็นหลกัฐานทีRสําคญัทางประวติัศาสตร์ทีRบอกเล่าความเป็นมาของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นบัตัZงแต่อดีตต่อเนืRองมาจนถึงปัจจุบนั โดยการวิจยัครัZ งนีZ มีวตัถุประสงคเ์พืRอพฒันา
ระบบสืบคน้ขอ้มลูโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากฐานขอ้มูลวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา
คน้ควา้ข้อมูลทางด้านประวติัศาสตร์แก่บุคคลทัRวไป กระบวนการวิจยัเริR มต้นด้วยการศึกษา รวบรวมขอ้มูลทีR
เกีRยวขอ้ง ดาํเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบจากขอ้มลูทีRไดแ้ละพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลในรูปแบบของเวบ็
แอพพลิเคชันทาํงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลงัจากนัZนจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใช้งานระบบแก่ผูใ้ช้ทีR
เกีRยวข้องเพืRอประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบสําหรับปรับปรุงการทาํงานให้มีความสมบูรณ์และ
ถกูตอ้ง ผลการประเมินโดยกลุ่มตวัอย่างของผูใ้ชง้านจาํนวน 57 คน พบว่าค่าเฉลีRยสูงสุด คือส่วนความถูกตอ้งของ
เนืZอหาไดค่้าเฉลีRย 4.31 รองลงมาคือส่วนการสืบคน้ขอ้มลูไดค่้าเฉลีRย 4.00 และส่วนการแสดงผลไดค่้าเฉลีRยเท่ากบั 
3.94 ซึR งมีค่าเฉลีRยรวมทัZงหมดเท่ากบั 4.08 อยู่ในระดบัมีความพึงพอใจมากต่อการทาํงานของระบบ ทาํใหไ้ดร้ะบบ
ทีRเป็นเครืR องมือสืบคน้องคค์วามรู้ดา้นประวติัศาสตร์ ทีRเป็นแหล่งการเรียนรู้ สาํหรับใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล
ดา้นประวติัศาสตร์ทีRสัมพนัธ์กบัขอ้มลูวดัไดเ้ป็นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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Abstract  

The study of history helps to better understand the changes in society and culture in each period. 
Historical sites and antique artifacts are important historical evidence that explains the derivation of community, 
society and country from past to present. This research aims to develop a search system of historical sites and 
antique artifacts through temple database in Lampang province to be used in the future as a learning and 
research center of historical information for the general public. The research process began with previous 
studies and data collecting, system analysis and design, and development of the search system through web 
application via the internet. Then, it is followed by training how to utilize the system for the users and to 
evaluate the system performance to improve performance efficiency. The result of the system effectiveness from 
sampling of 57 users, it was found that the accuracy of the content has the highest average score of 4.31, the 
Information Searching score of 4.00 and the website display average score of 3.94. The average score of all 
three parts is 4.08 which is considered to be effectively valid. From the research, the developed search system 
can be used as a tool to search for historical knowledge. Moreover, it can also be an effective learning center to 
study historical information that is related to the temples. 
 
Keywords: Historical site searching system; Antiques artifact searching system; Historical site database; 
Antiques artifact database; Temple database 
 
1. บทนํา 

โบราณสถาน โบราณวตัถุ เป็นทรัพยากรของชาติทีRมีอายุหรือลกัษณะแห่งการก่อสร้างหรือลกัษณะการ
ประดิษฐ์เป็นประโยชน์ทางศิลป์ ประวติัศาสตร์หรือโบราณคดี [1] และยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ทีR
บอกเล่าความเป็นมาของชุมชน สังคม วฒันธรรมของชาติ นอกจากนีZการศึกษาประวติัศาสตร์เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นระบบ ช่วยให้เกิดความเขา้ใจต่อการเปลีRยนแปลงของสังคมและวฒันธรรม
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ซึR งหลายจงัหวดัของประเทศไทยมีวดั โบราณสถาน และสถานทีRสาํคญัทางประวติัศาสตร์
หลงเหลืออยู่จาํนวนมาก เช่น เจดีย์ วิหาร อุโบสถ และกาํแพงเมืองโบราณ เป็นตน้ โดยสิRงทีR เหลืออยู่เหล่านีZ
สามารถใชส้าํหรับศึกษาประวติัศาสตร์และเหตุการณ์สาํคญัในอดีตทีRมีความเชืRอมโยงกบัปัจจุบนัได ้

จงัหวดัลาํปาง ตัZงอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นดินแดนส่วนหนึR งของอาณาจกัรลา้นนาใน
อดีต สร้างเมืRอ พ.ศ.1223 มีชืRอเรียกหลายชืRอ อาทิเช่น เมือง “ นครเขลางค ์” ต่อมาเปลีRยนเป็น “ นครอมัภางค ์” และ
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เปลีRยนชืRอเป็น “ นครลาํปาง ” ภายหลงั ในสมยัโยนกเชียงแสน นครลาํปางเคยตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของขอม เคย
เป็นเมืองประเทศราชของพม่าและเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี โดยการนาํของเจา้ทิพย์ช้าง 
สามารถขบัไล่พวกพม่าออกจากเมืองลาํปางไดส้ําเร็จ จึงไดรั้บการสถาปนาขึZนครองนครลาํปางในปี พ.ศ.2279  
จนถึงสมยัเจา้บุญวาทยว์งศม์านิต เป็นผูค้รองนครลาํปางองคสุ์ดทา้ย ต่อจากนัZนจงัหวดัลาํปางไดป้ระกาศจดัตัZงเป็น
จงัหวดั ในปี พ.ศ.2435 ซึR งตรงกบัสมยัรัชกาลทีR 5 [2] โดยสถานทีRสําคญัทางประวติัศาสตร์หลายแห่งสามารถพบ
ไดใ้นจงัหวดัลาํปาง เช่น วดัเก่าแก่ทีRสร้างมานานหลายร้อยปี เจดีย ์วิหาร และพระพุทธรูป เป็นตน้  

วดัเป็นสถานทีRใชป้ระกอบศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา มีความสําคญัในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนีRยวจิตใจ 
ทีRแสดงถึงความเชืRอ ความศรัทธา ประวติัศาสตร์ สะทอ้นมิติทางดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม สังคมไดเ้ป็นอย่าง
ดี [3] นอกจากนีZ วดัยงัเป็นแหล่งความรู้มากมายหลายสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งรวมทรัพยากรของชาติทีRมีคุณค่า 
เช่น พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนงั และสิRงก่อสร้าง เป็นตน้ ซึR งเป็นทรัพยากรทีRมีคุณค่าและบ่งบอกเอกลกัษณ์ของ
ความเป็นชาติไทยมาอย่างยาวนาน [4] จากอดีตถึงปัจจุบนัวดัในพระพุทธศาสนาถูกสร้างให้เป็นศูนยก์ลางของ
ชุมชนซึR งไดรั้บการทาํนุบาํรุงโดยกษตัริย ์ขา้ราชการ พ่อคา้ เศรษฐี และประชาชนทัRวไป โดยในสมยัโบราณ วดั
และเมืองถูกสร้างขึZนพร้อมกนั ซึR งสิRงเหล่านีZ มีเกีRยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ไม่ทางใดก็ทางหนึRง ขอ้มลูขา้งตน้แสดง
ให้เห็นว่าวดัมีบทบาทสําคญัในการเชืRอมโยงคนในสังคมให้อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและเป็นศูนย์กลางของการ
ดาํเนินชีวิตของคนไทย ดงันัZน วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ สถานทีRสําคัญทางศาสนา จึงเป็นส่วนหนึR งของ
ประวติัศาสตร์ หากตอ้งการเรียนรู้เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์กส็ามารถศึกษาจากขอ้มูลของวดัได ้

การจดัเก็บขอ้มูลวดัของประเทศไทย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัทีRมีหนา้ทีR
จดัทาํทะเบียนวดัแต่ละจงัหวดั ซึR งประกอบดว้ย รหัสวดั ชืRอวดั ทีRอยู่ นิกาย ประเภทวดั วนัทีRตัZงวดั วนัทีRไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา ส่วนรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละวดันัZน จะมีตวัแทนวดั นักวิชาการ นกัวิจยั เป็นผูจ้ดัทาํ
รายงาน ตัวอย่างเช่น การศึกษาประวติัความเป็นมา แนวคิด รูปแบบ และเทคนิควิธีการสร้างพระพุทธรูป
ทรงเครืRองศิลปะพม่า วดัม่อนปู่ ยกัษ ์เมืองลาํปาง [5] และการศึกษาทีRมาของชืRอวดั ทาํใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ชืRอวดักบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความคิดและความเชืRอของ
บรรพบุรุษ [6] นอกจากนัZนยงัมีงานทางดา้นประวติัศาสตร์ทีRศึกษาการเขียนประวติัศาสตร์เกีRยวกบัการเรียกชืRอ
เมืองทีRเป็นศูนยก์ลางของลาํปางตัZงแต่ในอดีต ทีRสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ทีRปรากฏในหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์ต่างๆ [7] และงานทีRเกีRยวขอ้งกบัการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทีRจดัแสดงโบราณวตัถุในพืZนทีRภาคกลางของ
ประเทศไทย สามารถจดักลุ่มขอ้มูลเพืRอเชืRอมโยงความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และโบราณคดี ทาํให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกีR ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพืZนทีRนัZ นๆได้ [8] จากการศึกษาทีRกล่าวมาผู ้วิจัยพบว่า
เอกสารรายงานทีRเผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสารทีRไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) และยงัไม่มีการจดัเก็บใน
รูปแบบของระบบฐานข้อมูล ทาํให้ยากต่อการสืบค้น รายละเอียดข้อมูลทีRได้จากการสืบค้นในแต่ละครัZ งไม่
ครบถว้น และใชเ้วลาในการคน้หาขอ้มูลทีRตอ้งการ 
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จากปัญหาทีRกล่าวมามีงานวิจยัหลายงานทีRใชห้ลกัการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์นการพฒันา
ระบบสารสนเทศและนาํเสนอขอ้มูลทีRไดจ้ากการวิเคราะห์เพืRอสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสะดวกต่อการใชง้าน จาก
การศึกษาพบว่ามีการนาํไปประยุกต์ใชก้บังานดา้นจดัเก็บขอ้มูลโบราณวตัถุของห้องสมุด พิพิธภณัฑ์ ดา้นการ
จดัการขอ้มลูศาสนสถาน โบราณสถาน และดา้นการนาํเสนอขอ้มูลดว้ยเวบ็ไซต ์เป็นตน้ ตวัอย่างเช่น งานวิจยัการ
พฒันาห้องสมุดดิจิทลัโบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ อาคาร ภ.ป.ร. วดับวรนิเวศวิหาร โดยใช้กระบวนการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เพืRอจัดเก็บในรูปแบบระบบฐานข้อมูล ระบบทีRพฒันาสามารถลดความซํZ าซ้อนของข้อมูล 
หลีกเลีRยงความขดัแยง้ และสามารถใชข้อ้มลูร่วมกนัได ้[9] และงานวิจยัการพฒันาระบบฐานขอ้มูลโบราณวตัถุทีR
จดัเกบ็ในพิพิธภณัฑเ์มืองพิษณุโลก ดว้ยการใชก้ระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยศึกษาขอ้มูลและประชุมร่วมกบัผู ้
ทีRเกีRยวขอ้งเพืRอกาํหนดแผนการดาํเนินงาน ทาํให้ไดร้ะบบฐานขอ้มูลทีRสามารถจดัเก็บขอ้มูลและสืบคน้ขอ้มูลได้
และผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจทีRดีต่อการทํางานของระบบทีRพฒันาขึZน [10] งานวิจัยทีRคลา้ยกันเกีRยวกับการ
พฒันาการจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศสําหรับพิพิธภณัฑพุ์ทธปฏิมา เพืRอสร้างฐานขอ้มูลและเวบ็ไซต์สําหรับ
อาํนวยความสะดวกต่อการจดัเก็บและคน้คืนสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพรวมระบบทีRพฒันาขึZนมี
ประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาและโบราณคดี ศิลปะและวฒันธรรมได ้[11] สาํหรับงาน
ดา้นการจดัการขอ้มูลศาสนสถานและโบราณสถานพบว่า [12] ไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลของแหล่งโบราณสถาน
จงัหวดัมหาสารคาม ดว้ยการศึกษารวบรวมขอ้มูลประวติัโบราณสถานจากหน่วยงานทีRเกีRยวขอ้งและลงพืZนทีR
สาํรวจจดัเก็บขอ้มูลเพืRอนาํมาออกแบบระบบฐานขอ้มลูสําหรับและจดัเก็บขอ้มูล พร้อมทัZงนาํเสนอในรูปเวบ็ไซต์
เพืRอใหผู้ใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงและสืบคน้ขอ้มลูได ้และ [13] ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศสาํหรับศาสนสถานของวดั
โดยมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยสนับสนุนการจดัการขอ้มูลของคณะสงฆ์และเป็นแหล่ง
เผยแพร่ขอ้มลูไปสู่ประชาชนทีRตอ้งการศึกษาขอ้มลูเกีRยวพระพุทธศาสนาได ้นอกจากนีZ งานดา้นการพฒันาเวบ็ไซต์
พบว่า [14] ไดส้ร้างเวบ็ไซตที์Rมีการรวมขอ้มลูดา้นการศึกษา ศิลปะ และวฒันธรรม ของวดั โดยใชข้อ้มูลตวัอย่าง
วดั ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระบบทีRพฒันานอกจากจะให้ขอ้มูลทางดา้นโบราณคดีแลว้ยงัสามารถคน้หา
ขอ้มูลทีRสนบัสนุนการท่องเทีRยวของวดัได ้ และ [15] งานวิจยัการพฒันาเวบ็ไซต์นาํเสนอภูมิปัญญาลา้นนาเชิง
หตัถกรรมในพืZนทีRชุมชน วดัศรีสุพรรณ จงัหวดัเชียงใหม่ ทีRสามารถเผยแพร่ขอ้มลูใหแ้ก่บุคคลทัRวไป ไดค้วามรับรู้
ขอ้มลู ช่วยสร้างความตระหนกัในการอนุรักษภ์ูมิปัญญาทอ้งถิRนและวิถีชีวิตของคนในชุมชน การศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยทีR เกีRยวข้องทีRกล่าวมาพบว่าหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยอย่าง
หลากหลาย ก่อใหเ้กิดองคค์วามรู้และสามารถเขา้ถึงเนืZอหาทีRเป็นประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูวิ้จยัไดน้าํสิRง
ทีRศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานวิจยันีZ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคที์Rกาํหนดไว ้  

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคญัต่อวิถีชีวิตและสังคมไทยเป็นอย่างมากโดยภาครัฐไดใ้ห้
ความสําคญัในการผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (Digital Economy) ทีR มุ่งเน้นการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาสนบัสนุนและขบัเคลืRอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพืRอพฒันาใหก้า้วทนันานาอารยประเทศและ
การเขา้สู่เศรษฐกิจดิจิทลัอย่างยัRงยืน โดยการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัZงฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มาใชใ้นการ
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ประมวลผลขอ้มูล  นอกจากนีZ อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาวนัในทุกๆดา้น เช่น ดา้นเศรษฐกิจ 
ดา้นการศึกษา ดา้นการท่องเทีRยว เป็นตน้ สามารถเชืRอมโยงทุกเครือข่ายทัRวโลกเอาไวด้ว้ยกนั เพืRอความสะดวกและ
รวดเร็ว ในการติดต่อสืRอสาร และกลายเป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ทีRสามารถแบ่งปันขอ้มลูร่วมกนั [16] ดงันัZนใน
การศึกษาวิจยันีZ  ผูวิ้จยัจึงไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีRมุ่งเนน้การสร้างระบบสืบคน้ขอ้มูล
ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชนัทาํงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีวตัถุประสงค์เพืRอพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูล
ทางดา้นประวติัศาสตร์ทีR เกีRยวขอ้งกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากฐานขอ้มูลวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง และ
ประเมินผลความพึงพอใจการทาํงานของระบบจากกลุ่มผูใ้ชง้านทีRเกีRยวขอ้ง ซึR งผลทีRคาดว่าจะไดรั้บคือระบบทีRเป็น
เครืR องมือสืบคน้องค์ความรู้ดา้นประวติัศาสตร์และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับการศึกษาค้นควา้ข้อมูล
ประวติัศาสตร์ได ้
 
2. วธีิการดาํเนินงาน  

ในส่วนนีZ เป็นการอธิบายวิธีการพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ทีRเกีRยวขอ้งกบัโบราณสถาน
และโบราณวตัถุ จากฐานขอ้มูลวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง ดว้ยหลกัการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกระบวนการ
ดาํเนินงานดงัรูปทีR 1 แบ่งออกเป็น 4 ขัZนตอน ไดแ้ก่ (1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มลู (2) วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
(3) พฒันาระบบสืบคน้ขอ้มลู และ (4) ประเมินผลระบบ โดยมีรายละเอียดดงันีZ  
 
 

 
 

 

รูปทีR 1 กระบวนการดาํเนินงานวิจยั 
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2.1  การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

2.1.1 รวบรวมข้อมูลและทําความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานทีJเกีJยวข้อง 
 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการศึกษา รวบรวมขอ้มูล สารสนเทศทีRเกีRยวขอ้งกบัระบบ พร้อมทัZงประสานความร่วมมือ

ทางวิชาการ กบับุคคล และหน่วยงานทีR เกีRยวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลากร สํานกังานพระพุทธศาสนา คณะสงฆจ์งัหวดั
ลาํปาง เป็นตน้ โดยการจดัประชุมร่วมกนั เพืRอนาํเสนอแนวทางการดาํเนินงานวิจยั และการจดัเก็บขอ้มูล พร้อมทัZง
สอบถามเกีRยวกบัความสมัพนัธ์เชิงประวติัศาสตร์ของขอ้มูลวดั โบราณสถานและโบราณวตัถุ โดยการศึกษาวิจยันีZ
อา้งอิงขอ้มูลรายงานทะเบียนวดั จากสํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัลาํปาง ซึR งมีจาํนวนวดัทัZงหมด 748 วดั [17] 
โดยใชเ้ป็นขอ้มลูตัZงตน้สาํหรับศึกษาและรวบรวมขอ้มลูอืRนๆ ทีRเกีRยวขอ้งต่อไป 
2.1.2 กาํหนดแบบฟอร์มการสํารวจข้อมูล 

การประชุมผูที้R เกีRยวข้องในขัZนตอนทีRผ่านมา ได้ร่วมกันกาํหนดเนืZอหาการจัดเก็บข้อมูลวดั โดยแบ่ง
ออกเป็น 11 หวัขอ้ ดงัตารางทีR 1 โดยการสํารวจขอ้มลูครัZ งนีZ ใชวิ้ธีจดัส่งแบบฟอร์มสาํรวจขอ้มูลให้แต่ละวดั และ
พระสงฆ์ทีRรับผิดชอบแต่ละวดั จะเป็นผูก้รอกขอ้มูล และจดัส่งกลบัคืนมายงัสํานักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
ลาํปาง เพืRอดาํเนินการรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งต่อไป 

 

ตารางทีR 1 รายละเอียดเนืZอหาแบบฟอร์มสาํรวจขอ้มูลวดั 

ลาํดบั รายละเอยีด 

1 ขอ้มลูทัRวไปของวดั เช่น ทีRตัZง ตาํบล อาํเภอ นิกาย และประเภทวดั เป็นตน้ 
2 ประวติัของวดั เช่น ประวติัความเป็นมาของวดั เจา้อาวาสทีRปกครองตัZงแต่อดีตถึงปัจจุบนั 
3 ขอ้มลูเจา้อาวาสวดัและพระสงฆ ์สามเณร ทีRจาํพรรษา 
4 ขอ้มลูสถานภาพของวดั เช่น ไดรั้บอนุญาตใหส้ร้างวดั ไดร้ับอนุญาตตัZงเป็นวดั เป็นตน้ 
5 ขอ้มลูโบราณสถาน ไดแ้ก่ ชืRอโบราณสถาน ประวติั รูปภาพประกอบ เป็นตน้ 
6 ขอ้มลูโบราณวตัถุ ไดแ้ก่ ชืRอโบราณวตัถุ ประวติั รูปภาพประกอบ เป็นตน้ 
7 ขอ้มลูเกีRยวกบักิจกรรมของวดัและการท่องเทีRยว 
8 ขอ้มลูการเดินทาง / แผนทีRตัZงวดั 
9 ขอ้มลูทีRสาํคญั ต่อการส่งเสริม การท่องเทีRยว หรือศรัทธา แรงจูงใจ ทีRมีผลต่อการเดินทางมาวดั 

10 ขอ้มลูทางวฒันธรรม ทีRมีความสาํคญัและเชืRอมโยงกบัวดั 
11 ขอ้มลูปฏิทินกิจกรรมงานบุญ 

 

2.1.3 การลงพืGนทีJสํารวจข้อมูล 

 ผูวิ้จยัติดต่อขอรับแบบฟอร์มสาํรวจขอ้มูลวดัจากสาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัลาํปาง เพืRอนาํมาคดั
แยกแบบฟอร์มสาํรวจขอ้มูลทีRไม่สมบูรณ์ จากนัZนวางแผนงานในการลงพืZนทีRจดัเก็บขอ้มูล โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์เจา้
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อาวาสหรือพระสงฆผ์ูร้ับผิดชอบ เพราะเป็นผูที้Rทราบขอ้มูลของวดัมากทีRสุด ซึR งจะทาํใหข้อ้มลูมีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
2.1.4 การนําเข้าข้อมลู 

ระบบฐานขอ้มูลทีRใชใ้นการศึกษาวิจยันีZ ใชง้านร่วมกบัระบบฐานขอ้มูลวดั [18] ทีRพฒันาขึZนในงานวิจยัทีR
ผา่นมา ซึR งเป็นระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) ทีRสร้างดว้ยโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมายเอส
คิวแอล (MySQL) โดยทาํการออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพิRมเติมให้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลวดั พืZนทีRจงัหวดั
ลาํปางสาํหรับนาํเขา้ขอ้มูลทีRไดจ้ากการสาํรวจ  

2.2  การวเิคราะห์และออกแบระบบ 

2.2.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทีJได้จากการศึกษา 

 ขัZนตอนนีZ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทีRได้จากการศึกษาและรวบรวมในขัZนตอนก่อนหน้า รวมทัZ งการ
วิเคราะห์เนืZอหาทีRไดจ้ากแบบฟอร์มสํารวจขอ้มูลวดัและผลการประชุมเกีRยวกบัขอ้มูลของวดั โบราณสถานและ
โบราณวตัถุ มุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์ทีRสัมพนัธ์กบัวดั ซึR งการวิเคราะห์ระบบครัZ งนีZสามารถกาํหนด
ขอบเขตขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ส่วนไดแ้ก่ (1) ประวติัของวดั (2) ขอ้มลูศาสนสถานหรือโบราณสถาน (3) ขอ้มลู 
ศาสนวตัถุหรือโบราณวตัถุ (4) รูปภาพวดั และ(5) พิกดัตาํแหน่งทีRตัZงของวดั 
2.2.2 การออกแบบระบบฐานข้อมลู 

การศึกษาวิจัยนีZ ได้วิเคราะห์โครงสร้างระบบฐานข้อมูลวดั [18] เพืRอหาความเชืRอมโยงข้อมูลเชิง
ประวติัศาสตร์ของวดั โบราณสถาน และโบราณวตัถุ เพืRอออกแบบระบบฐานขอ้มูลเพิRมเติมดว้ยใชโ้มเดลจาํลอง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตีZ  (Entity Relationship Model: ER-Model) สาํหรับออกแบบระบบฐานขอ้มูล โดย
นาํเสนอในลกัษณะของแผนภาพ เพืRอนาํไปใชใ้นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลต่อไป โดยมีรายละเอียดดงัรูปทีR 2 
2.2.3 การสร้างระบบฐานข้อมูล 

เป็นขัZนตอนการเปลีRยนสญัลกัษณ์รูปภาพจากโมเดลจาํลองความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีZ   ให้อยู่ในรูปแบบ
ของระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) และสร้างระบบฐานขอ้มูลดว้ยซอฟตแ์วร์มายเอสคิวแอล 
(MySQL) ซึR งเป็นซอฟตแ์วร์ประเภทรหสัเปิด (Open Source Software) ผลการดาํเนินงานในขัZนตอนนีZทาํให้ได้
ระบบฐานขอ้มลูทีRประกอบดว้ย 14 ตาราง โดยมีชืRอและคาํอธิบายดงัตารางทีR 2 

2.3  การพฒันาระบบสืบค้นข้อมูล  

ระบบสืบคน้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยันีZ  พฒันาดว้ยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาพีเอสพี (PHP) 
ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) มุ่งเน้นการนําเสนอผลลพัธ์ทีRมีความสัมพันธ์กับวดั 
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ทีRให้รายละเอียดขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์จากระบบฐานขอ้มูลวดั ซึR งประกอบดว้ย
ส่วนแสดงหนา้เวบ็ไซต์หลกัระบบการสืบคน้ขอ้มูลฯ ส่วนแสดงผลลพัธ์จากการสืบคน้  ส่วนแสดงผลขอ้มูลวดั 
ส่วนแสดงผลตาํแหน่งทีRตัZงวดับนแผนทีR ส่วนแสดงผลขอ้มลูโบราณสถาน และส่วนแสดงผลโบราณวตัถุ 
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รูปทีR 2 โมเดลจาํลองความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตีZระบบฐานขอ้มูลวดัทีRมีความสมัพนัธ์เชิงประวติัศาสตร์ 

 
ตารางทีR 2 รายชืRอตารางทัZงหมดของระบบฐานขอ้มลูวดัทีRมีความสัมพนัธ์เชิงประวติัศาสตร์ 

ลาํดบั ชืJอตาราง คําอธิบาย 

1 Era ตารางขอ้มลูยุคสมยัการสร้างวดั โดยอา้งอิงยคุของอาณาจกัรลา้นนา [19] 
ไดแ้ก่ สมยัราชวงคม์งัราย สมยัภายใตก้ารปกครองพมา่ และสมยัฐานะ
ประเทศราชของสยาม 

2 Temple ตารางขอ้มลูวดั 
3 Temple_Type ตารางขอ้มลูประเภทวดั เช่น พระอารามหลวง และวดัราษฎร์ เป็นตน้ 
4 Temple_Sect ตารางขอ้มลูนิกาย เช่น มหานิกาย และธรรมยุต เป็นตน้ 
5 Temple_images ตารางขอ้มลูรูปภาพของวดั 
6 Artifact ตารางขอ้มลูโบราณวตัถุ เช่น พระพุทธรูป และธรรมาสน ์เป็นตน้ 
7 Artifact_List ตารางขอ้มลูรายการโบราณวตัถุของวดั 
8 Artifact_images ตารางขอ้มลูรูปภาพของโบราณวตัถุ 
9 HistoricalSite ตารางขอ้มลูโบราณสถาน เช่น เจดีย ์วิหาร และอุโบสถ เป็นตน้ 

10 HistoricalSite_List ตารางขอ้มลูรายการโบราณสถานภายในบริเวณวดั 
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ตารางทีR 2 รายชืRอตารางทัZงหมดของระบบฐานขอ้มูลวดัทีRมีความสัมพนัธ์เชิงประวติัศาสตร์ (ต่อ)  

ลําดบั ชืJอตาราง คําอธิบาย 
11 HistoricalSite_images ตารางขอ้มลูรูปภาพของโบราณสถาน 
12 Province ตารางขอ้มลูจงัหวดั 
13 Amphur ตารางขอ้มลูอาํเภอ 
14 Tambon ตารางขอ้มลูตาํบล 

 
2.4  การพฒันาระบบสืบค้นข้อมูล  

ระบบสืบคน้ขอ้มูลในการศึกษาวิจยันีZ  พฒันาดว้ยภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาพีเอสพี (PHP) 
ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) มุ่งเน้นการนําเสนอผลลพัธ์ทีRมีความสัมพันธ์กับวดั 
โบราณสถาน และโบราณวตัถุ ทีRให้รายละเอียดขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์จากระบบฐานขอ้มูลวดั ซึR งประกอบดว้ย
ส่วนแสดงหนา้เวบ็ไซต์หลกัระบบการสืบคน้ขอ้มูลฯ ส่วนแสดงผลลพัธ์จากการสืบคน้  ส่วนแสดงผลขอ้มูลวดั 
ส่วนแสดงผลตาํแหน่งทีRตัZงวดับนแผนทีR ส่วนแสดงผลขอ้มลูโบราณสถาน และส่วนแสดงผลโบราณวตัถุ 

2.5  การประเมนิผลระบบ 

ในขัZนตอนนีZ เป็นการประเมินความพึงพอใจการทํางานของระบบ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ ์
บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนา จงัหวดัลาํปาง และบุคคลทัRวไป สําหรับเครืR องมือทีRใชใ้นการประเมินผลคือ 
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบ โดยแบ่งเกณฑก์ารประเมินผล 5 ระดบัคือ ระดบัความพึง
พอใจมากทีRสุด (คะแนนเฉลีRย 4.51 – 5.00) ระดบัความพึงพอใจมาก (3.51 – 4.50) ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
(2.51 – 3.50) ระดบัความพึงพอใจนอ้ย (1.51 – 2.50) และระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีRสุด (1.00 – 1.50) โดยสถิติทีRใช้
ในการประเมินผลคือการหาค่าเฉลีRยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดังแสดงในสมการทีR  (1) และส่วนเบีRยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัแสดงในสมการทีR (2) 
 

�̅ = ∑�
�

           (1) 
 

เมืRอ	�̅ แทนค่าเฉลีRยเลขคณิตศาสตร์  ∑� แทนผลรวมของคะแนน และ	� แทนจาํนวนขอ้มลูทัZงหมด 
 

 	. �.= ��∑�	�(∑�)

�(���)
           (2) 

 

เมืRอ		. �. แทนส่วนเบีRยงเบนมาตรฐาน  � แทนขอ้มลู ( ตวัทีR 1, 2, 3..., n) และ	� แทนจาํนวนขอ้มลูทัZงหมด 
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แบบประเมินผลความพึงพอใจการทาํงานของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนการแสดงผล ส่วนการ
สืบคน้ขอ้มลู และส่วนความถกูตอ้งของเนืZอหา โดยรายละเอียดผลการดาํเนินงานไดน้าํเสนอในหวัขอ้ถดัไป 
 
3. ผลการดาํเนินงานและอภิปรายผล  

การพฒันาระบบในการศึกษาวิจยันีZ  ดาํเนินงานตามกรอบการทาํงานทีRกาํหนดไว ้ทาํให้ไดร้ะบบสืบคน้
ขอ้มูลโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากฐานข้อมูลวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง โดยหน้าเว็บไซต์หลกัของระบบ
ประกอบดว้ยกล่องเครืRองมือทีRช่วยสําหรับการสืบคน้ขอ้มูล ไดแ้ก่ คาํคน้ ประเภทวดั นิกาย จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
และเงืRอนไขการสืบคน้ ดงัรูปทีR 3  เริRมตน้การทาํงานดว้ยการระบุขอ้มูลทีRตอ้งการสืบคน้ ตวัอย่างเช่น ระบุคาํคน้ 
“วิหาร” ของวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง ระบบจะทาํการประมวลผลขอ้มูลของวดัทีRมีความสัมพนัธ์กบัการสืบค้น
ดงักล่าว และแสดงผลลพัธ์ทีRได ้ดงัรูปทีR 4  

 

            

    รูปทีR 3 หนา้เวบ็ไซตห์ลกัของระบบสืบคน้ขอ้มูล               รูปทีR 4 หนา้แสดงผลการสืบคน้ขอ้มูลโบราณสถาน  
               วดัและโบราณสถานและโบราณวตัถุ                           ประเภท “วิหาร” ของวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง 
 

 จากรูปทีR 4 ผูใ้ชส้ามารถคลิกทีRชืRอวดัทีRตอ้งการ ระบบจะแสดงรายละเอียดของประวติัและขอ้มูลวดันัZน   
ดงัรูปทีR 5 นอกจากนัZนสามารถคลิกกล่องตวัเลือกมุมมองขอ้มูล (ดา้นบนขวา) เพืRอแสดงรายละเอียดอืRนๆ เช่น 
เลือกแสดงแผนทีRตัZงของวดั จะปรากฏหนา้แสดงผลดงัรูปทีR 6 
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                    รูปทีR 5 หนา้แสดงขอ้มลูพืZนฐาน                           รูปทีR 6 หนา้แสดงตาํแหน่งพิกดัของวดัทีRเป็นทีRตัZง     
                     และประวติัความเป็นมาของวดั                        โบราณสถานหรือโบราณวตัถุบนแผนทีR  
 

 นอกจากนัZนสามารถเลือกการแสดงผลรายละเอียดของโบราณสถานและโบราณวตัถุ ของวดั จากกล่อง
ตวัเลือกมุมมองขอ้มลู ซึR งประกอบดว้ย ประวติั รูปภาพ และรายละเอียดอืRนๆทีRเกีRยวขอ้ง ดงัรูปทีR 7 และ 8 
 

        
 

  รูปทีR 7 หนา้แสดงผลรายการโบราณสถานของวดั                   รูปทีR 8 หนา้แสดงผลรายการโบราณวตัถุของวดั 
                   และประวติัความเป็นมา                                                         และประวติัความเป็นมา 
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หลงัจากการพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ ผูวิ้จยัไดเ้ช่าบริการพืZนทีRเวบ็โฮสติZง (Web Hosting) และติดตัZงระบบ
บนเครืRองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Server) จากนัZนจดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้การใชง้านระบบ แก่ผูใ้ชง้าน 
ไดแ้ก่ พระสงฆ์ บุคลากรสํานักงานพระพุทธศาสนา จงัหวดัลาํปาง และบุคคลทัRวไป ในเขตพืZนทีRจงัหวดัลาํปาง 
จาํนวน 57 คน เพืRอทดสอบระบบพร้อมทัZงประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบโดยใชแ้บบสอบถาม เพืRอนาํ
ผลการประเมินแต่ละส่วนมาปรับปรุงระบบให้มีความสมบูรณ์ ถกูตอ้งต่อไป รายละเอียดดงัแสดงในตารางทีR 3 

 

ตารางทีR 3 ผลประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบ 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีJย 
(�̅) 

ส่วนเบีJยงเบนมาตรฐาน 
(	. �.) 

การแปลผล 

1. ส่วนการแสดงผล 3.94 0.68 มีประสิทธิภาพมาก 
2. ส่วนการสืบคน้ขอ้มลู 4.00 0.73 มีประสิทธิภาพมาก 
3. ส่วนความถูกตอ้งของเนืZอหา 4.31 0.68 มีประสิทธิภาพมาก 

รวมเฉลีJย 4.08 0.69 มีประสิทธิภาพมาก 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบทัZง 3 ส่วน พบว่าค่าเฉลีRยสูงสุด คือส่วนความถูกตอ้ง
ของเนืZอหาเท่ากบั 4.31 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าระบบทีRจดัทาํขึZนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์ได ้ผลการประเมินทีRมีค่าเฉลีRยรองลงมาคือส่วนการสืบคน้ขอ้มลูเท่ากบั 4.00 ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นว่าผลลพัธ์ทีRไดจ้ากการสืบคน้ตรงตามความตอ้งการ และผลการประเมินทีRมีค่าเฉลีRยตํRาสุดคือส่วนการ
แสดงผลเท่ากบั 3.94 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าควรปรับปรุงการเลือกใชข้นาดและรูปแบบตวัอกัษรและ
องคป์ระกอบสีทีRใชใ้นการแสดงผลให้มีความเหมาะสม และค่าเฉลีRยของผลประเมินทัZงหมดเท่ากบั 4.08 ซึR งอยู่ใน
ระดบัมีความพึงพอใจมากต่อการทาํงานของระบบ 

จากผลการดาํเนินงานขา้งตน้สามารถอภิปรายผลไดด้งันีZ  
1) การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยันีZ ไดป้ระยุกตห์ลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

[20] โดยการระดมความคิดในลกัษณะของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายทีRเกีRยวขอ้ง ไดแ้ก่ บุคลากรสํานักงาน
พระพุทธศาสนา คณะสงฆจ์งัหวดัลาํปาง และหน่วยงานทีRเกีRยวขอ้ง ร่วมกนัเรียนรู้ คิดคน้แนวทางการพฒันาระบบ
และการจดัเกบ็ขอ้มลู เพืRอให้ขอ้มูลมีความครบถว้น เนืZอหามีความถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบังานวิจยั [10, 21] เนืZอหาทีR
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ปรับปรุงแกไ้ขจากผูใ้ช้งาน จะทําให้เนืZอหามีคุณภาพ มีความ
น่าเชืRอถือ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ซึR งสอดคลอ้งกบัผลการประเมินของงานวิจยัโดยผูต้อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากต่อคุณภาพของเนืZอหา 

2) การวิเคราะห์และออกแบบระบบทําให้ได้ระบบฐานข้อมูลวัดทีRสัมพันธ์กับโบราณสถานและ
โบราณวตัถุ โดยโครงสร้างตารางขอ้มูลโบราณสถานมีความสอดคลอ้งกบั [12] ระบบฐานขอ้มูลโบราณสถาน 
จงัหวดัมหาสารคาม และตารางขอ้มูลโบราณวตัถุมีความสอดคลอ้งกับ [9] ระบบการพฒันาห้องสมุดดิจิทัล
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โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ อาคาร ภ.ป.ร. วดับวรนิเวศวิหาร ผลการดําเนินงานในขัZนตอนนีZ ทําให้ได้ระบบ
ฐานขอ้มลูทีRรองรับการนาํเขา้ขอ้มูลครอบคลุมขอบเขตขอ้มูลทีRไดก้าํหนดไวใ้นงานวิจยั และตรงตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้

3) การพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากระบบฐานขอ้มูลวดั ไดด้าํเนินการ
ศึกษาความตอ้งการคุณสมบติัของระบบจากผูใ้ชง้าน และกาํหนดขัZนตอนการทาํงานทีRชดัเจน [10] ทาํใหไ้ดร้ะบบทีR
สามารถทาํงานและนาํเสนอผลลพัธ์ตรงตามความตอ้งการ ซึR งสอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับ 
ศาสนสถาน [13] สามารถจดัเกบ็ คน้คืนขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 อย่างไรก็ตามในดา้นการแสดงผลและการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพบว่าบางช่วงเวลามี
ความล่าชา้ ซึR งสาเหตุมาจากความเร็วสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเครืR องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ชง้าน หากเครืR องทีRมี
ความเร็วในการรับ – ส่ง ขอ้มูลตํRา ก็จะทาํใหก้ารประมวลผล ดา้นการสืบคน้ การแสดงผลรูปภาพ หรือการแสดง
เนืZอหาบางส่วนตอ้งใช้เวลาในการประมวลผลนาน นอกจากนีZ ยงัพบว่าเครืRองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทีRใชบ้ริการมี
จํานวนผูใ้ช้บริการต่อเครืR องจํานวนมาก ซึR งเมืRอมีการใช้งานข้อมูลร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกัน จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทาํงานลดลง 

4) การประเมินความพึงพอใจการทาํงานของระบบแต่ละส่วน พบว่าผลการประเมินทีRมีค่าเฉลีRยสูงสุดคือ
ส่วนความถูกตอ้งของเนืZอหา โดยเนืZอหาของขอ้มูลวดัมีความครบถว้นและแหล่งทีRมาของขอ้มูลมีความน่าเชืRอถือ
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทีRสัมพันธ์กับวดัได้ อย่างไรก็ตามควรเพิRมรายละเอียดข้อมูลของ
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ให้ครบถว้น ผลการประเมินทีRมีค่าเฉลีRยรองลงมาคือส่วนการสืบค้นข้อมูล พบว่า
สามารถสืบคน้ขอ้มูลไดต้รงตามความตอ้งการ แต่ควรปรับปรุงเครืRองมือสืบคน้ขอ้มูลให้สามารถระบุเงืRอนไขได้
หลากหลายเพืRอให้มุมมองเชิงประวติัศาสตร์ทีRสมบูรณ์ และผลการประเมินทีRมีค่าเฉลีRยตํRาสุดคือส่วนการแสดงผล 
สาเหตุมาจากตวัอกัษรทีRใชมี้ขนาดเล็กและสีตวัอกัษรไม่ชดัเจน ทาํให้ส่วนทีRเป็นเนืZอหา เช่น ประวติัวดั อ่านยาก 
และไม่น่าสนใจ ควรปรับปรุงให้มีความเหมาะสมยิRงขึZ น อย่างไรก็ตามค่าเฉลีRยรวมทัZ งหมดพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อการทํางานของระบบ ซึR งแสดงให้เห็นว่าระบบทีRพัฒนาด้วยหลกัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ [22] สามารถอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้งานสําหรับสืบคน้ขอ้มูลผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
4. บทสรุป  

การพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มูลโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากระบบฐานขอ้มูลวดั พืZนทีRจงัหวดัลาํปาง 
แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 4 ขัZนตอน เริR มตน้ดว้ยการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลทีRเกีRยวข้อง ขัZนตอนถดัไป
ดาํเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนัZนพฒันาระบบสืบคน้ขอ้มลูตามทีRไดอ้อกแบบไว ้และติดตัZงระบบ
บนเครืRองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพืRอทดสอบการทาํงานโดยผูใ้ชง้านทีRเกีRยวขอ้ง พร้อมทัZงประเมินความพึงพอใจการ
ทาํงานของระบบดว้ยแบบสอบถาม เพืRอใชเ้ป็นแนวทางสําหรับปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพมาก
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ขึZน ซึR งผลดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีRกาํหนดไวต้ามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัทาํใหไ้ดร้ะบบสืบคน้ขอ้มูล
ทางดา้นประวติัศาสตร์ทีR เกีRยวขอ้งกบัโบราณสถานและโบราณวตัถุ จากฐานขอ้มูลวดั พืZนทีRจังหวดัลาํปาง ใน
รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน โดยกลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานมีความพึงพอใจมากต่อการทาํงานของระบบ สามารถ
สืบคน้ขอ้มลูไดต้รงตามความตอ้งการ เนืZอหามีความถูกตอ้ง และสามารถเป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรับการศึกษาคน้ควา้
ดา้นประวติัศาสตร์ทีRมีความเชืRอมโยงกบัขอ้มูลวดัได ้ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต ในส่วนของการประเมินผลการทาํงานของระบบ สําหรับการศึกษาวิจยันีZ
ประเมินผลในด้านความพึงพอใจต่อการทาํงานของระบบจากกลุ่มผูใ้ช้งาน ซึR งผลการประเมินดังกล่าวยงัไม่
สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทาํงานของระบบไดอ้ย่างชดัเจน ดงันัZนการดาํเนินงานในอนาคต ผูวิ้จยัจะเพิRม
การวดัประสิทธิภาพการทาํงานของระบบโดยใช้เกณฑ์การวดัค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแม่นยาํ 
(Precision) ค่าความครบถว้น (Recall) และค่าประสิทธิภาพของการวดัผล (F-Measure) เพืRอใหท้ราบประสิทธิภาพ
การทาํงานของระบบ สาํหรับนาํผลประเมินทีRไดไ้ปปรับปรุงการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิRงขึZน นอกจากนีZ ใน
ส่วนของการพฒันาระบบผูวิ้จยัจะประยุกต์ใชห้ลกัการเทคโนโลยีสารสนเทศอืRนๆ เช่น ออนโทโลยี (Ontology) 
และเทคโนโลยีเวบ็เชิงความหมาย (Semantic Web) เพืRอเพิRมความสามารถในการสืบคน้และนาํเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบเชิงความหมายสําหรับเชืRอมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในระดบัความหมายได ้และขยายขอบเขตพืZนทีR
การดาํเนินงานวิจยัไปยงัจงัหวดัอืRนๆ เพืRอบูรณาการขอ้มลูใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัได ้ 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีL มีจุดประสงค์หลกัในการเลือกใชโ้ลหะเติมการเชืPอมทิก (Tungsten inert gas welding: TIG 
welding) เพืPอทาํใหเ้กิดรอยต่อระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิมต่าง AISI304 และ AISI316L ทีPทาํใหเ้กิดความแข็งแรงสูง 
และศึกษาตวัแปรการเชืPอมทีPมีผลต่อสมบติัของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุปมีดงันีL   กระแสเชืPอมทีPเพิPมสูงขึLน
ส่งผลทาํให้ความแข็งแรงดึงของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติมทัL ง 3 รูปแบบมีค่าเพิPมขึLน โลหะเติมทีPมีความ
เหมาะสมในการเชืPอมรอยต่อระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L คือ โลหะเติม ER309LSi ซึP ง
แสดงความแข็งแรงดึงสูงสุด 607 MPa รอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi นีLแสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงกว่า 
ER316LSi และ ER316L ทีP 5% และ 3% ตามลาํดบั ตาํแหน่งการพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงสามารถ
พบไดที้PกึPงกลางของโลหะเชืPอมเมืPอกระแสเชืPอมมีค่า 80-100 A อย่างไรกต็ามตาํแหน่งการพงัทลายถูกเลืPอนไปทีP
ดา้นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L เมืPอกระแสเชืPอมมีค่าสูงและแสดงการเกิดการเปลีPยนรูปในปริมาณสูงในพืLนทีP
การพงัทลาย ความแข็งเฉลีPยของโลหะเชืPอมทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi มีค่าสูงสุดในโลหะเติมทัLง 3 แบบ 
และมีความสัมพนัธ์โดยตรงทาํใหเ้กิดความแขง็แรงดึงสูงสุดของรอยต่อ 
 
คําสําคัญ: รอยต่อโลหะต่างชนิด; เหลก็กลา้ไร้สนิม; การเชืPอมทิก; ความแขง็แรงดึง 
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Abstract 
This research aimed to investigate the filler metal selection for TIG welding which could produce a 

high strength of a joint between AISI304 and AISI316 stainless steel and to study an effect of welding 
parameter on joint properties. The results can be summarized that an increase of welding current results in an 
increase of both the tensile strength and the elongation of a tube butt joint produced by 3 types of filler metals. 
The optimized filler metal for welding the tube butt joint between AISI304 and AISI316L to obtain a tensile 
strength of 607 MPa was ER309LSi filler metal. This ER309LSi filler metal also produced the joint that showed 
5% and 3% higher tensile strength than that of ER316LSi and ER316L, respectively. The fracture location of 
the tensile test specimen was found at the center line of the weld metal when the welding current was 80-100 A. 
However, the fracture location was shifted to the AISI316L side when the welding current was increased and 
was also showed the larger deformed trace around the fracture area. The average hardness of the weld metal 
produced by ER319LSi filler metal showed the highest hardness among 3 filler metals and was directly related 
to gain the highest strength of the joint. 
 
Keywords: Dissimilar metal joint; Stainless steel; TIG welding; Tensile strength 
 
1. บทนํา 

ความตอ้งการใชง้านในรอยต่อท่อโลหะต่างชนิดในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าตน้กาํลงั อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี [1] หรืออุตสาหกรรมนิวเคลียร์ [2] เป็นต้น ส่งผลทําให้เกิดการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการในการต่อ (Joining) ท่อโลหะต่างชนิดเขา้ดว้ยกนัเพืPอใหไ้ดร้อยต่อทีPมีความเหมาะสมในการนาํไปใช้
งาน หนึPงในกระบวนการต่อยึดทีPถกูนาํมาใชใ้นการต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดทีPมีประสิทธิภาพสูง และทาํ
ให้เกิดรอยต่อทีPมีคุณภาพสูง คือ กระบวนการเชืPอม และมีผลการทดลองทีPแสดงถึงรอยต่อทีPมีความแข็งแรงและ
โครงสร้างโลหวิทยาทีPมีประสิทธิภาพสูงกว่าเนืLอชิLนงานทีPใชใ้นการทดลอง ทีPผ่านมากระบวนการเชืPอมทีPถูก
นาํมาใชใ้นการเชืPอมประกอบดว้ยการเชืPอมอาร์กลวดหุ้มฟลกัซ์ [3-4] การเชืPอมเสียดทาน (Friction welding) [5-8] 
หรือการเชืPอมทิก (Tungsten inert gas welding) [9-10] เป็นตน้ เมืPอพิจารณาการเชืPอมทิก หรือการเชืPอมอาร์กทงัสะ
เตนแก๊สคลุม (Gas tungsten arc welding: GTAW) ซึP งเป็นกระบวนการเชืPอมทีPทาํใหเ้กิดการกระจายความร้อน 
(Heat distribution) ทีPผิวหนา้แนวเชืPอมในวงแคบและใหค่้าการหลอมลึกของความร้อน (Heat penetration) สูง 
วิธีการนีL อาจสามารถเชืPอมท่อผนังบางและเหล็กแผ่นบางได้อย่างมีประสิทธิผลและทําให้ได้โลหะเชืPอมทีP มี
คุณภาพสูงได ้[11]  

ในการศึกษาและพฒันากระบวนการเชืPอมทิกรอยต่อชนเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดเพืPอให้ไดโ้ลหะเชืPอม
สมบูรณ์และมีความแขง็แรงสูง ตวัแปรการเชืPอมต่างๆ เพืPอใหเ้กิดการเปลีPยนแปลงค่าความร้อนขาเขา้ (Heat input) 
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ถูกประยุกตใ์ชใ้นการเชืPอมรอยต่อ [1, 4] ค่าความร้อนทีPมีค่าสูงมกัทาํให้เกิดความเคน้ตกคา้งสูงในรอยต่อและ
ส่งผลทาํให้ความแข็งและความแข็งแรงของรอยต่อเพิPมขึLนได ้[3, 5, 6] อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงส่วนผสม
ทางเคมีของโลหะเชืPอม โดยการเพิPมธาตุสาํคญัทีPมีหนา้ทีPในการก่อตวัของเฟสเสริมแรง เช่น เฟสโลหะคาร์ไบด์
ต่างๆ สามารถปรับปรุงความแข็งและความแข็งแรงของโลหะเชืPอมให้ดีขึLนได ้การเพิPมความแข็งและและความ
แขง็แรงของโลหะเชืPอมสามารถดาํเนินการไดโ้ดยการเพิPมปริมาณธาตุโครเมียม วานาเดียม แมงกานีส โมลิบดินมั 
นีโอเมียม ทงัสะเตน และคาร์บอน ในโลหะเติม ธาตุเหล่านีL เมืPอเติมลงไปในโลหะเชืPอมจะก่อตวัทาํให้เกิดโลหะ
คาร์ไบดป์ระกอบดว้ยโครเมียมคาร์ไบด ์วานาเดียมคาร์ไบด ์แมงกานีสคาร์ไบด ์โมลิบดินมัคาร์ไบด ์นีโอเมียมคาร์
ไบด ์และทงัสะเตนคาร์ไบด์ ทีPกระจายในพืLนหลกัโลหะเชืPอม และดว้ยสมบติัทีPเฟสเหล่านีL มีความแข็งและความ
แข็งแรงสูงจึงส่งผลทาํให้โลหะเชืPอมมีความแข็งและความแข็งแรงสูงตามไปดว้ย [12-14] ดว้ยเหตุนีL จึงเป็นสิPง
สําคญัทีPตอ้งมีการเลือกส่วนผสมทางเคมีของโลหะเติมทีPมีค่าเหมาะสมกับรอยต่อโลหะตามกาํหนดเพืPอให้ได้
รอยต่อสมบูรณ์ทีPให้โครงสร้างจุลภาคทีPประกอบดว้ยเฟสเสริมแรงทีPส่งผลทาํให้ค่าความแข็งและความแข็งแรง
ของรอยต่อทีPมีค่าสูงกวา่เนืLอชิLนงานได ้[2, 15]  

ขอ้มลูการวิจยัขา้งตน้พบวา่การเชืPอมท่อรอยต่อชนระหว่างท่อผนงับางไร้ตะเข็บระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิม 
AISI304 และ AISI316L ทีPใชโ้ลหะเติมทีPเหมาะสมทีPทาํใหเ้กิดรอยต่อคุณภาพตามตอ้งการนัLนมีรายงานไวค้่อนขา้ง
จาํกดั ดว้ยเหตุนีL งานวิจยันีL จึงมีแนวคิดในการพฒันาสมบติัของรอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L 
ใหมี้ค่าสมบติัทางกลสูง โดยการศึกษาอิทธิพลโลหะเติมทีPมีผลต่อความแข็งแรงดึง ความแข็ง และโครงสร้างโลห
วิทยาของรอยต่อการเชืPอมท่อเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ขอ้มลูทีPไดจ้ากการศึกษาคาดว่าสามารถ
นาํไปประยุกตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรมเพืPอการเพิPมผลิตภาพต่อไป 
 
2. วธีิการทดลอง 
2.1  วสัดุทดลอง 

วสัดุในการทดลอง คือเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทเนติค AISI304 และเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทเนติค 
AISI316L ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอก 60.3 mm ยาว 60 mm หนา 2.8 mm ซึP งมีรูปร่างดังรูปทีP 1 และ
ส่วนผสมทางเคมีดงัตารางทีP 1 ท่อเหลก็กลา้ถูกทาํการเชืPอม GTAW แบบจุดทีPตาํแหน่ง 3 6 9 และ 12 นาฬิกา 
(ตาํแหน่ง 90˚ 180˚ 270˚ และ 360˚ เมืPอเปรียบเทียบกบัจุดศูนยก์ลางของท่อ) ของชิLนงานทีPแนวรอยต่อของท่อ
เหลก็กลา้ไร้สนิม ความยาวรวมของรอยต่อชนมีค่าเท่ากบั 120 mm ก่อนทาํการยึดท่อเขา้อุปกรณ์ช่วยในการเชืPอมทีP
สามารถหมุนรอบตวัเองดว้ยความเร็วทีPกาํหนด 
 
2.2  กระบวนการเชืAอม 

กระบวนการเชืPอมรอยต่อชน คือ การเชืPอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม โดยมีตวัแปรการเชืPอมประกอบดว้ย 
โลหะเติม 3 รูปแบบ ประกอบด้วย โลหะเติม AWS-ER309LSi, AWS-ER316L และ AWS-ER316LSi ซึP งมี
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ส่วนผสมทางเคมีดงัตารางทีP 1 อตัราการไหลของแก๊สอาร์กอน 99.99% เท่ากบั 10 l/min อตัราการป้อนลวดเชืPอม
เป็น 120 mm/min ความเร็วเดินแนวเชืPอม 150 mm/min กระแสเชืPอม 80-160 A รอยต่อชนทีPถกูทาํการเชืPอมดว้ยตวั
แปรการเชืPอมทีPกาํหนดถูกนาํมาทาํการเตรียมเพืPอการตรวจสอบสมบติัของรอยต่อประกอบดว้ยการทดสอบความ
แข็งแรงดึง ความแข็ง และการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา ในการตรวจสอบความแข็งแรงดึงของรอยต่อ ชิLน
ทดสอบความแขง็แรงดึงมีรูปร่างและขนาดของชิLนทดสอบความแขง็แรงดึงดงัรูปทีP 2 การทดสอบความแข็งแรงดึง
ถกูทาํการทดสอบดว้ยความเร็วในการดึงทดสอบหรืออตัราการเกิดความเครียด (Strain rate) เท่ากบั 1 mm/min ค่า
ความแข็งแรงดึงสูงสุด อตัราการยืดตวัของรอยต่อ และตาํแหน่งการพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงถูก
ทาํการศึกษาและเปรียบเทียบ 
 
ตารางทีP 1 ส่วนผสมทางเคมีของวสัดุทดลอง (wt%) 

วสัดุ C Cr Ni Mo Mn Si P S 

AISI304 0.03 18.00 8.10 0.00 1.90 0.60 0.04 0.03 
AISI316L 0.02 17.50 10.00 2.20 1.80 0.70 0.01 0.03 
ER309LSi 0.03 23.00 12.00 0.60 1.00 0.65 0.01 0.01 
ER316LSi 0.02 18.50 11.50 2.50 1.70 0.90 0.01 0.01 
ER316L 0.01 18.72 12.25 2.50 1.80 0.34 0.01 0.01 

 

 
รูปทีP 1 รูปร่างและขนาดของรอยต่อ
เหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิด AISI304 

และ AISI316L  (หน่วย: mm) 

 
รูปทีP 2 รูปร่างและขนาดชิLนทดสอบ

ความแข็งแรงดึง (หน่วย: mm) 

 
รูปทีP 3 ตาํแหน่งการทดสอบความ

แขง็วิกเกอร์ส (หน่วย: mm) 

 
2.3  การตรวจสอบสมบัติรอยต่องานเชืAอม 

ในการตรวจสอบความแข็งของรอยต่อ ชิLนทดสอบถูกเตรียมจากการตดัแนวเชืPอมตัLงฉากกบัทิศทางการ
เดินแนวเชืPอม พืLนผิวทีPผ่านการตดัถกูนาํมาทาํการขดัหยาบดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 150-2000 ขดัมนัดว้ยผงเพชร
ขนาด 1 µm และกดัรอย (Etching) พืLนผิวขดัมนัดว้ยสารละลายทีPประกอบดว้ยแอมโมเนียมไบฟลูออไรด ์20 g + 
โปตสัเซียมเมตาไบซลัไฟท์ 0.5 g และนํLากลัPน 100 ml เพืPอทาํการแสดงพืLนทีPของรอยต่อ การตรวจสอบความแข็ง
ถกูดาํเนินการดว้ยวิธีการทดสอบความแข็งไมโครวิกเกอรส์ ตาํแหน่งของการทดสอบถูกกาํหนดไวด้งัรูปทีP 3 โดย
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ทาํการทดสอบเป็นแนวความแข็ง (Hardness profile) เริPมตน้ทีPดา้นเนืLอชิLนงานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 ลากผ่าน
พืLนทีPกระทบร้อน (Heat affected zone: HAZ) ดา้นเนืLอชิLนงานเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 โลหะเชืPอม (Weld 
metal: WM)  พืLนทีPกระทบร้อน (Heat affected zone: HAZ) ดา้นเนืLอชิLนงานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L และดา้น
เนืLอชิLนงานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L แนวความแขง็ถูกกาํหนดไวที้PกึPงกลางความหนาของผนงัท่อหรือประมาณ 
1.4 mm จากพืLนผิวดา้นนอกของท่อ การทดสอบความแขง็กาํหนดใหใ้ชแ้รงกดทดสอบ 100 gf และเวลากดแช่ 10 s 
ระยะห่างระหว่างจุดทดสอบ 2 จุด มีค่าเท่ากบั 0.5 mm ส่วนผสมทางเคมีของโลหะเชืPอมและรอยต่อถูกวิเคราะห์
ส่วนผสมทางเคมีดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์กระจายพลงังาน (Energy dispersive spectrometry: EDS) ทีPต่อพ่วงใน
กลอ้งจุลทรรศนอิ์เลกตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM)  

 
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

รูปทีP 4 และ 5 แสดงผลการทดสอบความแข็งแรงดึงของชิLนทดสอบรอยต่อเชืPอมทิกเหลก็กลา้ไร้สนิมต่าง
ชนิดทีPเชืPอมดว้ยกระแสเชืPอม 80-160 A และโลหะเติม 3 รูปแบบ ประกอบดว้ยโลหะเติม ER309LSi ER316LSi 
และ ER316L ผลการทดลองพบว่าค่าความแข็งแรงดึงของชิLนทดสอบทีPเชืPอมดว้ยกระแสตํPา คือ 80-100 A ค่าความ
แข็งแรงดึงของรอยต่อมีค่าค่อนขา้งตํPาเมืPอทาํการเชืPอมดว้ยโลหะเติมทัLงสามรูปแบบ การเกิดลกัษณะนีL เนืPองจากทีP
กระแสเชืPอมตํPา 80-100 A นัLนค่าความร้อนขาเขา้ (Heat input) มีค่าตํPาทาํใหก้ารหลอมลึกของโลหะเชืPอม (Weld 
penetration) ไม่สมบูรณ์ และไม่เกิดหลอมละลายตลอดพืLนทีPหนา้ตดัของความหนาผนังท่อ ส่งผลทาํให้พืLนทีPการ
รับแรงของชิLนทดสอบมีค่านอ้ยลง นอกจากนัLนส่วนทีPเกิดการหลอมลึกไม่สมบูรณ์ส่งผลทาํให้เกิดเป็นจุดเริPมตน้
ของการแตกร้าวของชิLนทดสอบและส่งผลทาํใหเ้กิดการพงัทลายตามแนวการพงัทลาย (Fracture path: FP) ของชิLน
ทดสอบทีPบริเวณกึPงกลางของชิLนทดสอบแรงดึงดงัรูปทีP 6 ก.-ค. ซึP งแสดงการพงัทลายของชิLนทดสอบความแขง็แรง
ดึงทีPกระแสเชืPอม 80 A ดว้ยโลหะเติมทัLงสาม 
 

  
รูปทีP 4 ความสัมพนัธ์ระหว่างความแข็งแรงดึง กระแส

เชืPอม และโลหะเติม 
รูปทีP 5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งการยืดตวั กระแสเชืPอม 

และโลหะเติม 
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 เมืPอกระแสเชืPอมเพิPมสูงขึLนมากกวา่ 100 A คือ 120-140 A ค่าความร้อนขาเขา้มีความเหมาะสมในการเชืPอม
รอยต่อชนเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดมากขึLน เนืPองจากการหลอมลึกของชิLนทดสอบมีค่าเพิPมขึLนและสามารถหลอม
ละลายสมบูรณ์ตลอดความหนาของผนงัท่อตามแนวรอยต่อ การหลอมลึกสมบูรณ์นีL ทาํให้จุดเริPมตน้การแตกร้าว
ของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงแนวรากของรอยต่อชนถูกกาํจดัออกไปและมีพืLนทีPในการรับแรงเพิPมขึLนตลอด
ความหนาของผนงัท่อ การเกิดลกัษณะนีL ทาํให้ค่าความแข็งแรงของรอยต่อและการยืดตวัของชิLนทดสอบความ
แขง็แรงดึงมีค่าเพิPมขึLนได ้ค่าความแขง็แรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อมีค่าสูงสุดในแต่ละโลหะเติมทีPกระแสเชืPอม 
140 A มีค่าประมาณ 607 550 และ 596 MPa สาํหรับโลหะเติม ER309LSi ER316LSi และ ER316L ตามลาํดบั เมืPอ
เปรียบเทียบตาํแหน่งการพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงพบว่า เมืPอรอยต่อชนมีการเชืPอมดว้ยกระแส
เชืPอม 140 A ซึP งเป็นกระแสเชืPอมทีPแสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดดงัรูปทีP 6 ค.-ฉ. พบว่าการเกิดการพงัทลาย
เกิดขึLนทีPบริเวณใกลเ้คียงกบัผิวสัมผสั (Interface) ระหว่างโลหะเชืPอมและเนืLอชิLนงานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L 
 

 
รูปทีP 6 การพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงทีPเชืPอมดว้ยกระแสและลวดเชืPอมแตกต่าง 

 
 เมืPอกระแสเชืPอมเพิPมสูงขึLนมากกวา่ 100 A คือ 120-140 A ค่าความร้อนขาเขา้มีความเหมาะสมในการเชืPอม
รอยต่อชนเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดมากขึLน เนืPองจากการหลอมลึกของชิLนทดสอบมีค่าเพิPมขึLนและสามารถหลอม
ละลายสมบูรณ์ตลอดความหนาของผนงัท่อตามแนวรอยต่อ การหลอมลึกสมบูรณ์นีL ทาํให้จุดเริPมตน้การแตกร้าว
ของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงแนวรากของรอยต่อชนถูกกาํจดัออกไปและมีพืLนทีPในการรับแรงเพิPมขึLนตลอด
ความหนาของผนงัท่อ การเกิดลกัษณะนีL ทาํให้ค่าความแข็งแรงของรอยต่อและการยืดตวัของชิLนทดสอบความ
แขง็แรงดึงมีค่าเพิPมขึLนได ้ค่าความแขง็แรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อมีค่าสูงสุดในแต่ละโลหะเติมทีPกระแสเชืPอม 
140 A มีค่าประมาณ 607 550 และ 596 MPa สาํหรับโลหะเติม ER309LSi ER316LSi และ ER316L ตามลาํดบั เมืPอ
เปรียบเทียบตาํแหน่งการพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงพบว่า เมืPอรอยต่อชนมีการเชืPอมดว้ยกระแส
เชืPอม 140 A ซึP งเป็นกระแสเชืPอมทีPแสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดดงัรูปทีP 6 ค.-ฉ. พบว่าการเกิดการพงัทลาย
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เกิดขึLนทีPบริเวณใกลเ้คียงกบัผิวสัมผสั (Interface) ระหว่างโลหะเชืPอมและเนืLอชิLนงานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L 
เมืPอใชก้ระแสเชืPอมสูงสุด 160 A เชืPอมรอยต่อชนเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิด ความร้อนขาเขา้มีค่าสูงสุด 

เมืPอทาํการเชืPอมรอยต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดในระยะทางทีPยาวขึLนส่งผลทาํให้เกิดความร้อนสะสมใน
ชิLนงานเชืPอมและส่งผลทาํใหเ้กิดการเชืPอมทะลุทีPจุดสุดทา้ยการเชืPอมหรือตาํแหน่ง 12 นาฬิกาของรอยต่อดงัรูปทีP 7 
ก. การเกิดการสะสมความร้อนของรอยต่อจนเกิดการเชืPอมทะลุนีL ส่งผลทาํใหค้่าความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของ
รอยต่อมีค่าแตกต่างกนัตามตาํแหน่งของชิLนทดสอบตลอดความยาวแนวเชืPอม การเชืPอมทะลุทีPจุดสุดทา้ยของแนว
เชืPอมนีLสามารถกาํจดัออกไปไดเ้มืPอใชค้่าความร้อนขาเขา้ตํPาสุดดงัรูปทีP 7 ข. 

เมืPอเปรียบเทียบรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi รอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER316L และโลหะ
เติม ER316LSi ค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อและการยืดตวัของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติมทัLงสองมีแนวโน้ม
เพิPมขึLนเมืPอกระแสเชืPอมเพิPมขึLนและแสดงค่าความแข็งแรงดึงและการยืดตวัสูงสุดทีPกระแสเชืPอม 140 A ค่าความ
แข็งแรงดึงสูงสุดของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER316LSi และโลหะเติม ER316L มีค่าตํPากว่ารอยต่อทีPเชืPอม
ดว้ยโลหะเติม ER309L ประมาณ 3  และ 5% ตามลาํดบั ขณะทีPค่าการยืดตวัของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม 
ER316LSi และ ER316L มีค่าตํPากว่าความแข็งแรงดึงสูงสุดของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi ประมาณ 
5 และ 15% ตามลาํดบั 

 

 
รูปทีP 7 จุดสุดทา้ยการเชืPอมทีPกระแสเชืPอมแตกต่าง 

 
รูปทีP 8 แสดงผลการทดสอบความแขง็ของชิLนทดสอบทีPตาํแหน่งการทดสอบดงัรูปทีP 3 พบว่าค่าความแขง็

ของเนืLอชิLนงาน AISI304 และ AISI316L มีค่าความแข็งเฉลีPยทีP 165 และ 177 HV ตามลาํดบั ค่าความแข็งมีค่า
แนวโนม้ทีPเพิPมขึLนเมืPอตาํแหน่งการตรวจสอบเขา้สู่พืLนทีPกระทบร้อน (HAZ) เนืPองจากพืLนทีPกระทบร้อนของดา้น
เหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L มีค่าความแข็งสูงกว่า ดว้ยเหตุนีL จึงพบแถบการวดัความแข็งทีPมีความชดัเจนมากกว่า
ดา้นเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 ค่าความแขง็ในพืLนทีPกระทบร้อนมีค่าสูงขึLนจนกระทัPงเขา้สู่พืLนทีPโลหะเชืPอม (WM) 
และแสดงค่าสูงสุดทีPกึPงกลางแนวเชืPอม ถึงแมว้่าค่าความแข็งของเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L มีค่าสูงกว่าเหลก็กลา้
ไร้สนิม AISI304 ในสภาวะก่อนการเชืPอม อย่างไรก็ตามเมืPอทาํการเชืPอมดว้ยโลหะเติมทัLง 3 รูปแบบแลว้ ค่าความ
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แข็งทีPตรวจสอบพบว่าความแข็งของโลหะเชืPอมด้านเหล็กกลา้ไร้สนิม AIS304 มีค่าสูงกว่าโลหะเชืPอมด้าน
เหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L ผลการทดสอบทีPไดส้อดคลอ้งกบัผลการทดสอบความแข็งแรงดึงทีPชิLนทดสอบส่วน
ใหญ่นัLนเกิดขึLนทีPตาํแหน่งโลหะเชืPอมดา้นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L และเมืPอทาํการเปรียบเทียบค่าความแข็ง
สูงสุดในพืLนทีPโลหะเชืPอมพบว่าค่าความแข็งสูงสุดพบไดเ้มืPอทาํการเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi ขณะทีPโลหะ
เติม ER316LSi และ ER316L มีค่าความแขง็ตํPาลงมาตามลาํดบั ค่าความแขง็ทีPไดนี้L เสริมความเขา้ใจในการวิเคราะห์
ผลการทดสอบความแขง็แรงดึงดงัรูปทีP 4 และ5 โลหะทีPมีความแขง็มกัมีความแข็งแรงสูง  

 

 
รูปทีP 8 ค่าความแขง็ของรอยทีPทาํการเชืPอมดว้ยโลหะเติม 3 รูปแบบ 

 
ค่าความแข็งและความแข็งแรงของโลหะเชืPอมทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม 3 รูปแบบ ทีPกระแสเชืPอม 140 A ถูก

นาํไปทาํการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโดยการวดัการกระจายพลงังาน (Energy dispersive spectrometry: EDS) 
แบบการตรวจพืLนทีP (Area scan) ขนาดประมาณ 13000 µm2 บนพืLนทีPโครงสร้างเดนไดรทใ์นโลหะเชืPอมดงัรูปทีP  
9 ก. ของโลหะเติมทัLง 3 รูปแบบ ผลการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะเชืPอม ดงัรูปทีP 9 ข. พบว่าธาตุเสริม
ความแข็งและความแขง็แรง (Reinforcement element) เช่น โครเมียม และนิกเกิล ในโลหะเชืPอมเชืPอมมีค่าสูงเมืPอใช้
โลหะเติม ER309LSi ในการเชืPอมรอยต่อ ขณะทีPธาตุผสมอืPนๆ มีค่าใกลเ้คียงกนั โครเมียมและนิกเกิลทีPมีปริมาณ
สูงกว่าส่งผลทาํให้เกิดโลหะคาร์ไบด์กระจายตวัในพืLนทีPโลหะเชืPอมและทาํให้ความแข็งและความแข็งแรงของ
โลหะเชืPอมมีค่าเพิPมขึLนไดม้ากกว่า [16]  จึงเป็นเหตุผลสําคญัทีPรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi แสดงค่า
ความแข็งและความแข็งแรงของโลหะเชืPอมสูงกวา่โลหะเติม ER316LSi และ โลหะเติม ER316L 
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รูปทีP 9 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโครงสร้างจุลภาคตาํแหน่งพงัทลายภายในโลหะเชืPอมทีPใชโ้ลหะเติม 3 

รูปแบบทีPกระแสเชืPอม 140 A 
 
4. สรุปผลการทดลอง 

รอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L ถูกทาํการเชืPอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม
ดว้ยการใชโ้ลหะเติม 3 รูปแบบ ประกอบดว้ยลวด ER309LSi ER316LSi และ ER316L และการเปลีPยนแปลง
กระแสเชืPอม 80-60 A เพืPอหาค่าตวัแปรทีPเหมาะสมทีPทาํใหเ้กิดความแข็งแรงดึงสูงสุด รอยต่อจากงานเชืPอมทีPไดถู้ก
ทาํการศึกษาสมบติัทางกลและการวิเคราะห์ทางโลหวิทยา ผลทีPไดจ้ากการทดลองสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบืLองตน้ใน
การพฒันากระบวนการเชืPอมรอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดในงานอุตสาหกรรมไดต่้อไป ผลการทดลองโดย
สรุป มีดงันีL  

4.1 กระแสเชืPอมทีPเพิPมสูงขึLนส่งผลทาํใหค้วามแขง็แรงดึงของรอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติมทัLง 3 รูปแบบมี
ค่าเพิPมขึLน  

4.2 โลหะเติมทีPมีความเหมาะสมในการเชืPอมรอยต่อ คือ โลหะเติม ER309LSi ซึP งแสดงความแข็งแรงดึง
สูงสุด 607 MPa รอยต่อทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi แสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงกว่า ER316LSi และ ER316L 
ทีP 3 และ 5% ตามลาํดบั  

4.3 ตาํแหน่งการพงัทลายของชิLนทดสอบความแข็งแรงดึงสามารถพบไดที้PกึP งกลางของโลหะเชืPอมเมืPอ
กระแสเชืPอมมีค่า 80-100 A อย่างไรกต็ามตาํแหน่งการพงัทลายถูกเลืPอนไปทีPดา้นเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L เมืPอ
กระแสเชืPอมมีค่าสูงและแสดงการเกิดการเปลีPยนรูปในปริมาณสูงในพืLนทีPการพงัทลาย  

4.4 ความแขง็เฉลีPยของโลหะเชืPอมทีPเชืPอมดว้ยโลหะเติม ER309LSi มีค่าสูงสุดในโลหะเติมทัLง 3 รูปแบบ 
และมีความสัมพนัธ์โดยตรงทาํใหเ้กิดความแขง็แรงดึงสูงสุดของรอยต่อ 



ศักดิXชัย จันทศรี และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีทีA 10 ฉบบัทีA 27 มกราคม - เมษายน 2563 

25 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ผูเ้ขียนบทความขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สําหรับทุนวิจัยประจําปี
งบประมาณ 2561 

 
เอกสารอ้างองิ 
[1] D. Akbari and I. Sattari-Far, “Effect of the welding heat input on residual stresses in butt-welds of 

dissimilar pipe joints,” International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 86, 2009, pp. 769-776. 
[2] C.R. Das, A.K. Bhaduri, G. Srinivasan, V. Shankar and S. Mathew, “Selection of filler wire for and effect 

of auto tempering on the mechanical properties of dissimilar metal joint between 403 and 304L(N) 
stainless steels,” Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, 2009, pp. 1428-1435. 

[3] A. Joseph, S.K. Rai, T. Jayakumar and N. Murugan, “Evaluation of residual stresses in dissimilar weld 
joints,” International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 82, 2005, pp. 700-705. 

[4] D. Deng, S. Kiyoshima, K. Ogawa, N. Yanagida and K. Saito, “Predicting welding residual stresses in a 
dissimilar metal girth welded pipe using 3D finite element model with a simplified heat source,” Nuclear 
Engineering and Design, Vol. 241, 2011, pp. 46-54. 

[5] C.A. Della Rovere, J.M. Aquino, C.R. Ribeiro, R. Silva, N.G. Alcântara and S.E. Kuri, “Corrosion 
behavior of radial friction welded supermartensitic stainless steel pipes,” Materials & Design, Vol. 65, 
2015, pp. 318-327. 

[6] C.A. Della Rovere, C.R. Ribeiro, R. Silva, N.G. Alcântara and S.E. Kuri, “Local mechanical properties of 
radial friction welded supermartensitic stainless steel pipes,” Materials & Design, Vol. 56, 2014,  
pp. 423-427. 

[7] M. Vinoth Kumar and V. Balasubramanian, “Microstructure and tensile properties of friction welded 
SUS304HCu austenitic stainless steel tubes,” International Journal of Pressure Vessels and Piping,  
Vol. 113, 2014, pp. 25-31. 

[8] M. Kimura, A. Ichihara, M. Kusaka and K. Kaizu, “Joint properties and their improvement of AISI 310S 
austenitic stainless steel thin walled circular pipe friction welded joint,” Materials & Design, Vol. 38, 2012, 
pp. 38-46. 

[9] K. Bettahar, M. Bouabdallah, R. Badji, M. Gaceb, C. Kahloun and B. Bacroix, “Microstructure and 
mechanical behavior in dissimilar 13Cr/2205 stainless steel welded pipes,” Materials & Design, Vol. 85, 
2015, pp. 221-229. 



S. Chantasri, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 27, January - April 2020 

26 

[10] J. Brózda and M. Zeman, “Wrong heat treatment of martensitic steel welded tubes caused major cracking 
during assembly of resuperheaters in a fossil fuel power plant,” Engineering Failure Analysis, Vol. 10, 
2003, pp. 569-579. 

[11] R. Kumar, S. Chattopadhyaya and S. Kumar, “Influence of Welding Current on Bead Shape, Mechanical 
and Structural Property of Tungsten Inert Gas Welded Stainless Steel Plate,” Materials Today: 
Proceedings, Vol. 2, 2015, pp. 3342-3349. 

[12] Y. Wu, Y. Cai, H. Wang, S. Shi, X. Hua and Y. Wu, “Investigation on microstructure and properties of 
dissimilar joint between SA553 and SUS304 made by laser welding with filler wire,” Materials & Design, 
Vol. 87, 2015, pp. 567-578. 

[13] M.F. Buchely, J.C. Gutierrez, L.M. León and A. Toro, “The effect of microstructure on abrasive wear of 
hardfacing alloys,” Wear, Vol. 259, 2005, pp.52-61. 

[14] X.H. Wang, F. Han, S.Y. Qu and Z.D. Zou, “Microstructure of the Fe-based hardfacing layers reinforced 
by TiC-VC-Mo2C particles,” Surface and Coatings Technology, Vol. 202, 2008, pp. 1502-1509. 

[15] K. Devendranath Ramkumar, S. D. Patel, S. Sri Praveen, D. J. Choudhury, P. Prabaharan, N. Arivazhagan, 
et al., “Influence of filler metals and welding techniques on the structure–property relationships of Inconel 
718 and AISI316L dissimilar weldments,” Materials & Design, Vol. 62, 2014, pp. 175-188. 

[16] K. Kimapong, P. Poonnayom and V. Wattanjitsiri, “Microstructure and Wear Resistance of Hard-Facing 
Weld Metal on JIS-S50C Carbon Steel in Agricultural Machine Parts,” Materials Science Forum, Vol. 872, 
2016, pp. 55-61. 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 27, January - April 2020: 26 - 40 

Research Paper  Received 24 January 2020 
*Corresponding author  Revised 3 April 2020 
  Accepted 13 April 2020 

การจัดการพสัดุคงคลงัอะไหล่ในคลงัสาขา 
Service Parts Inventory Management in a Branch Warehouse 

 
กนกพร ศรีปฐมสวัสดิH*  และ  กุลวุฒิ โตรอด 

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ เขตบางซื"อ กรุงเทพฯ 10800 

E-mail: kanokporn.s@cit.kmutnb.ac.th 
 

Kanokporn Sripathomswat* and Kullavudh Torod 
Department of Industrial Engineering Technology, College of Industrial Technology, 

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangsue, Bangkok 10800, Thailand 
E-mail: kanokporn.s@cit.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยันีL มีวตัถุประสงค์เพื"อเสนอรูปแบบการจดัการพสัดุคงคลงัประเภทอะไหล่ซ่อมบาํรุงโดยใชก้าร
จาํแนกหลายเกณฑ ์ประยุกต์ผ่านการจดัการคงคลงัอะไหล่ในบริษทักรณีศึกษา ซึ" งเป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหน่าย
รถโฟร์คลิฟ โดยใชข้อ้มูลการเบิกอะไหล่จาํนวน 101 รายการยอ้นหลงัเป็นเวลาหนึ" งปี มาทาํการวิเคราะห์และ
กาํหนดวิธีการจาํแนกจดักลุ่มอะไหล่โดยใชเ้กณฑค์วามสําคญัตามมูลค่าการเบิกใชร่้วมกบัเกณฑค์วามสาํคญัตาม
ความวิกฤติของอะไหล่ หลงัจากนัLนไดก้าํหนดนโยบายจดัการคงคลงัอะไหล่ในคลงัสาขาตามความเหมาะสมใน
แต่ละกลุ่มอะไหล่ที"จาํแนกได ้ดว้ยวิธีการกาํหนดปริมาณการสั"งซืLอแบบประหยดั และวิธีการกาํหนดปริมาณการ
สั"งซืLอแบบตํ"าสุด-สูงสุด ผลการเปรียบเทียบการประยุกตใ์ชน้โยบายที"นาํเสนอ พบว่าตน้ทุนรวมในการถือครอง
พสัดุคงคลงัอะไหล่กรณีศึกษาลดลง 23,378.87 บาท หรือคิดเป็น 15.76% เมื"อเปรียบเทียบกบัตน้ทุนรวมเดิม 
นอกจากนีL พบว่าสามารถนาํแนวทางการจาํแนกหลายเกณฑแ์ละนโยบายการจดัการพสัดุคงคลงัที"นาํเสนอนีL ไป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นคลงัอะไหล่ที"มีรูปแบบคลา้ยคลึงกนั 
 
คําสําคัญ: การจาํแนกหลายเกณฑ;์ ปริมาณการสั"งซืLอแบบประหยดั; ปริมาณการสั"งซืLอแบบตํ"าสุด-สูงสุด 
 
Abstract 

This research aimed to propose spare parts inventory management policy using multi-criteria 
classification applying in a case study of forklift distributor company. Historical data of 101 spare parts in a 
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branch warehouse were collected for one year. After data analyzing, multi-criteria spare parts classification was 
determined using both volume demand value and spare parts importance in term of criticality. Then, appropriate 
spare parts inventory management policies for each class were proposed in a considered branch warehouse of 
this case study such as Economics Order Quantity policy and Minimum-Maximum Order policy. According to 
the results, total cost of proposed policies was compared with the former. It showed that inventory management 
total cost of proposed policies was decreased for 23,378.87 baht or 15.76% in a studied sample spare part. 
Additionally, this proposed scheme can be applied in other spare parts warehouse in a similar way. 
 
Keywords: Economic Order Quantity (EOQ); Minimum – Maximum Order Policy; Multi-Criteria 
Classification 
 
1. บทนํา 

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขันสูงในกลุ่มธุรกิจที"ให้บริการด้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า เพื"อ
รองรับการแข่งขนัที"สูงขึLน นอกเหนือจากการจดัการให้เป็นไปตามความตอ้งการของลกูคา้เพื"อให้ชนะคู่แข่งทาง
ธุรกิจแลว้ บริษทัตอ้งจดัการบริหารสินทรัพยใ์หใ้ชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างสูงสุด โดยมีตน้ทุนที"แข่งขนัได ้การปรับปรุง
ดา้นสินคา้คงคลงัและกาํหนดนโยบายที"เหมาะสมจะทาํใหบ้ริษทัสามารถเพิ"มระดบัการให้บริการและสามารถลด
ตน้ทุนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  

บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัที"ทาํธุรกิจนําเข้ารถโฟร์คลิฟท์เพื"อจัดจําหน่ายและให้เช่าในหลากหลาย
อุตสาหกรรม มีทัLงรถใหม่และรถเก่าที"นาํมาซ่อมแซม บริษทัมีการเปิดสาขาเพิ"มเติมเพื"อยกระดบัการใหบ้ริการและ
รองรับลูกคา้ที"เพิ"มขึLน ในแต่ละสาขามีการเก็บสต็อกอะไหล่เพื"อซ่อมบาํรุงรถโฟร์คลิฟทใ์หอ้ยู่ในสภาพพร้อมให้
เช่าหรือจาํหน่าย ทัLงนีLรายการสต็อกอะไหล่ที"มีการเบิกมาจากสาํนกังานใหญ่เพื"อมาใชที้"สาขาเป็นรายการอะไหล่ที"
จะตอ้งเปลี"ยนตามนโยบายของทางบริษทัซึ" งกาํหนดมาตรฐานไวเ้พื"อควบคุมการทาํงานของช่างใหเ้ปลี"ยนอะไหล่
ตามช่วงเวลาที"กาํหนด จากการดาํเนินงานปัจจุบนัพบว่ายงัไม่มีระบบและแบบแผนสําหรับการจดัเก็บอะไหล่ที"
คลงัสาขา การสั"งอะไหล่จากสํานักงานใหญ่ดาํเนินการตามประสบการณ์และความเคยชินของแผนกคลงั โดย
ไม่ไดน้าํขอ้มูลปริมาณที"ช่างเบิกใช้มาพิจารณา ส่งผลให้มีตน้ทุนในการจดัเก็บอะไหล่ค่อนขา้งสูง และใชพื้Lนที"
จดัเกบ็ไปโดยเปล่าประโยชน ์นอกจากนีL ความตอ้งการใชอ้ะไหล่ไม่แน่นอน ขึLนกบัรายการที"ตอ้งซ่อมบาํรุง ทาํให้
การคาดการณ์ความตอ้งการใชเ้ป็นไปไดย้าก ในบางกรณีมีการขาดแคลนอะไหล่ที"จาํเป็นตอ้งใช ้และมีอะไหล่บาง
รายการไม่มีการหมุนเวียน และมีการเบิกมาจากคลงัของสํานักงานใหญ่มากเกินความจาํเป็น บางรายการเก็บนาน
เสื"อมสภาพ นอกจากนีLหากคลงัสาขาเบิกจาํนวนมากกว่าความตอ้งการใชง้าน สาํนกังานใหญ่จะตอ้งสั"งอะไหล่จาก
ต่างประเทศเขา้มามาก และเมื"อถึงรอบที"มีการนบัสต็อกประจาํปี บริษทัจะพิจารณาส่งคืนอะไหล่กลบัผูข้ายได ้แต่
จะตอ้งถกูหกัค่าใชจ่้ายจาํนวน 3% จากราคาที"ซืLอมาซึ" งส่งผลโดยตรงต่อตน้ทุนของบริษทั  
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วตัถุประสงคข์องงานวิจยันีL เพื"อทาํการปรับปรุงระบบการจดัการคงคลงัของอะไหล่ซ่อมบาํรุงของบริษทั
กรณีศึกษานีL  โดยดาํเนินการที"สาขาที"มียอดจดัจาํหน่ายสูงสุด เพื"อลดตน้ทุนรวมของการจดัการดา้นพสัดุคงคลงั
ของคลงัสาขา โดยการนาํแนวคิดของการจดัสินคา้คงคลงัแบบหลายเกณฑ ์นั"นคือการจาํแนกกลุ่มพสัดุคงคลงัที"
พิจารณาดา้นมูลค่าการเบิกใช ้ ร่วมกบัการพิจารณาเกณฑค์วามสําคญัทางดา้นความวิกฤติของอะไหล่ เพื"อแบ่ง
จาํแนกอะไหล่ออกเป็นกลุ่ม และกาํหนดรูปแบบการจดัการสั"งอะไหล่ไดอ้ย่างเหมาะสมและสร้างมาตรฐานการ
ทาํงานใหมี้ระบบ ทาํงานง่ายขึLนในทางปฏิบติั  

ในการศึกษาทฤษฎีและสืบคน้ผลงานทางวิชาการที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั พบงานวิจยัอย่าง
ต่อเนื"องในอุตสาหกรรมที"หลากหลาย หากพิจารณาถึงเกณฑใ์นการจาํแนกสินคา้คงคลงัเพื"อกาํหนดนโยบายการ
ควบคุม พบว่าในการควบคุมสินคา้ในโรงงานอุตสาหกรรมที"มีสินคา้ที"หลากหลายและมีราคาแตกต่างกนั วิธีการ
ควบคุมที"เป็นพืLนฐานของการศึกษาโดยทั"วไป เนื"องจากเป็นวิธีที"ง่ายและเป็นที"นิยมในการนาํมาประยุกตใ์ชวิ้ธีหนึ" ง
คือ วิธีการจดักลุ่มแบบ ABC (ABC Classification) ซึ" งใชห้ลกัการของพาเรโต ้(Pareto principle)  

วิธีการจดักลุ่มแบบ ABC ใชเ้กณฑพิ์จารณาจาํแนกสินคา้คงคลงัออกเป็นกลุ่มจากปริมาณและมลูค่าของ
สินคา้คงคลงัแต่ละรายการคือ กลุ่ม A เป็นสินคา้คงคลงัที"มีปริมาณ 5-15% ของรายการสินคา้คงคลงัทัLงหมด แต่มี
มลูค่ารวม 70-80% ของมูลค่าทัLงหมด กลุ่มนีL จะกาํหนดการควบคุมที"เขม้งวดมากที"สุด มกัมีการลงบญัชีทุกครัL งที"มี
การรับจ่าย และมีการตรวจนบัจาํนวนจริงเพื"อเปรียบเทียบกบัจาํนวนในบญัชีอยู่บ่อยครัL ง กลุ่ม B เป็นสินคา้คงคลงั
ที"มีปริมาณ 30% ของรายการสินค้าคงคลงัทัLงหมด และมีมูลค่ารวม 15-20% ของมูลค่าทัLงหมด มีการควบคุม
เขม้งวดปานกลาง มีการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบเพื"อป้องกนัการสูญหาย การตรวจนบัจาํนวนจริงมีความถี"น้อยกว่า
กลุ่ม A และกลุ่ม C เป็นสินคา้คงคลงัที"มีปริมาณ 50-60% ของรายการสินคา้คงคลงัทัLงหมด แต่มีมูลค่ารวมเพียง 
5% ของมลูค่าทัLงหมด การควบคุมมกัไมเ่ขม้งวดและเนน้ทาํใหง่้าย  

อย่างไรก็ตามในการประยุกต์ใช้งานจริง พบว่าการจัดกลุ่มแบบ ABC เกณฑม์ูลค่าเพียงอย่างเดียวไม่
เพียงพอ เนื"องจากยงัไม่สามารถสร้างความแตกต่างให้กบัการกาํหนดนโยบายที"เหมาะสมได ้ในหลายงานวิจยัจึง
ไดพ้ยายามเสนอใชก้ารจาํแนกหลายเกณฑร่์วมกนัเพื"อการกาํหนดนโยบายที"ละเอียดและสามารถลดตน้ทุนไดดี้
ยิ"งขึLน ดงัเช่นใน [1] เสนอการจดัสินคา้คงคลงัวตัถุดิบเบเกอรี"  โดยใชก้ารจดักลุ่มแบบ ABC เกณฑม์ูลค่าร่วมกบั
การพิจารณาความสาํคญัของวตัถุดิบคงคลงัในดา้นอื"น ไดแ้ก่ วนัหมดอายุวตัถุดิบ เวลานาํส่ง รวมถึงความสามารถ
ในการใชว้ตัถุดิบทดแทน และเพื"อใหส้ามารถแบ่งกลุ่มวตัถุดิบไดล้ะเอียดขึLน สามารถจดัไดถึ้ง 9 กลุ่มและสามารถ
กาํหนดรูปแบบการสั"งซืLอในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม ลดตน้ทุนรวมของการจดัการสินคา้คงคลงัไดถึ้ง 76.4%  

ในส่วนงานวิจยัที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัการอะไหล่ในงานซ่อมบาํรุง มีการศึกษาถึงการจาํแนกหลายเกณฑ์
เช่นกนั ดงัเช่นใน [2] เป็นการศึกษาการจดัการคลงัอะไหล่ย่อยที"มีขอ้จาํกดัดา้นพืLนที"จดัเก็บ ผลที"ไดคื้อลดการ
เสียเวลารออะไหล่และสามารถเพิ"มประสิทธิภาพของการทาํงานของพนกังานซ่อมบาํรุง โดยการประยุกตใ์ชก้าร
จดักลุ่ม ABC เกณฑด์า้นปริมาณการใชง้านร่วมกบัการจดักลุ่มแบบ VED (VED Classification) ที"ใชเ้กณฑด์า้น
ความสําคญัของอะไหล่ โดยจดักลุ่มและกาํหนดนโยบายได ้6 กลุ่ม ในงานนีL จาํแนกความสาํคญัของอะไหล่โดย
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พิจารณาค่าความวิกฤติของอะไหล่ใน 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มแรกคือกลุ่มที"มีความสําคญัมาก (V-Vital) เป็นชิLนส่วน
อะไหล่ที"ทาํหน้าที"ขบัเคลื"อนกลไกหลกัในชุดเครื"องจกัร หากชิLนส่วนกลุ่มนีLขดัขอ้งจะส่งผลให้เครื"องหยุดทาํงาน
ทันที กลุ่มที" 2 คือกลุ่มที"มีความสําคัญปานกลาง (E-Essential) เป็นกลุ่มที"มีความสําคญัปานกลางทาํหน้าที"
สนบัสนุนการทาํงานอะไหล่ส่วนแรกโดยตรง หากชิLนส่วนกลุ่มนีL ขดัขอ้งจะส่งผลให้ชิLนส่วนกลุ่มแรกขดัขอ้งไป
ดว้ยและกลุ่มที" 3 กลุ่มที"มีความสําคญันอ้ย (D-Desirable) เป็นชิLนส่วนอะไหล่ที"ทาํหนา้ที"เป็นส่วนประกอบชุด
เครื"องจกัรไม่มีผลต่อการทาํงานของกลไกสําคญัของเครื"องจกัรโดยตรง ในการพิจารณาความวิกฤติของสินคา้คง
คลงักลุ่มที"เป็นอะไหล่ (Criticality of spare parts) พบว่าใน [3-4] ไดจ้าํแนกไวเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ ความวิกฤติ
ทางดา้นเครื"องจกัร (Machine criticality) หมายถึงอะไหล่นัLนส่งผลต่อคุณภาพสินคา้ กระบวนการผลิต หรือตวั
เครื"องจกัรอย่างไร และความวิกฤติในการจดัการอะไหล่ (Spare criticality) หมายถึงอะไหล่นัLนมีการไดม้าอย่างไร 
หายากหรือไม่ มีผูข้ายหลายรายหรือนอ้ยราย หรือมีเวลานาํส่งสัLนหรือยาว เป็นตน้ 

จะเห็นว่าในการจดัการสินคา้คงคลงัโดยใชห้ลกัการ ABC - VED Classification มาใชแ้บ่งกลุ่มสินคา้คง
คลงัโดยนาํทัLงการวิเคราะห์แบบ ABC และ VED มารวมกนัแลว้นาํลาํดบัที"จดัเรียงใหม่ไปแบ่งกลุ่ม พบว่าหลกัการ
นีL พิจารณาทัLงเกณฑป์ริมาณและเกณฑคุ์ณภาพไดแ้ก่ มูลค่าหรือปริมาณการเบิกใช ้และความสําคญัของสินคา้คง
คลงั โดยทั"วไปจะสามารถแบ่งได ้9 กลุ่ม เช่นใน [5] เสนอนโยบายจดัการสินคา้คงคลงั 3 นโยบาย นโยบายที" 1 
ประกอบดว้ยกลุ่ม AV, BV, CV, AE, และ AD เป็นนโยบายที"กาํหนดใหมี้การควบคุมอย่างเขม้งวด นโยบายที" 2 
ประกอบดว้ยกลุ่ม BE,CE, และ BD มีความเขม้งวดในการควบคุมรองลงมา และนโยบายที" 3 คือกลุ่ม CD มีความ
เขม้งวดในการควบคุมนอ้ยที"สุด นโยบายนีL ใชจ้ดัการคลงัยาโดยใชเ้ทคนิค ABC-VED matrix โดยพิจารณาปัจจยั
มูลค่ายาและความวิกฤตของยาแต่ละประเภท ผลทาํให้สามารถควบคุมดูแลยาในคลงัยาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และลดตน้ทุนการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนีL ยงัพบงานวิจยัที"ประยุกต์ใชก้ารแบ่งกลุ่มสินคา้คงคลงัดว้ย
เกณฑที์"หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื"อจะไดจ้ดัการสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ [6-7] 

เมื"อทาํการจดักลุ่มพสัดุคงคลงัแลว้ จะตอ้งกาํหนดวิธีการจดัการพสัดุคงคลงัในแต่ละกลุ่ม ในส่วนของตวั
แบบหรือนโยบายในการจดัการสินคา้คงคลงัที"เป็นที"รู้จกัและนิยมใชก้นัทั"วไป [1-5] คือตวัแบบที"เรียกว่า ปริมาณ
การสั"งซืLอแบบประหยดั (Economic Order Quantity หรือ EOQ) ซึ" งเป็นตวัแบบที"ใชง่้าย ใชไ้ดก้บัสินคา้คงคลงัที"มี
อตัราการใชค้งที"และไม่ยอมใหสิ้นคา้ขาดมือ ตวัแบบมีสมมติฐานดงันีL  ไดรั้บสินคา้ที"สั"งพร้อมกนัทัLงหมด เวลา
นาํส่งคงที" ตน้ทุนการเก็บรักษาและตน้ทุนการสั"งคงที" ราคาสินคา้ต่อหน่วยคงที" ทัLงนีL การหาขนาดการสั"งซืLอที"
ประหยดั (EOQ) ตามสมการที" (1) 

 

��� = ����	
�
         (1) 

  
โดย D คือปริมาณการเบิกใชอ้ะไหล่ยอ้นหลงัหนึ"งปี, EOQ คือ ปริมาณการสั"งอะไหล่ในแต่ละครัL ง, �� 

คือตน้ทุนในการสั"ง (บาทต่อครัL ง) และ �
 คือตน้ทุนในการจดัเกบ็อะไหล่ที"สาขา (บาทต่อหน่วยต่อปี)  
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เมื"อไดป้ริมาณการสั"งอะไหล่ในแต่ละครัL งแลว้ หาจุดสั"งซืLอหรือ Re-Order Point (ROP) ดงัสมการที" (2) 
โดย L คือเวลานาํส่ง หลกัการทาํงานคือ สั"งอะไหล่ในปริมาณเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัปริมาณ EOQ เมื"อปริมาณใน
คลงัเหลือเท่ากบั ROP อย่างไรก็ตามวิธีนีL สามารถนาํไปประยุกต์ใช้ในกรณีที"ความตอ้งการไม่แน่นอนไดต้าม
เงื"อนไขของพสัดุคงคลงัที"พิจารณาในรูปแบบระบบ (R,Q) 

 
    �� = ��       (2) 
 

ในงานวิจยัเสนอการประยกุตรู์ปแบบการจดัการสินคา้คงคลงัที"มีใชก้นัอยู่ในอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ"ง 
เรียกว่า ปริมาณการสั"งซืLอแบบตํ"าสุด-สูงสุด (Minimum – Maximum Order Quantity) [2] วิธีการดงักล่าวจดัอยู่ใน
กลุ่มของนโยบายการทบทวนพสัดุคงคลงัแบบต่อเนื"อง (Continuous Review Policy) ซึ" งเป็นกลุ่มแนวคิดใกลเ้คียง
กบัวิธีการ EOQ เพียงแต่เปลี"ยนมุมมองการกาํหนดจุดสั"งซืLอและปริมาณการสั"งซืLอ หลกัการทาํงานคือ จะทาํการ
สั"งซืLอเมื"อสินคา้คงคลงัลดระดบัถึงค่า min โดยสั"งซืLอในปริมาณที"ทาํใหสิ้นคา้คงคลงัขึLนไปถึงระดบั max ในกรณี
ที"ความตอ้งการไม่แน่นอนเรียกว่าระบบ (s,S) โดย s คือจุดสั"งซืLอ เปรียบไดก้บัค่า min และ S คือจาํนวนพสัดุคง
คลงัเป้าหมาย เปรียบไดก้บัค่า max วิธีนีL เป็นวิธีที"คาํนวณหาปริมาณการสั"งซืLอที"สะดวกและเป็นที"นิยมอีกแบบหนึ"ง 
เหมาะสาํหรับอะไหล่ที"มีความตอ้งการใชง้านไม่คงที" ในกรณีที"เป็นนโยบายการทบทวนพสัดุคงคลงัตามรอบเวลา 
(Periodic Review Policy) ที"มีรอบเวลาค่อนขา้งสัLนก็สามารถประยกุตใ์ชง้านไดเ้ช่นกนั สามารถคาํนวณหาปริมาณ
การสั"งซืLอแบบตํ"าสุด-สูงสุดไดจ้ากสมการที" (3) และ (4) 

 
���.= �� + ��       (3) 
���.= � ∗ �����_� !_�"#!���$!     (4) 

  
โดย Min. คือปริมาณจดัเกบ็ขัLนตํ"าที"เป็นจุดสั"งซืLอ, Max. คือ ปริมาณจดัเกบ็สูงสุด, ss คือพสัดุคงคลงัสาํรอง 

และ stock_age_objective คือเป้าหมายของการจดัเกบ็นานที"สุดที"พิจารณา ในงานวิจยันีL กาํหนดใหเ้ท่ากบั 12 เดือน 
ตามรอบระยะเวลาที"บริษทัใชใ้นการทบทวนส่งคืนอะไหล่คา้งสต็อก แบบจาํลองในนโยบาย min/max ที"นาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยันีL จะมีการใชจุ้ด min เป็นการตรวจสอบระดบัพสัดุคงคลงัที"เป็นจุดสั"งซืLอใหม่ แผนการสั"งซืLอ
จึงเป็นการกาํหนดระดบัพสัดุคงคลงัเป้าหมายที"จะเพียงพอต่อความตอ้งการระหว่างรอบการสั"งซืLอ ในงานวิจยันีL
นาํมาประยกุตใ์ชก้บัรายการที"มีความตอ้งการไม่คงที" (Variable demand) เมื"อช่วงเวลานาํในการสั"งซืLอคงที" ในกรณี
ของระยะการควบคุมแบบต่อเนื"อง ระดบัวสัดุคงคลงัจะไดรั้บการติดตามอยา่งสมํ"าเสมอ 

การใช้วิธีการจัดกลุ่มร่วมกับการกาํหนดนโยบายในการควบคุมพสัดุคงคลงัที"พบเห็นโดยทั"วไปใน
งานวิจยั มกัเป็นการจดักลุ่มแบบ ABC โดยใชเ้กณฑม์ูลค่าเพียงเกณฑเ์ดียว แลว้จึงนํากลุ่มพสัดุคงคลงัที"จดัไดม้า
กาํหนดนโยบายในการควบคุมตามความมากนอ้ยของความเขม้งวด ดงัจะพบไดใ้น [8] จาํแนกวสัดุคงคลงัของ



K. Sripathomswat and K. Torod / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 27, January - April 2020 

31 

บริษทัตะวนัออกซินเทค ตามแนวคิด ABC จากนัLนนาํกลุ่มวสัดุในกลุ่ม A และ C ไปพยากรณ์ความตอ้งการดว้ย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น นาํผลที"ไดไ้ปสร้างแบบจาํลองปริมาณการสั"งซืLอแบบประหยดัเพื"อกาํหนด
นโยบายการควบคุม ผลที"ไดคื้อตน้ทุนจากการสั"งซืLอวสัดุทัLง 2 กลุ่มลดลง ส่วนใน [9] ไดท้าํการออกแบบและวาง
แผนการสั"งซืLออะไหล่ของรถปูนซีเมนต์ โดยทาํการจดักลุ่มอะไหล่ตามแนวคิด ABC จากนัLนควบคุมการสั"งซืLอ
โดยใชแ้นวคิดปริมาณการสั"งซืLอแบบประหยดัสาํหรับอะไหล่ในกลุ่ม A ส่วนอะไหล่ในกลุ่ม B และ C ถูกควบคุม
การสั"งซืLอและจดัเก็บตามแนวคิดปริมาณตํ"าสุด-สูงสุด เป็นผลทาํให้จาํนวนของรถปูนซีเมนต์พร้อมใชเ้พิ"มขึLน
กวา่เดิม 2.34%  

ในงานวิจยันีL  ประยุกต์การจดักลุ่มแบบ ABC ที"มีการพิจารณามูลค่าการเบิกใช ้ร่วมกบัการจดักลุ่มแบบ 
VED ที"มีการพิจารณาค่าความวิกฤติของอะไหล่ โดยเน้นไปในส่วนของค่าความวิกฤติทางด้านเครื" องจักร 
(Machine criticality) นั"นคือ การพิจารณาว่าอะไหล่รายการนัLนส่งผลต่อการทาํงานของรถโฟร์คลิฟอย่างไร และ
หลงัจากการจดักลุ่มแลว้ ไดก้าํหนดนโยบายควบคุมที"เหมาะสมโดยมีเป้าหมายเพื"อสร้างมาตรฐานการทาํงานให้มี
ระบบ ทาํงานง่ายขึLนในทางปฏิบติั และสามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านอะไหล่ของสาขาในขณะเดียวกนั
สามารถลดตน้ทุนในการจดัการสินคา้คงคลงัได ้นอกจากนีL แนวทางนีL จะนําไปขยายผลต่อในสาขาย่อยอื"นของ
บริษทักรณีศึกษา รวมทัLงสามารถต่อยอดแนวคิดนีLในรูปแบบธุรกิจที"มีลกัษณะโครงสร้างปัญหาคลา้ยคลึงกนั 

 
2. ระเบียบวธีิการวจิยั 

ในการดาํเนินงานวิจยัมีขัLนตอนดงัต่อไปนีL  
2.1 เกบ็รวบรวมข้อมูลอะไหล่ของบริษทัในสาขาทีXเป็นกรณศึีกษา 

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลที"เกี"ยวขอ้งในการจดัเก็บและใช้งานอะไหล่ของสาขากรณีศึกษา ที"เป็นสาขา
ยอดขายสูงสุดของบริษทั เนื"องจากอยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ และใกลก้บัย่านที"เป็นแหล่งของโรงงาน
อุตสาหกรรม ทาํการศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ และขอ้มูลที"ไดจ้ากการสัมภาษณ์ทัLงจากฝ่ายคลงั ฝ่ายบญัชี และฝ่าย
สารสนเทศ โดยมีขอ้มูลที"รวบรวมไดแ้ก่ รายการอะไหล่ ราคา ปริมาณการสั"งซืLอเดิม ปริมาณการใชง้านยอ้นหลงั
ในช่วงเวลาหนึ" งปี รูปแบบการสั"งอะไหล่เดิม ตน้ทุนที"เกี"ยวขอ้งในการสั"งอะไหล่ และตน้ทุนที"เกี"ยวขอ้งในการ
จดัเกบ็อะไหล่ รวมถึงลกัษณะขอ้จาํกดัการใชง้านของอะไหล่แต่ละรายการ  
2.2 วเิคราะห์ข้อมูล 

นาํขอ้มลูที"รวบรวมได ้มาดาํเนินการดงันีL  
(1) นาํขอ้มูลในส่วนปริมาณการใช ้และมูลค่าของอะไหล่แต่ละชนิด มาจดักลุ่มความสําคญัตามแบบ 

ABCและเกบ็ผลไวพ้ิจารณาร่วมกบัเกณฑอื์"น 
(2) นาํขอ้มลูชื"ออะไหล่ ลกัษณะขอ้จาํกดัการใชง้านของอะไหล่แต่ละรายการ มาพิจารณาร่วมกบัแบบร่าง

ของรถโฟร์คลิฟ โดยจดัประชุมกลุ่มย่อยเพื"อระดมสมองบุคลากรที" เกี"ยวขอ้งกบัการจดัเก็บและใชง้านอะไหล ่
ไดแ้ก่ หวัหนา้แผนกซ่อมบาํรุง 1 ท่าน, พนกังานขาย 2 ท่าน และช่างซ่อมบาํรุง 2 ท่าน เพื"อทาํการสรุปเกณฑค์วาม
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วิกฤติของอะไหล่ ได้ดงันีL  กลุ่ม V คืออะไหล่ที"มีความสําคัญมากที"สุด มีผลต่อการทาํงานของรถโฟร์คลิฟท์
โดยตรง หากเกิดการชาํรุดเสียหาย จะเป็นผลให้รถโฟร์คลิฟท์ไม่สามารถทํางานได้ เช่น แบตเตอรี"  นํL ามัน
เครื"องยนต ์ปั�มนํLา เป็นตน้ ถดัมากลุ่ม E คืออะไหล่ที"มีความสําคญัปานกลาง มีผลต่อการทาํงานของรถโฟร์คลิฟท์
ไม่มากเท่ากบักลุ่ม V หากเกิดการชาํรุดเสียหาย รถยงัสามารถใชง้านไดใ้นช่วงเวลาหนึ"ง เพื"อรอคอยการซ่อมบาํรุง 
แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น แผ่นกรองอากาศ ซีลฝานํL ามนัเกียร์ เป็นตน้ และสุดท้ายกลุ่ม D คืออะไหล่ที"มี
ความสาํคญันอ้ย ไมมี่ผลโดยตรงต่อการทาํงานของรถโฟร์คลิฟท ์ส่วนมากเป็นอุปกรณ์ภายนอกรถโฟร์คลิฟท ์เช่น 
กระดาษทราย สีพ่นรถโฟร์คลิฟท ์เป็นตน้ และทาํการจดักลุ่มอะไหล่แบบ VED ตามเกณฑข์า้งตน้ 

(3) นาํผลที"ไดจ้ากการจดักลุ่มแบบ ABC มาพิจารณาร่วมกบัการจดักลุ่มแบบ VED  
 

2.3 กาํหนดนโยบายในการจัดการอะไหล่แต่ละกลุ่ม 
กลุ่มอะไหล่ที"จดัได ้จะถูกนาํมาหาวิธีการจดัการที"เหมาะสม โดยพิจารณาจากลกัษณะความสาํคญัเฉพาะ

ของแต่ละกลุ่ม โดยในขัLนตอนนีLจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ความแปรปรวนของปริมาณการใชง้านอะไหล่ และนาํมา
คาํนวณร่วมกบัตน้ทุนการสั"งอะไหล่ ตน้ทุนการจดัเก็บอะไหล่ ซึ" งจะส่งผลต่อนโยบายในการจดัการอะไหล่แต่ละ
กลุ่ม แต่ละรายการ ค่าสัมประสิทธิ� ความแปรปรวน (Variability coefficient: VC) ของปริมาณการใชง้านอะไหล่
ยอ้นหลงั สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการที" (4) 

 

    %� =	
'
(∑ *+,-*.,+

*.,        (4) 
 

โดย n หมายถึงจาํนวนขอ้มลูของความตอ้งการเท่ากบั 12 เดือน, d คือ ความตอ้งการในแต่ละเดือน ค่า VC 
ไม่เกิน 0.2 สามารถสรุปไดว้่าระดบัความตอ้งการมีค่าคงที" มีความแปรปรวนในระดบัที"ยอมรับได ้สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานของ EOQ [7] 
2.4 คํานวณค่าทีXใช้ในการกาํหนดรายละเอยีดการควบคุมตามนโยบาย 

คาํนวณหาปริมาณการสั"งซืLออะไหล่ พร้อมทัLงคาํนวณหาจุดสั"งซืLอ ตามนโยบายที"กาํหนดในแต่ละรายการ 
ไดแ้ก่ การสั"งซืLอแบบประหยดัและการสั"งซืLอแบบตํ"าสุด-สูงสุด  
2.5 ประเมินประสิทธิภาพก่อนและหลงัการนําเสนอนโยบายปรับปรุง 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของก่อนและหลงัการปรับปรุง โดยใขอ้มูลในอดีตเป็นฐานในการเปรียบเทียบ
ตน้ทุนรวมของการถือครองพสัดุคงคลงั (Total Cost: TC) ดงัแสดงในสมการที" (5) 

 
    /� = 	�0

1 + 1�2
�        (5) 
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โดย D คือปริมาณการเบิกใชอ้ะไหล่ยอ้นหลงัหนึ"งปี, Q คือ ปริมาณการสั"งอะไหล่ในแต่ละครัL ง, �� คือ
ตน้ทุนในการสั"ง (บาทต่อครัL ง) และ �
 คือตน้ทุนในการจดัเก็บอะไหล่ที"สาขา (บาทต่อหน่วยต่อปี) 

 
3. ผลการวจิยั 

กรณีศึกษานีLใชข้อ้มลูการเบิกใชอ้ะไหล่ของสาขามหาชยัในช่วงเวลาตัLงแต่เดือนมกราคมถึงธนัวาคม 2560
รวมหนึ"งปีเต็ม โดยมีรายการอะไหล่ที"มีการเบิกใชจ้ากช่างซ่อมบาํรุงและพนกังานขาย รวมจาํนวน 101 รายการ  
3.1 ผลการแบ่งกลุ่มสินค้าโดยพิจารณาแบบหลายเกณฑ์ 

จากรายการอะไหล่ทัL งหมด 101 รายการ จัดกลุ่มแบบ ABC โดยพิจารณามูลค่าและปริมาณการเบิกใช้
ร่วมกบัการจดักลุ่มแบบ VED พิจารณาความสาํคญัของอะไหล่ ไดผ้ลลพัธ์ของการจดักลุ่ม 9 กลุ่มย่อยดงัตารางที" 1  

 
ตารางที" 1 การจดักลุ่มร่วมระหวา่งเกณฑ ์ABC และเกณฑ ์VED 

ABC-VED V (rating 3) E (rating 2) D (rating 1) 

A (rating 3) AV (rating 3*3 = 9) มี 6 รายการ  AE (rating 3*2 = 6) มี 14 รายการ AD (rating 3*1 = 3) มี 1 รายการ 

B (rating 2) BV (rating 2*3 = 6) มี 8 รายการ BE (rating 2*2 = 4) มี 21 รายการ BD (rating 2*1 = 2) มี 7 รายการ 

C (rating 1) CV (rating 1*3 = 3) มี 9 รายการ CE (rating 1*2 = 2) มี 24 รายการ CD (rating 1*1 = 1) มี 11 รายการ 

 
จากการประชุมทีมงานซ่อมบาํรุงของบริษทักรณีศึกา ไดก้าํหนดระดบันํL าหนักคะแนน (rating) ให้ทัLง

เกณฑ ์ABC และ VED มีความสาํคญัเท่ากนั และกาํหนดคะแนนเป็น 3 ระดบัในแต่ละเกณฑ ์ไดแ้ก่ ให้กลุ่ม A และ 
V คะแนนเป็น 3 ใหก้ลุ่ม B และ E คะแนนเป็น 2 และใหก้ลุ่ม C และ D คะแนนเป็น 1 หลงัจากนัLนเมื"อนาํผลคูณ
ระดบัคะแนนมาจดัเรียง กาํหนดใหเ้ป็นคะแนนรวมของการจดักลุ่มหลายเกณฑใ์น 3 ช่วงความสาํคญั ไดแ้ก่ ระดบั
ความสําคญัมาก (คะแนนผลคูณมากกว่าหรือเท่ากบั 6 คะแนน) ระดบัความสําคญัปานกลาง (คะแนนผลคูณ
มากกวา่หรือเท่ากบั 3 แต่ไม่เกิน 6 คะแนน) ระดบัความสาํคญันอ้ย (คะแนนผลคูณมากกว่าหรือเท่ากบั 1 แต่ไม่เกิน 
3 คะแนน)  

นาํขอ้มลูของอะไหล่ที"มีความจาํเป็นและมลูค่าสูง ซึ" งเป็นระดบัความสําคญัมาก ในกลุ่ม AV, AE และ BV 
จาํนวน 28 รายการ (แสดงดงัตารางที" 2) มาคาํนวณหาค่า VC หากค่า VC ไม่เกิน 0.2 สามารถสรุปไดว้่าระดบัความ
ตอ้งการมีค่าคงที" จะนาํไปกาํหนดดว้ยนโยบายการสั"งซืLอแบบประหยดัหรือวิธี EOQ แต่หากค่า VC มากกว่า 0.2 
จะนาํไปกาํหนดนโยบายการสั"งซืLอแบบค่าตํ"าสุด-สูงสุดในขัLนตอนต่อไป 
3.2 ผลการกาํหนดนโยบายการจัดการอะไหล่ 

ทาํการกาํหนดนโยบายการสั"งซืLอแบบประหยดัใหก้บักลุ่มของอะไหล่ที"คาํนวณค่า VC ของความตอ้งการ
เบิกใชไ้ดไ้ม่เกิน 0.2 เนื"องจากการประยุกต์ใชก้ารสั"งซืLอแบบประหยดัมีสมมติฐานพืLนฐานระบุว่า ความตอ้งการ 
ราคา และเวลานาํส่งเป็นค่าคงที" ซึ" งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบริษทักรณีศึกษาในปัจจุบนัของอะไหล่ในกลุ่ม
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นีL  จากขอ้มลูในตารางที" 2 วตัถุดิบในกลุ่ม AV, AE และ BV ที"มีค่า VC ไม่เกิน 0.2 หรือมีค่าความตอ้งการใชค้งที" มี
จาํนวนทัLงสิLน 12 รายการ เมื"อนาํไปคาํนวณค่าปริมาณการสั"งซืLอแบบประหยดั ดงัสมการที" (1) และจุดสั"งซืLอดงั
สมการที" (2) ไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดงในตารางที" 3 ส่วนอีก 16 รายการที"มีค่า VC มากกว่า 0.2 หรือมีค่าความตอ้งการใช้
ไม่คงที" นาํไปคาํนวณเพื"อหาค่าปริมาณการสั"งซืLอตามวิธีตํ"าสุด-สูงสุด ดงัสมการที" (4) และ (5) ไดผ้ลลพัธ์ดงัแสดง
ในตารางที" 4 

ในการคาํนวณค่า EOQ ขอ้มูลค่าใช้จ่ายในการสั"งซืLอ (บาทต่อครัL ง) ไดม้าจากการเก็บขอ้มูลตน้ทุนที"
เกี"ยวขอ้งกบัการสั"งซืLอในปี 2560 ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานของแผนกจดัซืLอ (672,000.00 บาท) ค่าจา้งแรงงานของ
แผนกคลงัที" เกี"ยวกบัการออกเอกสารจดัซืLอ (136,500.00 บาท) ค่าใชจ่้ายในการสื"อสาร (25,080.00 บาท) ค่า
อุปกรณ์สาํนกังานและค่าซ่อมแซม (17,358.33 บาท) รวมค่าใชจ่้ายเท่ากบั 853,938.33 บาท และมีจาํนวนใบสั"งซืLอ
เท่ากบั 315 ใบ ดงันัLนค่าใชจ่้ายในการสั"งซืLอเฉลี"ยเท่ากบั 2,711.00 บาทต่อครัL ง  

สาํหรับตน้ทุนที"เกี"ยวขอ้งกบัการจดัเก็บในปี 2560 สาขาของบริษทักรณีศึกษา มีตน้ทุนที"เกี"ยวขอ้งในการ
จดัเก็บอะไหล่ ไดแ้ก่ ค่าจา้งแรงงานฝ่ายรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภยั 133,000.00 บาท ค่าจา้ง
แรงงานฝ่ายคลงัอะไหล่ 13,950.00 บาท ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 35,820.00 บาท ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาสต็อก
อะไหล่ 12,000.00 บาท คิดเป็นค่าใชจ่้ายรวมทัLงหมด 194,770.00 บาท โดยมีอะไหล่หมุนเวียนทัLงสิLน 4,873 หน่วย 
ดงันัLนค่าใชจ่้ายในการจดัเกบ็เฉลี"ยเท่ากบั 39.97 บาทต่อหน่วยต่อปี 

จากการคาํนวณหาค่าการสั"งซืLอแบบประหยดั ของชิLนส่วนรหัส 100H001356570 ในตารางที" 2  พบว่า 
EOQ จากการคาํนวณทางทฤษฎีมีค่ามากกว่าความตอ้งการเบิกใชร้วมทัLงปี (ความตอ้งการเบิกใชชิ้Lนส่วนรหัสนีL
เท่ากบั 11 หน่วยต่อปี) ในทางปฏิบติัจึงทาํการปรับค่า EOQ ใหเ้ท่ากบัความตอ้งการเบิกใชท้ัLงปี เพื"อกาํหนดรอบ
การสั"งใหเ้ท่ากบั 1 ครัL งต่อปี ทาํใหป้ริมาณการสั"งซืLอที"นาํไปใชใ้นทางปฏิบติัถูกปรับเป็น 11 หน่วยต่อครัL ง สาํหรับ
อะไหล่รายการอื"นจะคิดในทาํนองเดียวกนั 

ในปัจจุบนัคลงัของสาขากรณีศึกษา มีมาตรการเกบ็อะไหล่คงคลงัสูงสุด 12 เดือน จึงเป็นผลทาํใหมี้การสั"ง
อะไหล่ในกลุ่มตามตารางที" 3 เพียงปีละ 1 ครัL ง เท่ากบัจาํนวนการใชง้านตลอดทัLงปี จึงทาํการวิเคราะห์ว่ามาตรการ
เกบ็อะไหล่คงคลงัสูงสุด 12 เดือนเหมาะสมหรือไม่ สามารถลดลงไดห้รือไม่ ผลการวิเคราะห์พบว่ารายการอะไหล่
ในกลุ่มนีL มีการใชง้านไม่คงที" หากมีการปรับมาตรการเก็บอะไหล่และวตัถุดิบคงคลงัลดลงจาก 12 เดือน เป็น 3 
เดือนหรือ 6 เดือน จะมีผลทาํใหเ้กิดสภาวะอะไหล่และวตัถุดิบขาดมือ จึงเห็นว่ามาตรการดงักล่าวมีความเหมาะสม
อยูแ่ลว้ ซึ" งสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของ [1] ที"ระบุถึงนโยบายการสั"งซืLอพสัดุคงคลงัที"มีช่วงเวลาคงที" ว่าเหมาะสมกบั
การควบคุมที"ไม่เขม้งวดมากนกัแต่ไม่ยอมใหข้าดมือ 
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ตารางที" 2 รายละเอียดของอะไหล่ในกลุ่ม AV, AE และ BV  

ลาํดับ รหัส มูลค่ารวม(บาท) 
การเบิกใช้
(หน่วย) กลุ่ม 

VC 
ความต้องการ 
(คงทีX/ไม่คงทีX) 

1 100H020945790 79,876.74 6 AV 1.67 ไม่คงที" 
2 3000000002952 54,222.00 25 AV 0.32 ไม่คงที" 
3 100H014535621 49,500.00 9 AV 1.22 ไม่คงที" 
4 100HHDO462009 40,608.75 735 AV 0.00 คงที" 
5 100HTURB80W51 39,982.76 415 AV 0.01 คงที" 
6 3000000002954 24,880.64 9 AV 0.33 ไม่คงที" 
7 100HGE20W2009 61,345.11 843 AE 0.00 คงที" 
8 100H014651400 59,458.80 23 AE 0.29 ไม่คงที" 
9 100H020276641 33,923.52 96 AE 0.05 คงที" 

10 100HD3EXP2009 31,191.20 535 AE 0.00 คงที" 
11 100H0BRK50019 25,073.20 202 AE 0.01 คงที" 
12 100H020941730 22,889.76 12 AE 0.50 ไม่คงที" 
13 100H020807131 17,996.85 30 AE 0.15 คงที" 
14 100H014994120 16,387.89 3 AE 3.00 ไม่คงที" 
15 100H020277100 14,837.86 35 AE 0.07 คงที" 
16 100H020806280 14,070.72 8 AE 0.88 ไม่คงที" 
17 100H020807391 11,612.40 20 AE 0.38 ไม่คงที" 
18 100H046270410 11,310.85 14 AE 0.35 ไม่คงที" 
19 100H020850161 10,800.00 9 AE 0.63 ไม่คงที" 
20 100H015014120 10,290.28 11 AE 0.49 ไม่คงที" 
21 100H020806811 9,382.35 3 BV 3.00 ไม่คงที" 
22 100H020456470 6,497.12 8 BV 0.88 ไม่คงที" 
23 100H041502170 5,494.20 15 BV 0.12 คงที" 
24 100H013621131 5,400.00 18 BV 0.11 คงที" 
25 100H020290971 5,015.89 11 BV 0.49 ไม่คงที" 
26 100H020296030 4,045.83 17 BV 0.12 คงที" 
27 100H020453211 2,964.42 9 BV 3.00 ไม่คงที" 
28 100H001356570 2,698.03 11 BV 0.09 คงที" 
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ตารางที" 3 นโยบายปริมาณการสั"งซืLอ (EOQ) และจุดสั"งซืLอใหม่ (ROP) ของอะไหล่ในกลุ่ม AV, AE และ BV  
   จาํนวน 12 รายการที"มีความตอ้งการคงที" 

ลาํดับ รหัส 
ความต้องการ 
(หน่วยต่อปี) 

EOQ ทีXนําไปใช้  
(หน่วยต่อครัoง) 

ROP (หน่วย) 
จํานวนครัoงในการสัXงซืoอ 

(ครัoงต่อปี) 

4 100HHDO462009 735 245 7.04 3 
5 100HTURB80W51 415 208 3.98 2 
7 100HGE20W2009 843 281 8.08 3 
9 100H020276641 96 96 0.92 1 

10 100HD3EXP2009 535 268 5.13 2 
11 100H0BRK50019 202 101 1.94 2 
13 100H020807131 30 30 0.29 1 
15 100H020277100 35 35 0.34 1 
23 100H041502170 15 15 0.14 1 
24 100H013621131 18 18 0.17 1 
26 100H020296030 17 17 0.16 1 
28 100H001356570 11 11 0.11 1 

 
3.3 ผลการเปรียบเทียบระหว่างวธีิการแบบเดิมกบัวิธีทีXนําเสนอ 

เมื"อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที" เกิดขึLนระหว่างการสั"งซืLออะไหล่ในปัจจุบันด้วยวิธีการเดิมกบัการสั"งซืLอ
อะไหล่ดว้ยนโยบายที"นาํเสนอ โดยใช้ขอ้มูลในปี 2560 ตน้ทุนในการถือครองพสัดุคงคลงัรวมทัLงหมดเกิดจาก
ค่าใชจ่้ายในการสั"งซืLอและค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ แสดงไดด้งัตารางที" 5 ตน้ทุนรวมในกลุ่ม AV, AE และ BV 
ลดลงเท่ากบั 23,378.87 บาท หรือคิดเป็น 15.76% 

 
3.4 การขยายผลการดาํเนินการไปยงัอะไหล่กลุ่มอืXน 

เมื"อทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูและดาํเนินการกบัอะไหล่กลุ่มสําคญัมากและมลูค่าสูง 3 กลุ่ม นั"นคือ อะไหล่ใน
กลุ่ม AV, AE, BV แลว้ ไดด้าํเนินการขยายผลการวิเคราะห์ไปยงัอะไหล่กลุ่มที"มีความสาํคญัและมลูค่ารองลงมา 
อีก 3 กลุ่ม นั"นคือ อะไหล่ในกลุ่ม AD, BE, CV และเสนอนโยบายการสั"งซืLอดว้ยค่าตํ"าสุด-สูงสุด ส่วนอะไหล่ใน
กลุ่มที"มีความสาํคญันอ้ย มูลค่าและใชง้านนอ้ย ที"สุดอีก 3 กลุ่มสุดทา้ย นั"นคือ อะไหล่ในกลุ่ม BD, CE, CD เสนอ
การควบคุมการสั"งซืLอดว้ยนโยบาย Two-Bin System ซึ" งสอดคลอ้งกบัที" [1] ไดเ้สนอไวว้่าเหมาะสมกบัของที"มี
มูลค่าไม่สูงนกั จึงใชก้ารควบคุมที"ไม่เขม้งวด เพื"อลดตน้ทุน นอกจากนีLทางบริษทักรณีศึกษาจะไดท้าํการขยายผล
การวิเคราะห์และจดัการพสัดุคงคลงัอะไหล่ในสาขาอื"นต่อไป 
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ตารางที" 4 นโยบายจุดสั"งซืLอ (Min.) และค่าสูงสุดของการจดัเกบ็ (Max.) ของอะไหล่ในกลุ่ม AV, AE และ BV  
       จาํนวน 16 รายการที"มีความตอ้งการไม่คงที" 

ลาํดับ รหัส ความต้องการ (หน่วยต่อปี) Min. (หน่วย) Max. (หน่วย) 

1 100H020945790 6 0.06 6 
2 3000000002952 25 0.24 25 
3 100H014535621 9 0.09 9 
6 3000000002954 9 0.09 9 
8 100H014651400 23 0.22 23 

12 100H020941730 12 0.12 12 
14 100H014994120 3 0.03 3 
16 100H020806280 8 0.08 8 
17 100H020807391 20 0.19 20 
18 100H046270410 14 0.13 14 
19 100H020850161 9 0.09 9 
20 100H015014120 11 0.11 11 
21 100H020806811 3 0.03 3 
22 100H020456470 8 0.08 8 
25 100H020290971 11 0.11 11 
27 100H020453211 9 0.09 9 

 
4. สรุปผลการวจิยั 

การบริหารจดัการระบบพสัดุคงคลงั เป็นหนึ" งในกิจกรรมหลกัของการจดัการโลจิสติกส์ ที"หากมีระบบ
การจดัการที"ดีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นขณะเดียวกนัสามารถควบคุมประสิทธิภาพและตน้ทุนได้
อยา่งเหมาะสม จะส่งผลใหธุ้รกิจอุตสาหกรรมสามารถเพิ"มขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่างย ั"งยืน งานวิจยันีL
มีวตัถุประสงค์เพื"อทาํการปรับปรุงระบบการจดัการคงคลงัของอะไหล่ซ่อมบาํรุง โดยดาํเนินการในสาขาที"มียอด
จดัจาํหน่ายสูงสุด ของบริษทักรณีศึกษาซึ" งเป็นผูน้าํเขา้รถโฟร์คลิฟเพื"อจดัจาํหน่ายและให้เช่า เพื"อนาํเสนอนโยบาย
ที"ปฎิบติัไดง่้าย ตอบสนองความตอ้งการใชง้าน และสามารถลดตน้ทุนรวมของการจดัการดา้นพสัดุคงคลงั โดย
การนาํแนวคิดของการจดักลุ่มพสัดุคงคลงัแบบหลายเกณฑ์ นั"นคือการจาํแนกกลุ่มพสัดุคงคลงัที"พิจารณาดา้น
มูลค่าการเบิกใช ้ร่วมกบัการพิจารณาเกณฑค์วามสําคญัทางดา้นความวิกฤติของอะไหล่ เพื"อแบ่งจาํแนกอะไหล่
ออกเป็นกลุ่ม และกาํหนดรูปแบบการจดัการสั"งอะไหล่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ตารางที" 5 เปรียบเทียบตน้ทุนรวมในการถือครองพสัดุคงคลงัของอะไหล่กลุ่ม AV, AE และ BV 

ลาํดับ รหัส 
ความต้องการ  
(หน่วยต่อปี) 

ต้นทุนรวม
นโยบายเดมิ 
(บาทต่อปี) 

ต้นทุนรวมนโยบายทีXได้จาก
การแบ่งกลุ่มแบบใหม่ 

(บาทต่อปี) 

ผลต่างระหว่างนโยบายเดิมกบันโยบาย
ทีXได้จากการแบ่งกลุ่มแบบใหม่ 

(บาทต่อปี) 

1 100HHDO462009 735 16,492.80 13,029.33 3,463.47 
2 100HTURB80W51 415 15,213.76 9,568.89 5,644.87 
3 100HGE20W2009 843 13,748.79 13,748.79 - 
4 100H020276641 96 6,381.28 4,629.56 1,751.72 
5 100HD3EXP2009 535 15,693.40 10,767.99 4,925.41 
6 100H0BRK50019 202 7,440.49 7,440.49 - 
7 100H020807131 30 5,721.78 3,310.55 2,411.23 
8 100H020277100 35 3,410.48 3,410.48 - 
9 100H041502170 15 3,010.78 3,010.78 - 

10 100H013621131 18 8,252.91 3,070.73 5,182.18 
11 100H020296030 17 3,050.75 3,050.75 - 
12 100H001356570 11 2,930.84 2,930.84 - 
13 100H020945790 6 2,830.91 2,830.91 - 
14 3000000002952 25 3,210.63 3,210.63 - 
15 100H014535621 9 2,890.87 2,890.87 - 
16 3000000002954 9 2,890.87 2,890.87 - 
17 100H014651400 23 3,170.66 3,170.66 - 
18 100H020941730 12 2,950.82 2,950.82 - 
19 100H014994120 3 2,770.96 2,770.96 - 
20 100H020806280 8 2,870.88 2,870.88 - 
21 100H020807391 20 3,110.70 3,110.70 - 
22 100H046270410 14 2,990.79 2,990.79 - 
23 100H020850161 9 2,890.87 2,890.87 - 
24 100H015014120 11 2,930.84 2,930.84 - 
25 100H020806811 3 2,770.96 2,770.96 - 
26 100H020456470 8 2,870.88 2,870.88 - 
27 100H020290971 11 2,930.84 2,930.84 - 
28 100H020453211 9 2,890.87 2,890.87 - 

รวม 148,321.31 124,942.53 23,378.78 
หมายเหตุ:- อะไหลร่ายการที"ไดต้น้ทุนรวมต่อปีของนโยบายเดิมกบันโยบายที"ไดจ้ากการแบ่งกลุ่มแบบใหม่เท่ากนั หมายถึง มีรูปแบบของนโยบายการ
สั"งซืLอเหมือนเดิม 
 

ในงานวิจยันีL  อะไหล่จาํนวน 101 รายการ ถูกแบ่งกลุ่มตามแนวคิดของการจดักลุ่ม ABC และ VED 
ออกเป็น 9 กลุ่ม ในบทความนีL ไดน้าํเสนอการวิเคราะห์และวิธีการคาํนวณนโยบายการจดัการอะไหล่คงคลงัที"มี
ความสําคญัมากและมีมูลค่าสูงจาํนวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ AV, AE และ BV ทัLงหมด 28 รายการ โดยเสนอนโยบายการ
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สั"งซืLออย่างประหยดั สาํหรับอะไหล่ส่วนนีL ที"มีความตอ้งการใชง้านคงที" (จาํนวน 12 ใน 28 รายการ) และเสนอ
นโยบายสั"งซืLอค่าตํ"าสุด-สูงสุด สําหรับอะไหล่ส่วนนีL ที"มีความตอ้งการใชไ้ม่คงที" (จาํนวน 16 ใน 28 รายการ) ผล
ของการเปรียบเทียบตน้ทุนรวมก่อนและหลงัการปรับปรุงพบว่า ตน้ทุนรวมของการถือครองพสัดุคงคลงั ลดลง 
23,378.87 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 15.7 % อีกทัLงจาํนวนครัL งในการสั"งซืLอลดลงและการดูแลรักษาอะไหล่มีความ
สอดคลอ้งกบัระดบัความสาํคญัของอะไหล่ยิ"งขึLน 

อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใชก้ารกาํหนดนโยบายการสั"งซืLอที"นาํเสนอนีL  มีความเหมาะสมสําหรับความ
ตอ้งการอะไหล่ที"มีความตอ้งการการใชค่้อนขา้งคงที" และมีรูปแบบค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บที"แน่นอน แต่สาํหรับ
กรณีที"มีความตอ้งการใชอ้ะไหล่ที"ไม่คงที" ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บที"เพิ"มขึLนดว้ยอตัราไม่คงที" หรือลกัษณะสินคา้ที"มี
รุ่นอะไหล่ที"หลากหลายและมีขอ้จาํกดัอื"น จะตอ้งนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพื"อกาํหนดการจดักลุ่มและรูปแบบให้
เหมาะสมยิ"งขึLน ตามปัจจยัที"เกี"ยวขอ้งเพิ"มเติม นอกจากนีLสามารถนาํเทคนิคการพยากรณ์และใช้หลกัการคาํนวณ
เพื"อหานโยบายการควบคุมที"เหมาะสมในรูปแบบอื"น สิ"งสําคญัที"สุดสําหรับการจดัการพสัดุคงคลงัอะไหล่ซ่อม
บาํรุง คือ ตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการใชง้านภายใตต้น้ทุนที"ประหยดัที"สุด  

แนวคิดของการจัดกลุ่มพัสดุคงคลังแบบหลายเกณฑ์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม การคํานวณมูลค่าการเบิกใช้สามารถใช้วิธีการเดียวกับที"ใช้ในงานวิจัยนีL ได้ ส่วนการพิจารณา
ความสําคญัทางดา้นความวิกฤติของอะไหล่ จะตอ้งมีการกาํหนดนิยามที"เหมาะสมในอุตสาหกรรมที"ประยุกต์ใช้
นัLน เพื"อจะไดน้าํไปจดักลุ่มพสัดุคงคลงั เพื"อกาํหนดวิธีจดัการไดอ้ย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
กติตกิรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ  

กลอ้งวงจรปิด เป็นอุปกรณ์ที,ใชใ้นการบนัทึกภาพนิ,งและภาพเคลื,อนไหวไดเ้ป็นอย่างดี สามารถบนัทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที, เกิดขึ_นไดต้ลอดเวลา แต่ภาพที,ไดจ้ากการบนัทึก ยงัมีปัญหาในดา้นความละเอียดและความ
คมชดัของภาพ ซึ,งเกิดจากประสิทธิภาพและคุณสมบติัของระบบกลอ้งวงจรปิด และ สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในการ
บนัทึกภาพ จึงทาํให้ภาพที,ไดมี้สัญญาณรบกวนหรือภาพมีการเบลอ งานวิจยันี_ จึงนาํเสนอเทคนิคการปรับปรุง
คุณภาพสาํหรับภาพจากกลอ้งวงจรปิดที,มีคุณภาพตํ,า ที,เกิดจากปัญหาสัญญาณรบกวน ใหภ้าพที,ไดมี้ความละเอียด
และความคมชดัเพิ,มมากขึ_น โดยใชเ้ทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดว้ยวิธีการประมาณค่าพิกเซล ภาพที,ใชใ้นการ
ทดลองเป็นภาพนิ,งที,มีขยายภาพเพื,อเพิ,มความละเอียด และใชค่้า PSNR และ SSIM วดัประสิทธิภาพของเทคนิคที,
นาํเสนอและเปรียบเทียบผลกบัเทคนิคอื,น ที,ใชใ้นการทดลอง จากผลการทดลองเทคนิค ค่า PSNR และ SSIM ของ
เทคนิคงานวิจยันี_  มีค่าสูงกว่าเทคนิคอื,นที,ใชใ้นการทดลอง แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพ
ของภาพดว้ยวิธีประมาณค่า สําหรับภาพจากกลอ้งวงจรปิดที,มีคุณภาพตํ,า ที,มีสัญญาณรบกวน ให้มีความละเอียด
และความคมชดัเพิ,มมากขึ_น ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
คําสําคัญ: การประมาณค่า; การประมวลผลภาพ; สญัญาณรบกวน; ภาพคุณภาพตํ,า 
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Abstract 
The Closed Circuit Television (CCTV) was a great device for recording a wholesome image and 

moving well, it can be used to recorded events that occur at any time. However, there has been a problem with 
resolution and sharpness form the CCTV. This is caused by the features of the CCTV system and various 
recording environments, affecting the image from the recording to be noise or blur. This research proposed an 
image enhancement technique for low-quality CCTV caused by noise in terms of resolution and sharpness, 
using the Interpolation-Based Technique (IB-T). The experiments are conducted using by a set of enlarged 
image. PSNR and SSIM are used to measure the performances of proposed technique, and also compared other 
techniques. The results show that this technique can be used for image enhancement. 
 
Keywords: Interpolation; Image processing; Noise; Image low-quality 
 
1. บทนํา 

กลอ้งวงจรปิด (Closed Circuit Television) หรือ CCTV [1] เป็นอุปกรณ์การบนัทึกภาพดิจิตอลที,ใชใ้น
การบันทึกภาพนิ,ง หรือภาพเคลื,อนไหวจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที, เกิดขึ_นไดต้ลอดเวลา ถึงแมว่้ากลอ้งวงจรปิดมี
ความสามารถในการบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ แต่คุณภาพของภาพที,ไดจ้ากการบนัทึกยงัมีปัญหาในดา้นความ
คมชดัของภาพวิดีโอหรือภาพนิ,งที,ได้จากกลอ้งวงจรปิด ภาพจะมีความละเอียดและความคมชัดสูงหรือตํ,า จะ
ขึ_นอยู่กบัประสิทธิภาพและคุณสมบติัของระบบกลอ้งวงจรปิด [2] รวมทั_งสภาพแวดลอ้มในการบันทึกภาพ ณ 
เวลานั_น และยงัมีปัจจยัหลายอย่างที,ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของภาพ เช่น รูปแบบการบีบอดัขอ้มลูหรือระบบไฟล ์
พื_นที,การบนัทึกภาพที,เป็นมุมกวา้ง ความสว่างของแสง ปัจจยัเหล่านี_ มีผลต่อภาพที,มีการบนัทึก อาจทาํใหเ้กิดภาพ
เบลอ ภาพมีสญัญาณรบกวน [3] ความสมดุลของสีไม่ถูกตอ้ง และความสว่างของแสงนอ้ย [4-5] จึงเป็นปัญหาที,มี
ความทา้ทายเป็นอย่างมาก สําหรับการพฒันาเทคนิคในการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,ไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดที,มี
ความคมชดัตํ,าที,มีการใชง้านอย่างแพร่หลายให้มีความคมชดัของภาพเพิ,มขึ_น มีงานวิจยัหลายเรื,องที,มุ่งเน้นการ
แกปั้ญหาการปรับปรุงคุณภาพของภาพ ส่วนใหญ่เน้นเรื,องการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,มีแสงสว่างนอ้ยหรือ
ภาพมืด [6-7] การเพิ,มความสมดุลของสี การแกปั้ญหาภาพเบลอทั_ งภาพนิ,งและภาพเคลื,อนไหวที,ไดจ้ากกลอ้ง
ถ่ายภาพหรือกลอ้งวิดีโอ [8-9] สามารถแกปั้ญหาเหล่านี_ ได ้แต่การแกปั้ญหาจากภาพที,มีความคมชดัตํ,าที,เกิดจาก
ปัญหาสัญญาณรบกวนมากเกินไปยงัไม่มีเทคนิคใดที,สามารถนาํไปใชง้านไดดี้ [10]  

งานวิจยันี_ จึงนาํเสนอเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพสําหรับภาพจากกลอ้งวงจรปิดที,มีคุณภาพตํ,า โดยเฉพาะ
ภาพที,มีปัญหาดา้นสญัญาณรบกวน เพื,อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,ไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดของเจา้หนา้ที,
ตาํรวจ หรืองานดา้นอื,นที,เกี,ยวขอ้ง ดว้ยการพฒันาเทคนิคการประมาณค่าที,สามารถประมวลผลร่วมกบัพื_นฐาน
ของเทคนิค Bicubic ใหมี้ความสามารถในการเพิ,มความละเอียดและความคมชดัให้กบัภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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โดยใช้ภาพในการทดลองเป็นภาพนิ,งที,ได้จากแหล่งข้อมูลที,ใช้ในการทดลอง และทดสอบประสิทธิภาพของ
เทคนิคโดยการหาค่า PSNR และ SSIM [11-12] พร้อมทั_งเปรียบเทียบผลการทดลองกบัเทคนิคอื,นที,ใช้ในการ
ทดลองของงานวิจยันี_   
 

2. วธีิการวจิยั 
การพฒันาเทคนิคสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของภาพในงานวิจัยครั_ งนี_  เป็นการแกปั้ญหาภาพที,มี

สัญญาณรบกวน ที,ไดจ้ากการบนัทึกของกลอ้งวงจรปิด โดยใชวิ้ธีการปรับปรุงพื_นฐานเทคนิคการประมาณค่า ใน
ดา้นการเพิ,มความละเอียดและความคมชดัใหก้บัภาพ มีวิธีดาํเนินการวิจยัและขั_นตอนในการพฒันาเทคนิคโดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี_  
2.1 ทฤษฎีและงานวิจัยทีIเกีIยวข้อง 

2.1.1 Bicubic Interpolation 
Bicubic Interpolation [13] เป็นเทคนิคสาํหรับการประมวลผลภาพ  ที,มีการนาํไปพฒันาอย่างต่อเนื,องและ

ถกูนาํไปใชง้านในโปรแกรมทางดา้นการตกแต่งภาพอย่างแพร่หลาย เป็นเทคนิคเพิ,มความละเอียดใหก้บัภาพ โดย
วิธีการของเทคนิคนี_ จะประมาณค่าพิกเซลที,เราสนใจ ซึ, งมีพื_นฐานการประมวลผล จากการประมาณค่าของสีใน
พิกเซลที,อยู่รอบขา้งจุดสนใจ พิกเซลรอบขา้งพิกเซลที,สนใจจะถูกเรียกว่า “Nearest Neighbor” โดยมีการประมาณ
ค่าสีของพิกเซลรอบขา้งขนาด 4 x 4 พิกเซล สาํหรับการคาํนวณจุดที,ตอ้งการประมาณค่ามีการนาํมาใชง้านในมิติ 
(Dimension) มี 2 แบบ คือ one-dimension และ two-dimension  
2.1.2 Peak Signal-to-Noise Ratio 

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) [11-12] เป็นเครื,องมือการประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการ
ปรับปรุงคุณภาพของภาพที,ไดรั้บความนิยมมากที,สุด โดยค่าที,คาํนวณไดน้าํไปเปรียบเทียบกบัภาพตน้ฉบบั ค่าที,
ไดจ้ะอยูใ่นช่วง 1 – 100 ถา้ค่า PSNR สูงเขา้ใกล ้100 จะชี_ ใหเ้ห็นถึงคุณภาพของภาพที,ใกลเ้คียงกบัภาพตน้ฉบบั ซึ, ง
เป็นมาตรฐานที,นํามาใช้ในการเปรียบเทียบคุณภาพของรูปภาพดิจิทลั รวมทั_งการประเมินประสิทธิภาพของ
เทคนิคดา้นความละเอียด และการกรองภาพ  
2.1.3 Structural similarity  

Structural similarity (SSIM) [12] คือเครื,องมือชี_ วดัที, มีหน้าที,ในการประเมินผลเพื,อใชใ้นการวดั
ประสิทธิภาพของเทคนิคทางดา้นภาพ โดยใชใ้นการวดั เรื,องแสง ความคมชดั โครงสร้างของรูปภาพ และวดัความ
คลา้ยคลึงกนัระหวา่งสองภาพ ซึ, งค่าที,ไดจ้ากการประมวลผลจะอยูร่ะหว่าง 0 ถึง 1 

2.1.4 เทคนิคงานวิจยัทีIเกีIยวข้อง 
1) เทคนิค Adaptive Sparse Domain Selection and Adaptive Regularization หรือ ASDS_LR_NL_TD2 

[14] วิธีการปรับปรุงภาพสําหรับภาพเบลอ และ ภาพมีสัญญาณรบกวน ให้มีความละเอียดสูงโดยใช้วิธีการ 
adaptive sparse domain selection (ASDS) และ adaptive regularization (AREG) มีการปรับปรุงขอ้มูลภาพให้มี
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ความถกูตอ้งโดยการฝึก (Training) และการเรียนรู้ (Learning) จากขอ้มลูที,มีคุณภาพสูง ดงันั_นเพื,อเป็นการปรุงปรุง
คุณภาพของภาพใหดี้ขึ_น จึงไดใ้ช ้2 วิธี คือ AREG และ ASDS   

2) เทคนิค Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks (SCN) หรือเทคนิค Demo_SR 
[15] เป็นเทคนิคสาํหรับการปรับปรุงภาพจากภาพที,มีคุณภาพตํ,า ใหภ้าพใหม่ที,สร้างขึ_นมีคุณภาพดา้นความละเอียด
สูงขึ_น โดยมีพื_นฐานของเทคนิค มาจากเทคนิค Deep Convolution Neural Networks (CNN) วิธีการ SCN จะใช้
ความสัมพนัธ์จากการเชื,อมต่อกนัของพิกเซลในแต่ละภาพ โดยการฝึก (Training) และการเรียนรู้จากภาพนิ,งหลาย
ภาพ จากนั_นหาค่าพิกเซลใหก้บัภาพใหม่ เพื,อสร้างภาพที,มีความละเอียดสูง 
2.2 การพฒันาเทคนิค 

เทคนิค Interpolation-Based Technique (IB-T) ที,ผูวิ้จยัพฒันาขึ_น เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เทคนิค Bicubic จากพื_นฐานของการประมาณค่าพิกเซล โดยเพิ,มความละเอียดและความคมชดัใหก้บัภาพที,ไดท้าํ
การขยาย เพื,อแกปั้ญหาสญัญาณรบกวนของภาพ ซึ,งมีวิธีการและขั_นตอนในการพฒันาเทคนิคดงัต่อไปนี_  
2.2.1 ข้อมูลภาพ 

การประมวลผลขอ้มลูภาพสาํหรับเทคนิค IB-T จะใช ้ภาพเกรยส์เกล (Gray image) ซึ, ง ภาพเกรยส์เกลมีค่า
พิกเซลอยู่ในช่วง 0 - 255 และเป็นการประมวลผลภาพแบบ Two-dimension ในแนวของแกน X, Y และเพื,อให้
เป็นมาตรฐานในการวิจยัในครั_ งนี_  จึงไดใ้ชภ้าพตน้ฉบบัที,ใช้ในการทดสอบเป็นภาพสี แบบ แรสเตอร์ ที,ไดจ้าก
แหล่งขอ้มูลภาพ 2 แหล่ง คือ ภาพมาตรฐานทั,วไปจากแหล่งขอ้มูลภาพในระบบอินเทอร์เน็ต [16] จาํนวน 6 ภาพ 
โดยมีภาพตวัอย่างตามรูปที,  1 และมีคุณสมบัติตามตารางที, 1 ดา้นภาพคุณภาพสูงและขอ้มูลภาพที,ไดจ้ากการ
บันทึกของระบบกลอ้งวงจรปิดที,มีการบนัทึกภาพเคลื,อนไหว และนาํมาทาํการแปลงไฟล์ภาพให้เป็นภาพนิ,ง 
จาํนวน 6 ภาพ โดยมีภาพตวัอยา่งตามรูปที, 2 และมีคุณสมบติัตามตารางที, 2  ดา้นภาพคุณภาพสูง 

 

 

                                (ก) Baboon                              (ข) Butterfly                                (ค) Hat 

 

 

                                   (ง) Lena                              (จ) Parrots                           (ฉ) Bike 
รูปที, 1 ภาพตน้ฉบบัคุณภาพสูง มาตรฐานทั,วไปจากแหล่งขอ้มลูภาพในระบบอินเทอร์เน็ต 
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ตารางที, 1  คุณสมบติัของภาพมาตรฐานทั,วไปจากแหล่งขอ้มูลภาพในระบบอินเทอร์เน็ต ที,ใชใ้นการทดลอง 

ภาพ 
ภาพคุณภาพสูง ภาพคุณภาพตํIา 

ประเภทไฟล์ภาพ ขนาดภาพ 
(RGB) 

Size 
(KB) 

จํานวนภาพทีIใช้ ปรับขนาดลง ขนาดภาพ
(ระดับสีเทา) 

Size 
(KB) 

จํานวนภาพทีIใช้ 

Baboon Bitmap 309 x 309 280 1 3 เท่า 103 x 103 11.5 50 
Butterfly Tiff 256 x 256 192 1 2 เท่า 128 x 128 16.3 50 

Hat Tiff 256 x 256 192 1 2 เท่า 128 x 128 16.1 50 
Lena Bitmap 309 x 309 280 1 3 เท่า 103 x 103 11.5 50 

Parrots Tiff 256 x 256 192 1 2 เท่า 128 x 128 63.7 50 
Bike Tiff 256 x 256 192 1 2 เท่า 128 x 128 16.3 50 

 

 
 

 

                         (ก) Image_1        (ข) Image_2                            (ค) Image_3 

 

 
 

                         (ง) Image_4                             (จ) Image_5                             (ฉ) Image_6  

รูปที, 2 ภาพตน้ฉบบัคุณภาพสูง จากการบนัทึกของระบบกลอ้งวงจรปิด 

ตารางที, 2 คุณสมบติัของภาพจากแหล่งขอ้มลูภาพในระบบกลอ้งวงจรปิด ที,ใชใ้นการทดลอง 

ภาพ 
ภาพคุณภาพสูง ภาพคุณภาพตํIา 

ประเภทไฟล์ภาพ ขนาดภาพ 
(RGB) 

Size 
(MB) 

จํานวนภาพทีIใช้ ปรับขนาดลง ขนาดภาพ
(ระดับสีเทา) 

Size 
(KB) 

จํานวนภาพทีIใช้ 

Image_1 Bitmap 1280 x 720 3.51 1 4 เท่า 320 x 180 168 50 
Image_2 Bitmap 1280 x 720 2.63 1 4 เท่า 320 x 180 168 50 
Image_3 Bitmap 1280 x 720 2.63 1 4 เท่า 320 x 180 168 50 
Image_4 Bitmap 1280 x 720 2.63 1 2 เท่า 640 x 360 675 50 
Image_5 Bitmap 1280 x 720 2.63 1 2 เท่า 640 x 360 675 50 
Image_6 Bitmap 1280 x 720 2.63 1 2 เท่า 640 x 360 675 50 

 

ภาพตน้ฉบบันี_จะมีคุณภาพในดา้นความละเอียดและความคมสูงเพราะจะตอ้งนาํมาใชใ้นการเปรียบเทียบ
ภาพที,ไดก้ารประมวลผลจากเทคนิค ภาพสีตน้ฉบบัจะถูกนาํมาทาํการแปลงขอ้มลูภาพให้เป็นภาพ เกรยส์เกล โดย
ใชโ้ปรแกรม MATLAB และภาพ เกรยส์เกล ทั_งหมดจะถูกนาํมาลดคุณภาพ โดยการเพิ,มสัญญาณรบกวนใหก้บั
ภาพตั_งแต่ 1dB – 50dB และจะไดภ้าพนิ,งที,มีคุณภาพตํ,า ทั_ งหมด 600 ภาพ แบ่งออกเป็นภาพนิ,งที,ไดจ้ากแหล่ง
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ขอ้มูลภาพมาตรฐานทั,วไปในระบบอินเทอร์เน็ต 300 ภาพ มีคุณสมบัติตามตารางที, 1 ดา้นภาพคุณภาพตํ,า และ
ภาพนิ,งที,ไดจ้ากการบนัทึกของกลอ้งวงจรปิดจาํนวน 300 ภาพ มีคุณสมบติัตามตารางที, 2 ดา้นภาพคุณภาพตํ,า 
2.2.2 เทคนิค Interpolation-Based Technique (IB-T) 

เพื,อปรับปรุงภาพนิ,งที,ไดจ้ากการบนัทึกของกลอ้งวงจรปิดที,มีสัญญาณรบกวนมาก ๆ ให้มีความละเอียด
และความคมชดัเพิ,มมากขึ_น และลดปัญหาในความซับซ้อนของวิธีการ จึงไดท้าํการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
เทคนิค Bicubic ในบางส่วน เพื,อเพิ,มการปรับปรุงคุณภาพของภาพให้มีความละเอียดและความคมชดัเพิ,มมากขึ_น 
เทคนิค IB-T มีขั_นตอนการประมวลผลตามรูปที, 3  
 

 

 

 

 
 

รูปที, 3 ขั_นตอนการทาํงานของเทคนิค IB-T 
 

การประมวลผลภาพเพื,อแกปั้ญหาสัญญาณรบกวนของเทคนิค IB-T จะทาํงานหลงัจากการประมวลผล
ของเทคนิค Bicubic ค่าขอ้มูล ณ ตาํแหน่งที,ตอ้งการประมาณค่าในเทคนิค Bicubic จะถูกนาํมาใชใ้นการประมาณ
ค่าอีกครั_ งหนึ, งตามวิธีการของเทคนิค IB-T เพื,อให้พิกเซลใหม่ที,ตอ้งการประมาณค่ามีความถูกตอ้งมากที,สุด ใน
การประมาณค่าพิกเซล จะใชว้ิธีปรับปรุงพิกเซลที,มีค่าความแตกต่างกบัพิกเซลภายในพื_นที,ภาพโดยกาํหนดขนาด
พื_นที, ใชใ้นการหาค่าพิกเซล 3 x 3 พิกเซล มีการกาํหนดขอบเขตใหก้บัภาพตามรูปที, 4 เพื,อนาํมาเป็นขอ้มูลในการ
ประมาณค่าพิกเซลและสามารถนาํมาเขียนเป็นเมทริกซ์ของพื_นฐานการประมวลผล ตามสมการที, (1) จากนั_นทาํ
การแทรกพิกเซลใหม่ที,มีค่าที,เหมาะสม แทนพิกเซลที,มีความแตกต่าง มีวิธีการสาํหรับการประมวลผลของเทคนิค
สาํหรับการหาพิกเซลและประมาณค่าสีใหพ้ิกเซลใหม่ดงัต่อไปนี_  

 
 

 

 

รูปที, 4  กาํหนดขอบเขตการประมาณค่าของเทคนิค IB-T  

ประมาณคา่พิกเซลใหม่ 

ปรับปรุงค่าที,ประมาณใหก้บัพิกเซลใหม่ 

พิกเซลใหม่ ≤ 0 

สิkนสุด 

เริIม Bicubic Technique 
ตรวจสอบคา่ความแตกต่าง 

ของพิกเซลใหมที่,ไดจ้าก Bicubic 

No 

Yes 
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�� = ����	���	��	���	���	��	�	�	��		�		

 

 

�� = |�� − �̅�|�̅�  

 

��̃ = �� − �̅��̅�  

 

�� = �� − ��̃∑ ������  

                             โดยที,  �� � �� ≤ 0	ประมาณค่าพิกเซลใหม่									�� > 0	ไม่ต้องประมาณคา่พกิเซล						 
กาํหนดให ้  
      ��, ��̃ คือ ค่าพิกเซลใหมภ่ายในพื,นที, ��           
           �� คือ ค่าพิกเซลภาพตน้ฉบบัคุณภาพตํ,า    
               ��̅ คือ ค่าเฉลี,ยของพิกเซล 
          ��  คือ ค่าของพิกเซลจุดที,สนใจ 
 

จากพื_นที,  �� กาํหนดให้ ��� เป็นพิกเซลที,ตอ้งการหาค่าความแตกต่างระหว่างพิกเซลรอบขา้งภายใน
พื_นที, �� 		มีความแตกต่างกนัมากนอ้ยเท่าใด ค่าที,ไดจ้ะเป็นตวักาํหนดว่า พิกเซล ��� ที,ไดจ้ากการประมวลผลของ 
Bicubic ควรจะมีการปรับปรุงค่าพิกเซลใหม่หรือไม่ พิจารณาจากสมการที, (4) ถา้ค่าพิกเซล �� ที,ประมวลผลไดมี้
ความแตกต่างจากพิกเซลรอบขา้งมาก ค่าของพิกเซล ��  จะมีเท่ากบั 0 แต่ถา้ไม่มีความแตกต่างหรือมีความแตกต่าง
นอ้ย ค่าพิกเซล �� จะมีค่ามากกว่า 0 ดงันั_น จึงนาํหลกัการนี_มาทาํการปรับปรุงพิกเซลใหม่ให้กบัภาพ โดยทาํการ
ตรวจสอบหาค่าพิกเซล �� ที,มีค่าเป็น 0 เมื,อไดต้าํแหน่งที,พิจารณาแลว้นาํพิกเซล �� ไปประมาณค่าพิกเซลใหม่ใหมี้
ความใกลเ้คียงกบัพิกเซลรอบขา้ง แต่ถา้พิกเซล ��  มีค่ามากกว่า 0 ณ ตาํแหน่งพิกเซลที,พิจารณาก็จะไม่ถูกนาํไป
ประมาณค่าพิกเซลใหม่หรือไม่ถกูนาํไปประมวลผลเพื,อปรับปรุงพิกเซลใหม่ ในการประมาณค่าพิกเซลใหม่ของ
เทคนิค IB-T จะมีวิธีการประมาณค่าดงัแสดงตามรูปที, 5  

 

 

 

 

 

 

 
รูปที, 5 วิธีการประมาณค่าของเทคนิค IB-T 

(3) 

(1) 

(2) 

(4) 

P(x,y) 

(l,k) (l+1,k) 

(l,k+1) (l+1,k+1) 

ty 

tx 

(5) 
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                                โดยที,     �� = � − 1 ,    �� = � − � 

 

กาํหนดให ้
   � �, �! คือ พิกเซลใหม่ที,มีการประมาณค่าที,เหมาะสม 
          "# คือ พิกเซลรอบขา้ง 
 

และสามารถคาํนวณเพื,อหาค่าที,เหมาะสมของพิกเซลใหม่ไดจ้ากสมการที, (6) ในการประมาณค่าให้
พิกเซลที,ไดท้าํการหาค่าความแตกต่างแลว้ ณ ตาํแหน่งที,สนใจจะใชข้อ้มลูภาพพิกเซลที,เป็นพิกเซลรอบขา้งมาช่วย
ในการประมวลผล  โดยจะใชพิ้กเซลขนาด 2 x 2 พิกเซล เพื,อให้ไดข้อ้มูลพิกเซลที,ตอ้งการประมาณค่าใหม่มีความ
ถูกตอ้งมากที,สุด สามารถพฒันาเป็นขั_นตอนวิธี (Algorithm) ของการตรวจสอบและพิจารณาพิกเซลในงานวิจยันี_
ตาม Algorithm 1 ซึ, งมีรายละเอียดดงันี_  
Algorithm 1: IB-T (การตรวจสอบพิกเซลที,แตกต่างและปรับปรุงพิกเซลใหม)่ 
1. input image, set variable; create Matrix zero(c,r,d); Loop,  read number into variable; m = 3, n = 3; l = 2, k= 2; 
2.   for x = 0, x<m;  For y = 0, y<n;   ZBar = MeanWindows(x, y); 
3.     ZBc(x,y) = [Z(x,y) – Zbar] / ZBar;   //สมการที, (2) 
4.     ZBC(x,y) = (Z(x,y) – Zbar) / ZBar;   //สมการที, (3) 
5.     MeanW = SumWindows(x,y); 
6.     P = ZBc(x,y) - ZBC(x,y) / MeanW;   //สมการที, (4) 
7.      if ( P > 0)  (x,y) = ZB(x,y);  end if ;   //สมการที, (5)                    
8.         if ( P ≤ 0)  (x,y) = RemoveNoise;   
9.             (x,y) = Output � �, �!;      //สมการที, (6) 
10.       else  (x,y) = Z(x,y);   end;  End loop; 

จาก Algorithm 1 เป็นวิธีการหาค่าพิกเซลที,มีความแตกต่างภายในพื_นที,สนใจ ขอ้มูลภาพที,นาํเขา้ Z(x,y) 
เป็นพิกเซลที,ตาํแหน่ง (x,y) ของภาพและมีขนาด m x n ตาํแหน่งของ (x, y) จะมีค่า โดย x = 0, 1, 2, …, m-1 และ   
y = 0, 1, 2, …, n-1 กาํหนดพื_นที, �� สาํหรับการพิจารณาหาค่าพิกเซลที,มีความแตกต่างจากพื_นที, โดยวิธีการของ
เทคนิค IB-T สามารถกาํหนดขนาดของเมทริกช ์m x n กาํหนดให้ m = 3 และ n = 3 ดงันั_นการหาค่าพิกเซลที,มี
ความแตกต่างจากพิกเซลที,ใกลเ้คียงสามารถหาไดจ้ากพื_นที,นี_  การประมวลผลของเทคนิค IB-T ในลาํดบัแรก
จะตอ้งดาํเนินการหาค่าเฉลี,ยของพื_นที,โดยหาไดจ้ากฟังก์ชัน MeanWindows จากนั_นจะดาํเนินการหาค่าความ
แตกต่างของพิกเซลภายในพื_นที, �� ที,ตาํแหน่ง (x,y) สามารถคาํนวณหาพิกเซลที,แตกต่างจากกลุ่มไดต้ามสมการที, 
(2) สมการที, (3) และสมการที, (4) และใชฟั้งกช์นั SumWindows ในการประมวลผลเพื,อหาค่าผลรวมของพื_นที, �� 
จากนั_นทาํการตรวจสอบพิกเซลที,สนใจ มีความแตกต่างจากพิกเซลในพื_นที, �� หรือไม่ โดยใชส้มการที, (5) ถา้
พิกเซลที,สนใจมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าพิกเซลนั_น ไม่มีความแตกต่างจะไม่ถูกนาํไปประมาณค่าพิกเซลใหม่ แต่ถา้

� �, �! 	=  1 − ��! × "# %, �! +  1 − ��! × �� × "# %, � + 1! +                                                       

�� ×  1 − ��! × "# % + 1, �! + �� × �� × "# % + 1, � + 1! 

(6) 
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พิกเซลที,สนใจมีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0 แสดงว่ามีความแตกต่างจากพิกเซลรอบขา้ง จะทาํการปรับปรุงพิกเซลที,
เป็นพิกเซลที,ตาํแหน่งที,มีความแตกต่างจากพิกเซลอื,น โดยทาํการประมาณค่าพิกเซลใหม่ให้มีความเหมาะสมกบั
พิกเซลรอบขา้งให้มากที,สุด สําหรับการประมาณค่าจะใชส้มการที,  (6) ช่วยในการประมวลผลร่วมกบัการลด
สัญญาณรบกวนดว้ยฟังกช์นั RemoveNoise และกาํหนดขนาดของเมทริกช์ l x k กาํหนดให้ l = 2 และ k = 2 จาก
วิธีการเทคนิค IB-T เพื,อทาํให้ภาพที,มีคุณภาพตํ,า ที,มีสัญญาณรบกวน มีความละเอียดและความคมชดัเพิ,มมากขึ_น 
และลดปัญหาความซับซ้อนของวิธีการ จึงได้ทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพบางส่วนของเทคนิค Bicubic ตาม
วิธีการ Algorithm 1 เพื,อประมาณค่าให้กับพิกเซลที,สนใจมีความถูกตอ้งมากที,สุด โดยสามารถพัฒนาเป็น 
Algorithm นําไปใช้ประมวลผลปรับปรุงคุณภาพของภาพและเพิ,มการปรับปรุงประสิทธิภาพสําหรับการ
ตรวจสอบและประมาณค่าพิกเซลใหมข่องเทคนิค Bicubic โดยเพิ,มวิธี IB-T การตาม Algorithm 1 

 
3. ผลการทดลอง 

เพื,อวดัประสิทธิภาพของเทคนิคที,พฒันาขึ_น สําหรับการปรับปรุงคุณภาพของภาพจากกลอ้งวงจรปิดที,มี
สัญญาณรบกวน จะใชค่้า PSNR และ SSIM ในการเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคกบัภาพ
ตน้ฉบบัที,มีความละเอียดสูง และเพื,อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเทคนิค IB-T จึงไดท้าํการเปรียบเทียบผลการ
ทดลองกบัเทคนิค ASDS_LR_NL, Demo_SR และ Bicubic มีผลการทดลองที,ไดจ้ากเทคนิคดงัต่อไปนี_  

จากการทดลองปรับปรุงคุณภาพของภาพคุณภาพตํ,าที,มีสัญญาญาณรบกวน ของเทคนิค IB-T ในงานวิจยั
นี_ กบัเทคนิค ASDS_LR_NL และ Demo_SR สามารถพิจารณาผลการทดลองกบัภาพมาตรฐานทั,วไปจากแหล่ง
ขอ้มูลภาพในระบบอินเทอร์เน็ต ตามตารางที, 3 ถึง ตารางที, 5 จากการเพิ,มสัญญาณรบกวนให้กบัภาพเพิ,มมากขึ_น 
ค่า PSNR และ SSIM เทคนิค  IB-T จะมีค่าสูงกว่าเทคนิคอื,นที,ใชใ้นการทดลอง แต่จะมีค่านอ้ยกว่า เทคนิค 
ASDS_LR_NL ที,ระดบัสัญญาณรบกวน 10 dB ซึ, งเป็นเพราะ เทคนิค ASDS_LR_NL ถูกออกแบบมาให้สามารถ
ทาํงานไดดี้กบัภาพที,มีสัญญาณรบกวนนอ้ย แต่เมื,อเพิ,มสัญญาณรบกวนใหก้บัภาพเพิ,มมากขึ_น เทคนิค  IB-T มีค่า
ในแต่ละภาพที,สูงกว่าเทคนิค ASDS_LR_NL และเทคนิค Demo_SR โดยเทคนิค IB-T มีค่าเฉลี,ยสูงสุดสาํหรับค่า 

PSNR กบัภาพ Hat ตามตารางที, 4 ที, 21.518 และค่า SSIM  มีค่าเฉลี,ยสูงสุดกบัภาพ Lena ตามตารางที, 4 ที, 0.380 
และจากผลการทดลองกบัภาพที,ไดจ้ากกลอ้งวงจรปิด ตามตารางที, 6 ถึง ตารางที, 8 ค่า PSNR เทคนิค  IB-T มีค่า 
PSNR และ SSIM มีค่าสูงกว่าเทคนิคอื,นที,ใชใ้นการทดลอง แต่จะมีค่านอ้ยกว่า เทคนิค ASDS_LR_NL ที,ระดบั
สญัญาณรบกวน 10 dB ดว้ยเหตุที,กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และมีค่า PSNR เฉลี,ยสูงสุดกบัภาพ Image_2 ตามตารางที, 6 
ที, 21.916 และค่า SSIM มีค่าเฉลี,ยสูงสุดกบัภาพ Image_2 ตามตารางที, 6 ที, 0.329 และเมื,อพิจารณาผลการทดลอง
เทคนิค IB-T กบั Bicubic กบัขอ้มูลภาพทั_ง 2 แหล่ง ตามตารางที, 9 และตารางที, 10 ทาํให้ทราบว่าเทคนิค IB-T มี
ค่า PSNR และ SSIM สูงกว่าเทคนิค Bicubic ในทุกระดบัการเพิ,มสัญญาณรบกวน และมีค่า PSNR ค่าเฉลี,ยสูงสุด
กบัภาพจากอินเทอร์เน็ตกบัภาพ Hat ตามตารางที, 9 ที, 21.518 และมีค่าเฉลี,ยสูงสุดกบัภาพจากกลอ้งวงจรปิดกบั



อฐัพร กิIงบู และ มาลรัีตน์ โสดานิล / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีทีI 10 ฉบบัทีI 27 มกราคม - เมษายน 2563 

50 

ภาพ Image_2 ตามตารางที, 10 ที, 21.916 และมีค่า SSIM ค่าเฉลี,ยสูงสุดที, 0.335 กบัภาพจากอินเทอร์เน็ตกบัภาพ 
Butterfly ตามตารางที, 9 และค่าเฉลี,ยสูงสุดที, 0.328 กบัภาพจากกลอ้งวงจรปิดกบัภาพ Image_2 ตามตารางที, 10 

ตารางที, 3 ผลการทดลองกบัภาพ Baboon ขยายขนาด 3 เท่า, Butterfly ขยายขนาด 2 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Baboon Butterfly 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 20.055 0.305 19.432 0.226 19.733 0.258 20.664 0.664 17.034 0.401 17.188 0.472 
20 18.482 0.238 18.396 0.163 19.303 0.219 17.541 0.431 16.289 0.282 16.926 0.384 
30 14.888 0.130 17.215 0.120 18.676 0.182 13.083 0.230 15.309 0.215 16.530 0.318 
40 11.627 0.067 15.994 0.094 17.951 0.151 10.480 0.137 14.345 0.173 16.043 0.270 
50 9.821 0.042 15.042 0.078 17.215 0.128 9.084 0.087 13.502 0.144 15.510 0.234 

คา่เฉลี,ย 14.974 0.156 17.215 0.136 18.575 0.187 14.170 0.309 15.295 0.243 16.439 0.335 

 
ตารางที, 4 ผลการทดลองกบัภาพ Hat ขยายขนาด 2 เท่า, Lena ขยายขนาด 3 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Hat Lena 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 25.897 0.677 23.240 0.408 24.042 0.556 24.284 0.654 21.924 0.473 22.696 0.577 
20 20.855 0.329 20.786 0.215 22.909 0.384 20.899 0.428 20.273 0.304 21.890 0.455 
30 14.670 0.112 18.473 0.132 21.527 0.270 16.018 0.203 18.582 0.211 20.850 0.355 
40 11.102 0.051 16.636 0.091 20.167 0.199 12.608 0.099 17.212 0.160 19.767 0.283 
50 9.674 0.034 15.290 0.069 18.948 0.155 10.625 0.058 16.104 0.128 18.744 0.231 

คา่เฉลี,ย 16.439 0.240 18.885 0.183 21.518 0.312 16.886 0.288 18.819 0.255 20.789 0.380 

 
ตารางที, 5 ผลการทดลองกบัภาพ Parrots, Bike ขยายขนาด 2 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Parrots Bike 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 24.223 0.754 21.755 0.472 22.310 0.625 19.576 0.498 17.718 0.298 17.924 0.348 
20 20.391 0.385 19.900 0.258 21.510 0.444 17.467 0.355 16.886 0.211 17.630 0.292 
30 14.447 0.133 17.972 0.160 20.467 0.318 13.246 0.183 15.808 0.156 17.182 0.243 
40 11.107 0.061 16.346 0.111 19.375 0.237 10.577 0.105 14.760 0.122 16.640 0.205 
50 9.724 0.039 15.119 0.085 18.345 0.185 9.236 0.069 13.867 0.100 16.063 0.175 

คา่เฉลี,ย 15.978 0.274 18.218 0.217 20.401 0.361 14.020 0.242 15.807 0.177 17.087 0.252 
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ตารางที, 6 ผลการทดลองกบัภาพ Image_1, Image_2 ขยายขนาด 4 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Image_1 Image_2 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 22.819 0.588 20.370 0.381 20.836 0.488 25.886 0.685 23.785 0.432 24.741 0.581 
20 19.617 0.339 18.938 0.221 20.246 0.363 20.796 0.341 21.046 0.228 23.396 0.405 
30 14.415 0.134 17.356 0.142 19.446 0.269 14.540 0.106 18.640 0.138 21.856 0.285 
40 11.271 0.065 15.974 0.100 18.585 0.207 11.044 0.045 16.786 0.094 20.422 0.216 
50 9.731 0.039 14.878 0.077 17.745 0.164 9.599 0.027 15.432 0.069 19.167 0.161 

คา่เฉลี,ย 15.570 0.233 17.503 0.184 19.371 0.298 16.373 0.240 19.137 0.192 21.916 0.329 

ตารางที, 7 ผลการทดลองกบัภาพ Image_3 ขยายขนาด 4 เท่า, Image_4 ขยายขนาด 2 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Image_3 Image_4 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 22.240 0.667 20.214 0.406 20.635 0.535 17.895 0.542 16.067 0.313 16.212 0.375 
20 18.853 0.341 18.769 0.229 20.052 0.385 16.131 0.353 15.497 0.211 15.999 0.296 
30 13.498 0.129 17.103 0.146 19.242 0.279 12.767 0.187 14.701 0.155 15.672 0.236 
40 10.465 0.066 15.614 0.102 18.349 0.210 10.318 0.111 13.868 0.122 15.264 0.193 
50 9.190 0.042 14.465 0.078 17.470 0.165 9.014 0.074 13.123 0.100 14.814 0.162 

คา่เฉลี,ย 14.849 0.249 17.233 0.192 19.149 0.314 13.225 0.253 14.651 0.180 15.592 0.252 

ตารางที, 8 ผลการทดลองกบัภาพ Image_5, Image_6 ขยายขนาด 2 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

Image_5 Image_6 
ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T ASDS_AR_NL Demo_SR IB-T 
PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM PSNR SSIM 

10 20.980 0.610 18.998 0.349 19.317 0.470 20.893 0.532 19.292 0.335 19.614 0.421 
20 18.277 0.318 17.898 0.192 18.893 0.334 18.434 0.345 18.194 0.215 19.187 0.328 
30 13.840 0.137 16.595 0.123 18.297 0.249 14.010 0.162 16.855 0.149 18.565 0.255 
40 10.967 0.078 15.401 0.088 17.627 0.189 11.078 0.086 15.582 0.109 17.837 0.204 
50 9.470 0.050 14.427 0.069 16.946 0.147 9.563 0.053 14.544 0.085 17.088 0.166 

คา่เฉลี,ย 14.706 0.238 16.663 0.164 18.216 0.277 14.795 0.235 16.893 0.178 18.458 0.274 

ตารางที, 9 ผลการทดลองเทคนิค Bicubic และ IB-T กบัภาพจากอินเทอร์เน็ต ขยายขนาดภาพ 2 เท่า 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

PSNR SSIM 
Baboon Butterfly Hat Baboon Butterfly Hat 

Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T 
10 19.655 19.733 17.179 17.188 23.958 24.042 0.255 0.258 0.467 0.472 0.541 0.556 
20 19.153 19.303 16.880 16.926 22.684 22.909 0.212 0.219 0.374 0.384 0.361 0.384 
30 18.434 18.676 16.430 16.530 21.184 21.527 0.172 0.182 0.307 0.318 0.249 0.270 
40 17.621 17.951 15.889 16.043 19.749 20.167 0.141 0.151 0.259 0.270 0.182 0.199 
50 16.811 17.215 15.306 15.510 18.480 18.948 0.118 0.128 0.222 0.234 0.140 0.155 

ค่าเฉลีIย 18.334 18.575 16.336 16.439 21.211 21.518 0.179 0.187 0.325 0.335 0.294 0.312 
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ตารางที, 10 ผลการทดลองเทคนิค Bicubic และ IB-T กบัภาพจากลอ้งวงจรปิด ขยายขนาดภาพ 2 เท่า 

 

สาํหรับภาพจากผลการทดลองเมื,อพิจารณาจากภาพตวัอย่างดว้ยตาเปล่า ตามรูปที, 6 ภาพที,ไดจ้ากเทคนิค 
IB-T มีความราบเรียบ (Smooth) และมีความคมชดัมากขึ_นกวา่เทคนิคอื,นที,ใชใ้นการทดลอง และตามรูปที, 7 ภาพที,
ไดจ้ากเทคนิค IB-T มีความละเอียดและความคมชดัของภาพมากเทคนิค Bicubic   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    (ก) LQ    (ข) ASDS_AR_NL     (ค) Demo_SR            (ง) IB-T                      (จ) LQ    (ฉ) ASDS_AR_NL    (ช) Demo_SR             (ซ) IB-T 
 

รูปที, 6 ตวัอยา่งภาพผลการทดลองเทคนิค กบัภาพมาตรฐานทั,วไปจากอินเทอร์เน็ต (ข), (ค), (ง) และภาพจากกลอ้ง
วงจรปิด (ฉ), (ช), (ซ) จากภาพที,มีคุณภาพตํ,า(LQ), ที,ระดบัสญัญาณรบกวน 30dB 

 
 
 

สัญญาณ 
รบกวน (dB) 

PSNR SSIM 
Image_2 Image_3 Image_5 Image_2 Image_3 Image_5 

Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T Bicubic IB-T 
10 24.622 24.741 20.570 20.635 19.262 19.317 0.568 0.581 0.521 0.535 0.456 0.470 
20 23.136 23.396 19.915 20.052 18.779 18.893 0.383 0.405 0.364 0.385 0.312 0.334 
30 21.489 21.856 19.023 19.242 18.115 18.297 0.264 0.285 0.259 0.279 0.221 0.242 
40 19.988 20.422 18.054 18.349 17.385 17.627 0.192 0.210 0.193 0.210 0.166 0.185 
50 18.695 19.167 17.119 17.470 16.657 16.946 0.146 0.161 0.150 0.165 0.131 0.147 

ค่าเฉลีIย 21.586 21.916 18.936 19.149 18.039 18.216 0.310 0.328 0.297 0.314 0.257 0.275 
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        (ก) LQ       (ข) Bicubic            (ค) IB-T                            (ง) LQ         (จ) Bicubic           (ฉ) IB-T 
 

รูปที, 7 ภาพผลการทดลองเทคนิค IB-T  และ Bicubic  กบัภาพมาตรฐานทั,วไปจากอินเทอร์เน็ต  (ข), (ค) และภาพ
จากกลอ้งวงจรปิด (จ), (ฉ) จากภาพที,มีคุณภาพตํ,า(LQ), ที,ระดบัสญัญาณรบกวน 30 dB 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพของภาพ เทคนิค IB-T ที,ไดน้าํเสนอ 

กบัเทคนิค ASDS_LR_NL, Demo_SR และ Bicubic เทคนิค IB-T มีค่า PSNR และ SSIM เฉลี,ยสูงกว่าวิธีการอื,น 
เนื,องจากภาพที,มีสัญญาณรบกวนมาก ๆ พิกเซลของภาพยิ,งมีความแตกต่างกนัมากภายในพื_นที,ภาพ จึงทาํใหก้าร
ประมาณค่าพิกเซลใหม่มีขอ้มูลพิกเซลที,ไม่เหมาะสมกบัพิกเซลรอบขา้ง เพราะตอ้งใชพิ้กเซลรอบขา้งที,มีขนาด
พื_นที,ในการประมาณค่าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะวิธีการของเทคนิค ASDS_LR_NL,  Demo_SR และ Bicubic จึงเป็น
การเพิ,มพื_นที, ที,จะนาํเอาขอ้มูลพิกเซลที,มีสัญญาณรบกวนไปประมวลผลเพื,อประมาณค่าให้กบัพิกเซลใหม่ ทาํให้
พิกเซลใหม่มีข้อมูลไม่มีความใกลเ้คียงกับพิกเซลรอบขา้งส่งผลทาํให้ภาพไม่มีความละเอียดและความคมชัด
เพิ,มขึ_น เทคนิคเหล่านี_ จึงไม่เหมาะที,จะนาํมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,มีสัญญาณรบกวนมาก ๆ ไดดี้ 
แต่เทคนิค IB-T จะนาํค่าของพิกเซลใหม่ที,ไดจ้ากการประมาณค่าของเทคนิค Bicubic มาทาํการประมาณค่าพิกเซล
ใหม่ที,อีกรอบเพื,อให้ไดพิ้กเซลใหม่ที,มีความเหมาะสมกบัพิกเซลรอบขา้งมากที,สุด โดยเฉพาะจะใชพ้ิกเซลรอบ
ขา้งที,มีขนาดพื_นที,ในการประมาณค่าที,มีขนาดเล็ก และมีการประมาณค่าให้กบัพิกเซลใหม่หลงัจากไดมี้การนาํ
พิกเซลที,เป็นสัญญาณรบกวนออกแลว้ จึงทาํให้ภาพที,ไดจ้ากเทคนิคมีความคมชดัเพิ,มมากขึ_น และมีวิธีการในการ
ประมวลผลที,ไม่มีความซบัซ้อนเป็นวิธีการที,ง่ายกว่าเทคนิคอื,น และภาพที,ไดจ้ากการประมวลผลของเทคนิคใน
การแกปั้ญหาภาพจากกลอ้งวงจรปิดที,มีสัญญาณรบกวน มีคุณภาพที,ดีพอที,จะนาํไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของ
ภาพที,ไดจ้ากกลอ้งวงจรปิดโดยเฉพาะงานดา้นสืบสวนของเจา้หนา้ที,ตาํรวจ หรืองานดา้นอื,นที,เกี,ยวขอ้ง  
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ดว้ยวิธีการเทคนิค IB-T มีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,มีสัญญาณรบกวนไดดี้ และ
เป็นวิธีการเพิ,มความละเอียดและความคมชดัของภาพเท่านั_น ยงัไม่ไดมี้การวดัหรือเปรียบเทียบคุณภาพของภาพใน
เรื,องการปรับปรุงคุณภาพของภาพที,มีการเนน้ขอบภาพ และการเบลอภาพ เป็นสิ,งที,ผูวิ้จยัจะทาํการวิจยัในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีC มีวตัถุประสงคเ์พืGอเพิGมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิCนส่วนรถแทรกเตอร์ ชิCนงานหนา้แปลน 
รุ่น RX 175-E จากการศึกษาขัCนตอนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX 175-E ประกอบดว้ย 3 ขัCนตอนหลกัคือ 
ขัCนตอนทีG 1 ปัVมเจาะรูชิCนงานขนาด 74 มิลลิเมตร จาํนวน 1 รู ขัCนตอนทีG 2 ปัVมเจาะรูชิCนงานขนาด 13 มิลลิเมตร 
จาํนวน 12 รู และขัCนตอนทีG 3 ปัVมตดัขอบชิCนงานให้ไดข้นาด 200 มิลลิเมตร เมืGอทาํการศึกษาสาเหตุและวิเคราะห์
ปัญหาขัCนตอนการผลิตดว้ยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ไดแ้ก่ แผนภูมิกระบวนการผลิต การศึกษาเวลา แผนภูมิ
การวิเคราะห์การไหล แผนภาพเหตุและผล หลกัการ ECRS หลกัการตัCงคาํถาม 5W 1H หลกัการ PDCA และการ
ปรับปรุงแบบไคเซ็น พบว่าปัญหาเกิดขึCนในขัCนตอนทีG 2 ซึG งใชเ้วลาในการผลิตนานทีGสุด จึงทาํปรับปรุงการผลิต
โดยออกแบบสร้างแม่พิมพปั์VมโลหะของชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX 175-E ผลจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ในขัCนตอนทีG 2 ทาํใหส้ามารถปัVมเจาะรูชิCนงานจาํนวน 12 รู ไดใ้น 1 ครัC ง จากเดิมทีGตอ้งปัVมเจาะรูชิCนงาน 2 ครัC ง เพิGม
ประสิทธิภาพในการผลิตโดยลดกระบวนการทาํงาน จากเดิมใชเ้วลาในการผลิต 15 วินาทีต่อชิCน ลดเวลาลงเหลือ 9 
วินาทีต่อชิCน เพิGมผลผลิตได ้150 ชิCนต่อชัGวโมงหรือ 2,215 ชิCนต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 15.36 ผลลพัธ์ทีGไดท้าํให้ตน้ทุน
การผลิตลดลง และสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 1 ปี 
 
คําสําคัญ: การเพิGมประสิทธิภาพกระบวนการผลิต; เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ; ชิCนส่วนยานยนต;์ รถแทรกเตอร์ 
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Abstract 
The objective of this research is to increase production efficiency of tractor part RX 175-E. The study 

of production of RX 175-E was composed of three processes. The first process is the punching of a hole with a 
74 millimeter diameter on the material. The second process is the punching for 12 holes with 13 millimeter 
diameter. The last process is the edge trimming with 200 millimeter diameter. Overall process was studied and 
analyzed problems by the manufacturing engineering such as production process chart, time study, flow chart, 
cause and effect diagram, ECRS concept, 5W 1H concept, PDCA concept and Kaizen. The maximum lead time 
occurs on the second process. This process was improved by modifying punch mold. The original punching 
could make 12 holes in 2 times and the new mold design can finish in one punch. From the improvement of the 
second process, the production can increase efficiency and decrease working steps. The processing time is 
reduced from the original production six seconds per part. 

  
Keywords: Increase of production efficiency; Industrial engineering technique; Automotive parts; Tractor 
 
1. บทนํา 

สภาวการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตชิCนส่วนเป็นปัจจยัหนึG งทีGสําคญัต่อ
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอยา่งมาก การทีGภาครัฐของไทยพยายามผลกัดนัและสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมยานยนตเ์ป็น
หนึG งในอุตสาหกรรมหลกัทีGขบัเคลืGอนเศรษฐกิจของประเทศ [1] ทาํใหธุ้รกิจผลิตชิCนส่วนยานยนตข์องประเทศไทย 
จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีบุคลากรและประสิทธิผลในการจดัการธุรกิจควบคู่กนัไปดว้ย โดยเฉพาะอย่าง
ยิGงท่ามกลางการแข่งขนัในตลาดโลกและการเปลีGยนแปลงสภาพแวดลอ้มทีGมีผลต่อการประกอบธุรกิจอนันาํมาซึG ง
โอกาสและความทา้ทายสาํหรับการประกอบธุรกิจ  

ในสภาวะทีGการแข่งขนัเพิGมสูงขึCนทาํให้ลูกคา้มีตวัเลือกในการเปรียบเทียบความคุม้ค่าของสินคา้มากขึCน
ตามไปดว้ย ดงันัCนผูป้ระกอบการธุรกิจจึงใหค้วามสาํคญัต่อการควบคุมตน้ทุนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพเพิGมขึCน 
ทัCงในส่วนของการลดค่าใชจ่้ายสิCนเปลืองและการเพิGมผลิตภาพการผลิต เพืGอช่วยลดความบกพร่องในการผลิต ทาํ
ใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพและความเทีGยงตรงแม่นยาํมากขึCน ลดความสูญเสียจากสินคา้ทีGไม่ไดม้าตรฐาน 

บริษทักรณีศึกษา เป็นบริษทัทีGมีการดาํเนินการผลิตชิCนส่วนยานยนต์ใหก้บัลูกคา้ทีGเป็นผูป้ระกอบการของ
ค่ายรถยนต์ต่างๆ รวมทัCงทีGใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยปัจจุบนัปัญหาทีGพบคือ ในกระบวนการผลิตชิCนส่วนรถ
แทรกเตอร์ การปัVมขึCนรูปชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX 175-E มีช่วงเวลาการผลิตของแต่ละขัCนตอนไม่สมํGาเสมอกนั 
ทาํใหเ้กิดการรองาน มีความสูญเสียทางดา้นตน้ทุนและเวลาทีGใชใ้นกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบต่อบริษทั จาก
ขอ้มูลของฝ่ายผลิตเมืGอทําการรวบรวมข้อมูลค่าใชจ่้ายด้านต้นทุนและเวลาในการผลิตทัCงปี พบว่ามีค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ซึG งจากการศึกษางานวิจัยทีGผ่านมา พบว่าการนําเทคนิคและเครืG องมือทางวิศวกรรมอุตสาหการ 
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สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดของเสีย และแกปั้ญหาในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี [2-6] ดงันัCน
จึงเป็นทีGมาของงานวิจยันีC ทีGมีวตัถุประสงคเ์พืGอปรับปรุงและเพิGมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน 
รุ่น RX 175-E  

 

2. วิธีดําเนินการวจิยั 

2.1 ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 

การดาํเนินงานวิจยันีC ไดศึ้กษาขอ้มูลเพืGอคน้หาสาเหตุและหาวิธีเพิGมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ชิCนส่วนรถแทรกเตอร์ ในส่วนการปัVมขึCนรูปชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX 175-E ทีGเกิดการสูญเสียทางดา้นตน้ทุนและ
เวลาทีGใช้ในกระบวนการผลิตทาํให้มีผลกระทบต่อบริษทั จากข้อมูลของฝ่ายผลิตเมืGอทําการรวบรวมข้อมูล
ค่าใชจ่้ายดา้นตน้ทุนและเวลาในการผลิตทัCงปี พบว่ามีตน้ทุนค่อนขา้งสูง เกินจากเป้าหมายทีGตัCงไว ้ทาํใหมี้การคดั
กรองถึงปัญหาและสาเหตุขึCนภายในองคก์รมีขอ้สรุปร่วมกนั เพืGอเสนอฝ่ายบริหารอนุมติัเห็นชอบให้ปรับปรุงใน
กระบวนการผลิต มีขัCนตอนการวิจยัแสดงดงัรูปทีG 1 

 

 
 

รูปทีG 1 ขัCนตอนการดาํเนินงานวิจยั 
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2.2 ศึกษากระบวนการการผลติชิAนงานหน้าแปลน รุ่น RX 175-E 

การศึกษากระบวนการปฏิบติังานจริงของพนกังาน ซึG งขัCนตอนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175- E 

ประกอบขัCนตอนต่างๆ แสดงดงัรูปทีG  2 ไดแ้ก่ การเตรียมชิCนงานชิCนงานก่อนการผลิต การปัVมเจาะรูขนาด 74 

มิลลิเมตร การปัVมเจาะรูขนาด 13 มิลลิเมตร จาํนวน 12 รู โดยเจาะครัC งละ 6 รู จาํนวน 2 ครัC ง การปัVมตดัขอบชิCนงาน 

การตรวจสอบชิCนงาน และการจดัเก็บ  จากนัCนจึงนาํชิCนงานหนา้แปลนดงักล่าวไปเชืGอมประกอบกบัชิCนส่วนพ่วง

ของรถแทรกเตอร์ แสดงดงัรูปทีG 3 

 

รูปทีG 2 แผนภูมิขัCนตอนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E 
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รูปทีG 3 ชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E เชืGอมประกอบกบัชิCนส่วนพ่วงของรถแทรกเตอร์ 
 

2.3 การวเิคราะห์ปัญหาของกระบวนการผลิต 

ในขัCนตอนนีCไดป้ระยุกตใ์ชท้ฤษฎีการศึกษาเวลาโดยตรง เนืGองจากเป็นวิธีทีGนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย [5-
8] มีขัCนตอนของการศึกษาเวลาโดยตรงประกอบด้วย การเลือกงานทีGจะศึกษาและเลือกคนทีGเหมาะสม แบ่ง
ขัCนตอนการทาํงานออกเป็นงานย่อย (Element) จบัเวลาการทาํงานในแต่ละขัCนตอนของงานย่อยโดยใชก้ลอ้งถ่าย
วีดีโอและนาฬิกาจบัเวลา  บนัทึกลงในแบบฟอร์มบนัทึกการจบัเวลา นาํขอ้มูลการจบัเวลาเบืCองตน้มาคาํนวณหา
จาํนวนครัC งทีGตอ้งจบัเวลา กาํหนดค่าเผืGอต่างๆ ในการทาํงาน คาํนวณหาค่าเวลาปกติ คาํนวณหาค่าเวลามาตรฐาน 
และสรุปการศึกษาเวลาลงในแบบฟอร์ม ไดผ้ลแสดงดงัตารางทีG 1 พบว่าขัCนตอนการปัVมเจาะรู (Pierce #2) ขนาดรู 
13 มิลลิเมตร ใชเ้วลารวมในการผลิตนานทีGสุดคือ 15 วินาที 

 

ตารางทีG 1 ขอ้มลูการจบัเวลาของกระบวนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E ก่อนทาํการปรับปรุง 
ตารางจับเวลา (Time Measurement Sheet) 

งานหลกั งานย่อย จบัเวลาครัC งทีG เวลาเฉลีGย/วินาที  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ปัVม Pierce#1 ขนาดรู 74 มม. หยิบงานใส่แม่พิมพ ์ 4 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4 

กดสวิตชเ์ครืGองปัVม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
หยิบงานออกวางใส่ถาด 5 5 6 4 6 4 5 5 5 6 5 

เวลารวม 13 
ปัVม Pierce#2 ขนาดรู 13 มม. หยิบงานใส่แม่พิมพ ์ 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

กดสวิตชเ์ครืGองปัVม 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
หมุนตาํแหน่งงาน 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
กดสวิตชเ์ครืGองปัVม 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
หยิบงานออกวางใส่ถาด 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

เวลารวม 15 
ปัVม Pierce#3 ขนาดรู 200 มม. หยิบงานใส่แม่พิมพ ์ 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 4 

กดสวิตชเ์ครืGองปัVม 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
หยิบงานออกวางใส่ถาด 6 5 6 5 5 4 4 5 5 6 5 

เวลารวม 12 
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การวิเคราะห์การไหลของกระบวนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E ก่อนทาํการปรับปรุงการจดั
สมดุลการผลิต มีขัCนตอนการปฏิบติังานย่อย 11 ขัCนตอน ขัCนตอนตรวจสอบ 1 ขัCนตอน และขัCนตอนการจดัเก็บ 1 
ขัCนตอน ใชเ้วลารวมเท่ากบั 50 วินาที แสดงดงัตารางทีG 2 
 

ตารางทีG 2 แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E ก่อนทาํการปรับปรุง 

 
 

จากนัCนทาํการศึกษาข้อมูลการปฏิบติังานของบริษทั สามารถหาเวลาการปฏิบัติงานต่อวนัคือ 28,800 
วินาทีต่อวนั และเวลาทีGใชใ้นการผลิต (Tact Time : T.T) เท่ากบั 15 วินาทีต่อชิCน คิดเป็นยอดการผลิตต่อวนั 1,920 
ชิCนต่อวนั นอกจากนีC เมืGอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเวลาทีGใช้ในการผลิต เห็นไดว้่าในขัCนตอนการปัVมเจาะรู
ชิCนงาน (Pierce #2) ขนาดรู 13 มิลลิเมตร ใชเ้วลาในการผลิตเท่ากบั 15 วินาที ซึG งเกินเวลาทีGใชใ้นการผลิตกาํหนด
ไวที้G 13 วินาที แสดงดงัรูปทีG 4 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ใชแ้ผนภาพเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) โดยมีการประชุม
ระหว่างหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้งเพืGอหาปัญหาหลกัทีGเป็นสาเหตุของขอ้บกพร่องต่างๆ ใชก้ารสร้างแผนภาพเหตุและ
ผลดาํเนินการจัดกลุ่มไวด้้วยกัน 4 กลุ่ม คือ คน (Man) เครืG องจักร (Machine) วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ 
(Method) [9-10] จากนัCนจึงดาํเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา แสดงดงัรูปทีG 5 เมืGอพิจารณาร่วมกบัเวลาทีGใช้
ในการผลิตกบัขัCนตอนการทาํงานหลกั พบว่าขัCนตอนการปัVมชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E ใชเ้วลามากซึG ง
สามารถสรุปได ้คือ แม่พิมพที์Gใชปั้VมชิCนงานยงัไม่เหมาะสมกบัการทาํงาน 
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รูปทีG 4 เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาทีGใชใ้นการผลิต กบัขัCนตอนการทาํงาน 
 

 
 

รูปทีG 5 แผนภาพเหตุและผลทีGใชวิ้เคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 

2.4 การแก้ไขปัญหา 

จากการวิเคราะห์ปัญหา พบว่ามีการทาํงานซํC าซ้อน ทาํให้เกิดการรองาน จึงมีความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง 
โดยเลือกใช้หลักการ ECRS อันประกอบด้วย การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม ่
(Rearrange) และการทาํใหง่้าย (Simplify) ซึG งเป็นหลกัการทีGสามารถใชใ้นการเริGมตน้ลดความสูญเปล่าลงไดเ้ป็น
อย่างดีนอกจากนีC มีการใชห้ลกัการตัCงคาํถาม 5W 1H [10-11] เพืGอเสริมให้แผนงานเป็นประโยชน์อย่างชดัเจนมาก
ยิGงขึCนในเชิงปฏิบติั แสดงดงัตารางทีG 3 
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ตารางทีG 3 การใชห้ลกัการ 5W 1H และ ECRS ในการหาวิธีแกไ้ขงาน 
5W 1H เรื2อง ประเด็นพจิารณา การปรับปรุง 

1. อะไร 
(What) 

ชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E การปัVมชิCนงานซํC าซอ้น ลดกระบวนการผลิตทีGซํC าซอ้นลง 

2. ทาํไม 
(Why) 

ใชเ้วลาผลิตงานเกิน Tact Time อา้งอิงจากเอกสารตารางจบัเวลา วิเคราะห์จากตารางเวลามาตรฐาน 

3. เมืGอไร   
(When) 

ชิCนงานถูกนาํเขา้เครืGองปัVม
แม่พิมพโ์ลหะ 

ตอ้งปัVมรูจาํนวน 12 รู (ปัVมจาํนวน 2 ครัC ง  
ครัC งละ 6 รู) 

ปรับปรุงแมพิ่มพใ์หส้ามารถปัVมชิCนงาน 12 รู 
ไดใ้นครัCงเดียว 

4. ทีGไหน 
(Where) 

หน่วยงานการผลิตชิCนงานหนา้
แปลน รุ่น RX175-E 

กระบวนการผลิตชิCนงานไม่เหมาะสม ลดตน้ทุนในการผลิตชิCนงานหนา้แปลน  
รุ่น RX175-E 

5. ใคร 
(Who) 

พนกังานนาํชิCนงานใส่ทีGแม่พิมพ์
ในขัCนตอนปัC ม 12 รู 

ตอ้งปัC ม 2 ครัCง (โดยปัVมครัC งทีG 1 จาํนวน 6 รู 
และหมุนชิCนงาน เพืGอปัVมครัCงทีG 2 จาํนวน 6 รู) 

ถึงจะนาํชิCนงานออกจากเครืGอง 

S = Simplify (ทาํให้ง่าย) 
จดัทาํแม่พิมพใ์หมเ่พืGอใหส้ามารถปัVมชิCนงาน

ไดใ้นครัCงเดียว 
6. อยา่งไร 

(How) 
ใหแ้ม่พิมพส์ามารถปัVม ชิCนงาน

ไดใ้นครัCงเดียว จาํนวน 12 รู 
สร้างแม่พิมพปั์VมชิCนงานใหม่ C = Combine (การรวมกนั) สร้างแม่พิมพ์

ใหม่ใหส้ามารถปัVม 12 รู ไดใ้นครัCงเดียว 
เพืGอลดการทาํงานซํCาซอ้น 

 
จากแนวทางการแกปั้ญหาทัC งหมดดังกล่าว จึงไดข้้อสรุปในการเลือกแนวทางแกไ้ขคือ การปรับปรุง

แม่พิมพปั์VมโลหะทีGใชใ้นปัจจุบนั จากเดิมทีGปัVมเจาะรูชิCนงาน 12 รู จาํนวน 2 ครัC ง ใหส้ามารถปัVมเจาะรูชิCนงาน 12 รู 
ไดใ้น 1 ครัC ง โดยการสร้างแม่พิมพขึ์Cนมาใหม่ ใชเ้ครืGองปัC มขนาด 300 ตนั ทีGมีอยู่แลว้ โดยใชห้ลกัการ PDCA [12] 
ในการวางแผนและติดตามการดาํเนินการสร้างแม่พิมพปั์VมโลหะขึCนมาใหม่โดยอา้งอิงรายละเอียดจากแม่พิมพ์
โลหะตวัเดิม แสดงดังตารางทีG  5  ซึG งถือเป็นการปรับปรุงแบบต่อเนืGอง (Kaizen) [13] เพืGอลดขัCนตอนการผลิต
ชิCนงาน เพิGมประสิทธิภาพในการผลิต  

การออกแบบแม่พิมพปั์VมโลหะเพืGอปรับปรุงกระบวนการผลิตชิCนงานหน้าแปลน รุ่น RX175-E นัCนไดมี้
การประชุมร่วมกบัหน่วยงานทีGเกีGยวขอ้ง โดยมีขัCนตอนการปรับปรุงโดยสรุปดงันีC   

- สํารวจและตรวจสอบขนาด รายละเอียดต่างๆ ของเครืG องปัVมโลหะและแม่พิมพ์ปัVมโลหะทีGในปัจจุบัน 
เพืGอเป็นขอ้มลูในการออกแบบแม่พิมพปั์Vมโลหะแบบใหม่ 

- ออกแบบและการวิเคราะห์แม่พิมพ ์ 
- สร้างแม่พิมพปั์Vมโลหะ 
- ทดสอบผลิตชิCนงาน 
- สรุปผลและจดัทาํเป็นมาตรฐาน 
จากการสร้างแม่พิมพ์ใหม่ทาํให้สามารถปัVมจาะรูชิCนงาน 12 รู ใน 1 ครัC ง จากเดิมปัVมเจาะรูชิCนงาน 12 รู 

จาํนวน 2 ครัC ง แสดงดงัรูปทีG 6 
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ตารางทีG 5 การวางแผนและติดตามการดาํเนินการสร้างแมพิ่มพปั์VมโลหะขึCนมาใหม่ โดยใชห้ลกัการ PDCA 

 
 

 
 

รูปทีG 6 ชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E เตรียมปัVมเจาะรู 12 รู กบัแม่พิมพที์Gทาํการปรับปรุงแลว้ 
  

การตรวจสอบชิCนงานทีGไดจ้ากการทดสอบขึCนรูปดว้ยแม่พิมพ์ 12 รู ดว้ยการนาํชิCนงานมาทาํความสะอาด
ดว้ยแอลกอฮอร์ จากนัCนตรวจสอบทางกายภาพของชิCนงานดว้ยสายตา [14] รอยยุบ รอบขีดข่วน หลงัจากนัCนวดั
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ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร (13 ± 0.05 มิลลิเมตร) จาํนวน 12 รู ดว้ยดิจิตอลเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 
แสดงดงัรูปทีG 7 
 

    
 

รูปทีG 7 การตรวจสอบชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E จากแม่พิมพที์Gทาํการปรับปรุงแลว้ 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต นาํเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance) ทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ในช่วงความเชืGอมัGน (Confidence Interval) 95% [15] เพืGอทดสอบความ
แตกต่างของค่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร (13 ± 0.5 มิลลิเมตร) ทีGไดจ้ากกระบวนการผลิต 2 ลกัษณะ 
คือ ก่อนปรับปรุงแมพิ่มพปั์C มรู ครัC งละ 6 รู จาํนวน 2 ครัC ง และ หลงัปรับปรุงแม่พิมพปั์C มรู 12 รู จาํนวน 1 ครัC ง ดว้ย
ค่าเฉลีGยของประชากรกลุ่มล่ะ 20 ตวัอยา่ง 

ดว้ยสมมติฐานว่า “ค่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร ก่อนปรับปรุง แม่พิมพ์ปัVม 6 รู กบั หลงั
ปรับปรุง แม่พิมพปั์Vม 12 รู มีความแตกต่างกนั 

H0 : µ1 =  µ2 
H1 : µ1 ≠  µ2   
µ1  =  ค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร ก่อนปรับปรุง แม่พิมพปั์C มรู ครัC งละ 6 รู จาํนวน 2 ครัC ง 
µ2  =  ค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร หลงัปรับปรุง แม่พิมพปั์C มรู 12 รู จาํนวน 1 ครัC ง 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติ เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance) จากโปรแกรม Minitab พบวา่ค่าขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร ของประชากรอยู่ภายใตเ้งืGอนไข
ของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึG งประชากรมีค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร แบบแจกแจงแบบปกติ 
และประชากรมีค่าขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร ทีGเป็นอิสระต่อกนั แสดงดงัรูปทีG 8 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเดียว (One-Way Analysis of Variance) จากโปรแกรม Minitab 
พบว่าค่า P-Value ค่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร มีค่า 0.000 ซึG งมีค่าน้อยกว่า ค่า α 0.05 ทีGระดบัความ
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เชืGอมัGน 95%  จึงสรุปไดว้่าปฏิเสธ H0 ค่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร ก่อนปรับปรุง แม่พิมพปั์C มรู ครัC ง
ละ 6 รู จาํนวน 2 ครัC ง กบั ค่าขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางรู 13 มิลลิเมตร หลงัปรับปรุง แม่พิมพปั์C มรู 12 รู จาํนวน 1 
ครัC ง มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีGระดบั 0.05 และควรเลือกใช้ แม่พิมพ์ปัC มรู 12 รู จาํนวน 1 ครัC ง 
เพราะมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางรู 13 มิลลิเมตร ทีG เขา้ใกลค้่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่า Mean เท่ากบั 13.30 
มิลลิเมตร ส่วนแม่พิมพปั์C มรู ครัC งละ 6 รู จาํนวน 2 ครัC ง จะมีค่า Mean เท่ากบั 13.36 มิลลิเมตร แสดงดงัรูปทีG 9 
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รูปทีG 8 การทดสอบเงืGอนไขของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
 

 
 

รูปทีG 9 ผลการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม Minitab 
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3. ผลการวจิัย 
เมืGอทาํการศึกษาเวลาภายหลงัการปรับปรุงแม่พิมพที์Gใชใ้นการผลิต พบว่าทาํให้ขัCนตอนการปัVมเจาะรูชิCนงาน

ครัC งทีG 2 (Pierce #2) รูขนาด 13 มิลลิเมตร จาํนวน 12 รู ใชเ้วลาในการผลิตเพียง 9 วินาที ลดเวลาลง 6 วินาที และ
ขัCนตอนการทาํงานลดลง 2 ขัCนตอน แสดงดงัตารางทีG 6 ทาํใหเ้วลาทีGใชไ้ม่เกินเส้น Tact Time ทีG 13 วินาที และเวลา
ทีGใชใ้นการผลิต หลงัการปรับปรุงอยู่ทีG 13 วินาทีต่อชิCน ส่งผลให้จาํนวนชิCนงานทีGผลิตไดต่้อชัGวโมงเพิGมขึCน แสดง
ดงัรูป 10 

 
ตารางทีG 6 ขอ้มลูการจบัเวลาของกระบวนการผลิตชิCนงานหนา้แปลน รุ่น RX175-E ก่อนและหลงัทาํการปรับปรุง 

 
 

 
 

รูปทีG 10 เปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งเวลาในการผลิต ขัCนตอนการทาํงานหลกัก่อนและหลงัการปรับปรุง 

9 
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จากขอ้มลูบริษทัมีเวลาในการผลิต 28,800 วินาทีต่อวนั ภายหลงัการปรับปรุงใชเ้วลาในการผลิตเท่ากบั 13 
วินาทีต่อชิCน คาํนวณหาจาํนวนการผลิตหลงัการปรับปรุงไดเ้ท่ากบั 2,215 ชิCนต่อวนั เมืGอเปรียบเทียบชิCนงานทีGผลิต
ไดต่้อวนัก่อนทาํการปรับปรุงคือ 1,920 ชิCนต่อวนั แสดงใหเ้ห็นว่าหลงัปรับปรุงสามารถผลิตชิCนงานไดเ้พิGมขึCน 295 
ชิCนต่อวนั หรือเพิGมขึCนร้อยละ 15.36  

การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน เพืGอวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตน้ทุน รายได ้และผลกาํไรทีGปริมาณการผลิตต่างๆ 
[16] ผลการคาํนวณเพืGอหาจุดคุม้ทุนของการปรับปรุงกระบวนการผลิต จากขอ้มูลบริษทัประมาณการสัGงซืCอชิCนงาน
ของลูกคา้จากตัCงแต่เดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2562 จาํนวนการสัGงผลิตคือ 70,273 ชิCน มีตน้ทุนการผลิตต่อชิCน เท่ากบั 
116.66 บาท ดงันัCนตน้ทุนการผลิตก่อนการปรับปรุง คือ 116.66 บาท/ชิCน x 70,273 ชิCน เท่ากบั 8,198,048.18 บาท 
ต่อ 10 เดือน  

ตน้ทุนการผลิตหลงัการปรับปรุงจากทีGไดท้าํการสร้างแม่พิมพปั์VมเจาะรูชิCนงานขึCนมาใหม่แลว้ สามารถลด
เวลาการผลิตลง คิดเป็นเงินทีGสามารถลดได ้2 บาทต่อชิCน ดงันัCนตน้ทุนการผลิต/ชิCน หลงัการปรับปรุงอยู่ทีG 114.66 
บาท/ชิCน x 70,273 ชิCน เท่ากบั 8,057,502.18 บาทต่อ 10 เดือน 

ผลการเปรียบเทียบตน้ทุนการผลิตก่อนและหลงัการปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตสามารถตน้ทุนลง 140,546 บาทต่อ 10 เดือน หรือ 14,054.6 บาทต่อเดือน การวิเคราะห์จุดคุม้ทุน  

จุดคุม้ทุน = เงินลงทุน / จาํนวนเงินทีGลดไดต่้อเดือน 
                = 166,006.09 บาท/14,054.6 บาทต่อเดือน 

  = 11.8 หรือ 12 เดือน 
จากการคาํนวณแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการสร้างแม่พิมพ์ปัVมเจาะรูชิCนงาน

ขึCนมาใหม่ สามารถคืนทุนได้ภายใน 1 ปี ผลจากการปรับปรุงช่วยลดเวลาในการทํางานและเพิGมผลผลิตใน
กระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี แสดงผลการปรับปรุงเปรียบเทียบก่อนและหลงัโดยสรุปดงัตารางทีG 7 

ตารางทีG 7 สรุปผลการปรับปรุงเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง 
รายละเอยีดการปรับปรุง ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง หมายเหตุ 

เวลามาตรฐาน  40 วินาที/ชิCน 34 วินาที/ชิCน ลดลง 6 วินาที/ชิCน 
กาํลงัการผลิต  1,920 ชิCน/วนั 2,215 ชิCน/วนั เพิGมขึCน 295 ชิCน/วนั 
ชัGวโมงทีGใชใ้นการผลิต/ประมาณการสัGงซืCอ 292.8 ชัGวโมง 253.76 ชัGวโมง ลดลง 39.04 ชัGวโมง 
ตน้ทุนการผลิตต่อชิCน 116.66 บาท 114.66 บาท ลดลง 2 บาท 

 

4. สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจยันีC เป็นการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตชิCนส่วนรถแทรกเตอร์ การปัVมขึCนรูปชิCนงานหนา้แปลน 
รุ่น RX 175-E ซึG งมีช่วงเวลาการผลิตของแต่ละขัCนตอนไม่สมํGาเสมอกนั ทาํให้เกิดการรองาน มีความสูญเสีย
ทางดา้นตน้ทุนและเวลาทีGใชใ้นกระบวนการผลิต  จากผลการดาํเนินงานวิจยัพบว่าสามารถลดขัCนตอนการปัVมเจาะ
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รูชิCนงานครัC งทีG 2 (Pierce#2) จาก 5 ขัCนตอน เหลือ 3 ขัCนตอน ลดลงเวลาการทาํงานเหลือ 9 วินาทีต่อชิCน จาํนวนการ
ผลิตเพิGมขึCนจากเดิม 120 ชิCนต่อชัGวโมง เป็น 150 ชิCนต่อชัGวโมง และเพิGมผลผลิต (Productivity) จากเดิมทีGผลิตได ้
1,920 ชิCนต่อวนั หลงัจากปรับปรุงแม่พิมพปั์Vมโลหะแลว้ผลิตได ้2,215 ชิCนต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 15.36 ของการเพิGม
ผลผลิต ซึG งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Moktadir และคณะ [8] ทีGไดน้ําเอาเทคนิคการศึกษางานไปใช้ในการ
แกปั้ญหาของโรงงานผลิตภณัฑเ์ครืGองหนงัโดยสามารถลดขัCนตอนกบัทาํงานและปรับสมดุลการผลิต ทาํให้เพิGม
ผลผลิตไดร้้อยละ 12.71 สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Hiranwattanasuk และคณะ [9] ทีGไดแ้กไ้ขปัญหาโดยรวม
ของเครืGองพิมพ ์2 สีในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โดยใชเ้ทคนิคการลดความสูญเสียร่วมกบัหลกัการ 
ECRS วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาดว้ยผงักา้งปลาและเทคนิคการตัCงถาม ทาํไม-ทาํไม ทาํให้ค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมเพิGมขึCนเป็นร้อยละ 66 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Maneechot และ Pijitbanjong [12] ทีGไดล้ดของเสียใน
กระบวนการผลิตยางแท่งโดยใช้กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ วิเคราะห์สาเหตุด้วยแผนผงัแสดงเหตุและผล และการ
วิเคราะห์ดว้ยเทคนิคทาํไม-ทาํไม ทาํให้ปริมาณยางแห้งไม่สมบูรณ์ลดลงถึงร้อยละ 72.25 สรุปไดว้่าการนาํเอา
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการมาช่วยในแกไ้ขปัญหาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ทาํให้ทราบสาเหตุและแนว
ทางแกไ้ขปัญหา สามารถลดของเสีย เวลา ขัCนตอน และตน้ทุนในการผลิต ช่วยเพิGมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีN กล่าวถึงการพฒันาระบบควบคุมอตัโนมติัสาํหรับการอบแหง้ถ่านอดัแท่งดว้ยการใหค้วามร้อน 
ระบบที"พฒันาขึNนประกอบดว้ยตวัควบคุมอุณหภูมิ ตวัตัNงเวลา ตวัจุดประกายไฟ ก๊าซหุงตม้ให้ความร้อน โบลเวอร์
และชุดปรับความเร็ว และหอ้งอบถ่านจาํลองขนาดกวา้ง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 56 เซนติเมตร 
ภายในหอ้งอบติดตัNงเซนเซอร์วดัอุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุมไวก้ลางห้อง และติดตัNงเซนเซอร์อีก 8 ตวัไวทุ้กมุมหอ้ง
บริเวณด้านบนและด้านล่างห้องอบเพื"อศึกษาอุณหภูมิภายในห้องอบ ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิภายใน
หอ้งอบที"อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ณ อตัราการไหลของลมร้อน 300 400 และ 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ชั"วโมง ขณะไม่มีถ่านเปียกแสดงให้เห็นว่าระบบที"พฒันาขึNนสามารถควบคุมอุณหภูมิไดต้ามตอ้งการโดยมีค่า
ผิดพลาด ณ สภาวะคงตวันอ้ยกว่า ±2 องศาเซลเซียส ผลการทดลองอบแหง้ถ่านอดัแท่งจาํนวน 90 กอ้น นํNาหนกั 
13 กิโลกรัม ณ อุณหภูมิควบคุม 60 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถลดความชืNนจากการระเหยของนํNา
ออกจากถ่านถ่านอดัแท่งได ้2.86 กิโลกรัม หรือร้อยละ 21.98 ของนํN าหนัก โดยมีผลต่างอุณหภูมิเฉลี"ยบริเวณ
ดา้นบนและดา้นล่างหอ้งอบเท่ากบั 0.03 องศาเซลเซียส 
 
คําสําคัญ: การอบแหง้ถ่านอดัแท่ง; อตัราการไหลลมร้อน; ผลต่างอุณหภูมิ 
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Abstract 
 This research describes the development of an automatic control system for charcoal briquettes 
drying. The developed system consists of temperature controller, timer, ignition unit, Liquefied Petroleum Gas, 
blower and speed control unit and model of drying chamber with 120 cm wide × 120 cm length × 56 cm height. 
One temperature sensor is installed to measure the controlled temperature at centroid of the chamber and 
another 8 sensors are installed at every upper and lower corners of chamber to study overall temperature inside 
the chamber. The experimental results of temperature control inside the drying chamber at 50, 60 and 70 °C 
with hot air flow rate of 300, 400 and 500 m3/h without wet charcoal briquettes show that the developed system 
can control the desired temperature with steady state error less than ±2 °C. The experimental results of drying 
90 charcoal briquettes with weight of 13 kg at desired temperature of 60 °C illustrate that the system can reduce 
humidity by evaporate water from charcoal briquettes of 2.86 kg or 21.98% by weight with the temperature 
difference between upper zone and lower zone is of 0.03 °C. 
 
Keywords: Briquette charcoal drying; Hot air flow rate; Temperature difference 
 
1. บทนํา 

จากวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลงังานในปัจจุบนั หลายภาคส่วนทั"วโลกจึงพยายามแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ย
การวิจยัและพฒันาเชืNอเพลิงทดแทน โดยมุ่งหวงัไดพ้ลงังานทางเลือกใหม่ที"ราคาถูกลง มีประสิทธิภาพสูง เหมาะ
ใชง้านในครัวเรือนและธุรกิจ [1]  เชืNอเพลิงอดัแท่งผลิตจากชีวมวล หรือ ถ่านอดัแท่งเป็นหนึ"งในเชืNอเพลิงทางเลือก
ที"ไดรั้บความนิยม เนื"องจากมีกระบวนการผลิตที"ไม่ซับซ้อน มีคุณสมบติัเป็นที"ตอ้งการของทอ้งตลาดมากกว่าถ่าน
ไมท้ั"วไป [2-4]  ยิ"งไปกว่านัNนถ่านอดัแท่งสามารถผลิตไดจ้ากวสัดุในทอ้งถิ"นที"หลากหลาย เช่น แกลบ ขีN เลื"อย ฟาง
ขา้ว เปลือกไม ้ชานออ้ย เศษปาลม์ เศษกะลามะพร้าว  และเศษไมไ้ผ ่เป็นตน้ [5-10] และสามารถเพิ"มประสิทธิภาพ
ใหก้บัเชืNอเพลิงอดัแท่งที"ผลิตจากวสัดุชีวมวลไดด้ว้ยกระบวนการอบแหง้ ทาํให้เชืNอเพลิงเหล่านีN มีประสิทธิภาพใน
การใหค้วามร้อนสูงขึNน เช่น ใหค้วามร้อนสมํ"าเสมอเป็นเวลานาน ไม่เกิดการปะทุจนกระเด็น และมีเถา้ถ่านรวมถึง
ควนัจากการเผาไหมน้้อย จึงไดรั้บความนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคและผูใ้ห้บริการเมนูปิN งย่างเตาถ่านในต่างประเทศ
เป็นอย่างมาก ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการผลิตและส่งออกเป็นจาํนวนมากขึNนอยา่งต่อเนื"อง  

ก๊าซหุงตม้เป็นแหล่งพลงังานหลกัในการให้ความร้อนแก่กระบวนการอบแห้งถ่านอดัแท่งในปัจจุบัน  
เนื"องจากมีราคาถูกและจดัหาไดง่้ายในทุกพืNนที" อย่างไรก็ตาม ผูผ้ลิตถ่านอดัแท่งในแต่ละภูมิภาคมีภูมิปัญญาและ
องคค์วามรู้ในการสร้างหอ้งอบแหง้ถ่านอดัแท่งที"เหมาะสมกบัแต่ละพืNนที" ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญักบัการกัNนหอ้ง
และก่อกาํแพง และพิจารณาเฉพาะอุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้เท่านัNน ขาดการคาํนึงถึงความชืNนที"อยู่ใตพื้Nนหอ้งอบ 
ซึ" งเป็นปัจจยัที"ส่งผลให้ความชืNนและอุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้แต่ละจุดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั อีกทัNงขาด
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การวิเคราะห์ถึงทิศทางของลมร้อนและการผนัผวนของกระแสลมร้อนที"จ่ายเขา้สู่หอ้งอบแหง้ ซึ" งส่งผลใหถ่้านอดั
แท่งที"จดัเรียงไวด้า้นล่างของห้องอบถ่านไดรั้บอุณหภูมิต ํ"ากว่าถ่านที"จดัเรียงไวด้า้นบน ทาํให้ถ่านอดัแท่งชัNนล่าง
แหง้ตวัชา้และมีคุณภาพดอ้ยกวา่ถ่านดา้นบนที"สัมผสักบัอากาศที"มีอุณหภูมิสูงกวา่และแหง้ตวัในเวลาที"เร็วกว่า  

คณะนักวิจยัจึงมุ่งเน้นพฒันาและนําเสนอแนวคิดในการออกแบบและสร้างห้องอบแห้งถ่านอดัแท่ง
อตัโนมติัดว้ยวิธีการให้ความร้อนโดยใชแ้ก็สหุงตม้เป็นเชืNอเพลิงอย่างเหมาะสม โดยทดสอบการวดัและควบคุม
อุณหภูมิภายในห้องอบแห้งจาํลองที"สร้างขึNน พร้อมทัNงไดท้ดสอบอตัราการไหลลมร้อนซึ" งเป็นปัจจยัสําคญัใน
กระบวนการอบแหง้ถ่านเพื"อเพิ"มประสิทธิภาพการใหค้วามร้อนของถ่านอดัแท่ง;. 
 
2. ระบบควบคุมการอบแห้งถ่านอดัแท่งอตัโนมัต ิ

2.1 ระบบควบคุมความชืhนถ่านอดัแท่งแบบลูปปิดด้วยการใช้ความร้อน 
รูปที" 1 (ก) แสดงบล็อกไดอะแกรมของระบบควบคุมความชืNนในการอบแหง้ถ่านอดัแท่งอตัโนมติัดว้ย

การใชค้วามร้อน โดยที" 
HSP(s) คือ ความชืNนที"ตอ้งการ 
HFB(s) คือ ความชืNนป้อนกลบัของระบบ 
GHC (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของตวัควบคุมความชืNน 
GH1 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของตวัปรับสภาพสญัญาณ ตวัขยายสัญญาณ และตวักระตุน้ความชืNน 
H1(s) คือ ความชืNนที"ระบบผลิตขึNน 
HD(s) คือ ความชืNนรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม 
GH2 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของความชืNนและอุณหภูมิที"ใชล้ดความชืNน 
T1(s) คือ อุณหภูมิที"ตอ้งการ 
TFB(s) คือ อุณหภูมิป้อนกลบัของระบบ 
GTC (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของตวัควบคุมอณุหภูมิ 
GT1 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของตวัปรับสภาพสญัญาณ ตวัขยายสัญญาณ และตวักระตุน้อุณหภูมิ 
T2(s) คือ อุณหภูมิที"ระบบผลิตขึNน 
TD(s) คือ อุณหภูมิรบกวนจากสภาพแวดลอ้ม 
GT2 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของระบบควบคุมอุณหภูมิ 
TPV(s) คือ อุณหภูมิในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ 
GT3(s) คือ ฟังกช์ั"นถ่ายโอนของเซนเซอร์วดัอุณหภูมิในกระบวนการควบคุม 
GT4 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของอุณหภูมิที"ใชล้ดความชืNนและความชืNนที"เกิดขึNนในกระบวนการ 
HPV(s) คือ ความชืNนในกระบวนการควบคุม 
GH3(s) คือ ฟังกช์ั"นถ่ายโอนของเซนเซอร์วดัความชืNนในกระบวนการควบคุม 
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 (ก) ระบบที"มีสญัญาณรบกวน 

+-

+
-

HSP(s)

HFB(s)

T1(s)

TFB(s)

TPV(s) HPV(s)

GHC(s) GHT1(s)

GTC(s) GT12(s)

GT3(s)

GT4(s)

GH3(s)

GH4(s)
HCB(s)

 
(ข) ระบบที"ปราศจากสญัญาณรบกวนหลงัการยบุบลอ็กไดอะแกรม 

รูปที" 1 บลอ็กไดอะแกรมของระบบควบคุมความชืNนในการอบแหง้ถ่านอดัแท่งอตัโนมติัดว้ความร้อน 
 
GH4 (s) คือ ฟังกช์นัถ่ายโอนของความชืNนในกระบวนการและความชืNนในถ่านอดัแท่ง 
HCB(s) คือ ความชืNนจริงในถ่านอดัแท่ง 
 
ดว้ยการสร้างหอ้งอบถ่านอดัแท่งใหปิ้ดมิดชิดและเหมาะสม จะสามารถพิจารณาใหค้วามชืNนรบกวนจาก

สภาพแวดลอ้ม HD(s) มีค่าน้อยมากเมื"อเทียบกบัความชืNนจริงของถ่าน HCB(s) ที"ตอ้งการอบแห้งในห้องอบ จน
สามารถตดั HD(s) ออกจากบลอ็กไดอะแกรมได ้และสามารถยุบบล็อกไดอะแกรมตัNงแต่ GH1(s) จนถึง GH2(s) ได้
เป็น GHT1(s) ดังแสดงในรูปที" 1(ข) ในทาํนองเดียวกัน หากพิจารณาให้ระบบปราศจากอุณหภูมิรบกวนจาก
สภาพแวดลอ้ม TD(s) จะสามารถยบุบลอ็กไดอะแกรมตัNงแต่ GT1(s) จนถึง GT2(s) ไดเ้ป็น GT12(s) อย่างไรก็ตาม จาก
บลอ็กไดอะแกรมจะเห็นว่าความชืNนที"อยู่ภายในกอ้นถ่านอดัแท่ง HCB(s) เป็นตวัแปรหลกัที"ตอ้งการควบคุมแต่ไม่
สามารถวดัไดโ้ดยตรง เนื"องจากในขัNนตอนการอบแห้งถ่านอดัแท่ง ผูป้ระกอบการจะทาํการจัดเรียงแท่งถ่าน
จาํนวนมากไวบ้นชัNนวางถ่าน จากนัNนเขน็ชัNนวางเขา้ภายในหอ้งอบ อีกทัNงการลดความชืNนของถ่านอดัแท่งดว้ยการ 
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รูปที" 2 ระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแหง้ถ่านอดัแท่งอตัโนมติั 

 
ใชค้วามร้อน เป็นการใหค้วามร้อนภายในหอ้งอบเพื"อใหค้วามร้อนลดความชืNนที"อยู่ในหอ้งอบไปสู่ค่าที"ตอ้งการ จึง
ทาํใหฟั้งกช์นัถ่ายโอนของความชืNนในห้องอบและความชืNนจริงในถ่านอดัแท่ง GH4 (s) มีค่าเวลาหน่วงมาก และมี
ค่าคงที"ของฟังก์ชนัถ่ายโอนเปลี"ยนแปลงตามขนาดวสัดุและส่วนผสมของถ่านอดัแท่ง ความแน่นของเนืNอถ่านที"
ผ่านขัNนตอนการอดัขึNนรูปเป็นแท่งถ่าน ความหนาแน่นของการเรียงถ่านบนชัNนวาง การจดัวางตาํแหน่งและความ
แออดัของชัNนวางในห้องอบ ฯลฯ  ส่งผลใหค้่าเวลาคงตวัของระบบอบแหง้ถ่านอดัแท่งอตัโนมติัทัNงระบบมีค่ามาก
และเปลี"ยนแปลงตามปัจจยัมากมาย เพื"อใหร้ะบบควบคุมมีความซับซ้อนนอ้ยที"สุด และสามารถประยุกตใ์ชใ้นการ
ผลิตไดโ้ดยมีราคาสมเหตุสมผล คณะนักวิจยัจึงออกแบบระบบควบคุมการอบแห้งถ่านอดัแท่งอตัโนมติัโดยใช้
ความร้อนดว้ยการควบคุมอุณหภมิูแบบลปูปิดควบคู่กบัการควบคุมเวลาที"ใชใ้นการอบแหง้เพื"อให้ระบบทาํงานได้
อยา่งเหมาะสมกบัการลดความชืNนถ่านอดัแท่งที"อยูภ่ายในหอ้งอบ 
 
2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งถ่านอดัแท่งอัตโนมติั 
 ระบบควบคุมอุณหภูมิการอบแหง้ถ่านอดัแท่งอตัโนมติัที"ใชใ้นงานวิจยันีNดงัแสดงในรูปที" 2 ประกอบดว้ย
ตวัควบคุมอุณหภูมิ (REX – C100) ที"ปรับตัNงค่าอุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุมในหอ้งอบ และรับค่าอุณหภูมิป้อนกลบั
จากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ (Thermocouple Type K) ตวัควบคุมโหมด On-Off ส่งสัญญาณไปใหต้วัตัNงเวลาที"ควบคุม
เวลาในการอบแห้ง สัญญาณจากตัวตัNงเวลาส่งไปยงัอุปกรณ์ 2 ตัว ไดแ้ก่ ตัวจุดประกายไฟที"ติดตัNงหัวจุดไว้
ดา้นหนา้กรวยของชุดผลิตลมร้อน และตวัหน่วงเวลา เมื"อหวัจุดทาํงานเป็นปกติตวัจุดประกายไฟจะไดร้ับสัญญาณ
ป้อนกลบัจากนัNนจึงส่งสัญญาณไปควบคุมให้โซลินอยดว์าลว์เปิดเพื"อจ่ายก๊าซหุงตม้ที"ไหลผ่านวาลว์ปรับแรงดนั
ไปที"ชุดผลิตลมร้อน ตวัหน่วงเวลาจะควบคุมให้โบลเวอร์ทาํงานภายหลงัเปลวไฟติดเป็นปกติแลว้ โดยสามารถ
ควบคุมความเร็วลมของโบลเวอร์ไดด้ว้ยชุดปรับความเร็วลม ชุดผลิตลมร้อนที"สามารถควบคุมอตัราการไหลของ
ลมร้อนและปริมาณก๊าซที"จ่ายให้หัวจุดเพื"อเลีNยงเปลวไฟจะถูกจ่ายเขา้สู่ห้องอบแห้งจาํลองที"สร้างขึNนเพื"อใช้ใน
งานวิจยัครัN งนีN  หอ้งอบแหง้จาํลองมีขนาด กวา้ง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 56 เซนติเมตร โดยคณะ
นกัวิจยัตัNงใจออกแบบใหห้้องอบแห้งจาํลองมีอตัราส่วน  1:5  ของหอ้งอบถ่านจริงขนาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 6  เมตร  
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      (ก) ชุดผลิตลมร้อน           (ข) ปล่องจ่ายลมร้อน 

รูปที" 3 ส่วนประกอบของชุดผลิตลมร้อน 
 
สูง 2.8 เมตร หอ้งอบแหง้จาํลองสร้างจากโครงเหลก็ และบุผนงัดว้ยแผน่ยิบซั"มชนิดมีแผ่นอลมิูเนียมฟอยดค์วาม
หนา  9 มิลลิเมตร ภายในหอ้งอบแหง้ติดตัNงเซนเซอร์วดัอุณหภูมิทัNงหมด 9 ตวั โดยติดตัNงเซนเซอร์ตวัที" 1 ถึง 4 ไวที้" 
4 มุมหอ้งดา้นบน และติดตัNงเซนเซอร์ตวัที" 5 ถึง 8 ไวที้" 4 มุมหอ้งดา้นล่าง เซนเซอร์ตวัที" 9 ซึ" งทาํหนา้ที"วดัอณุหภูมิ
ในหอ้งอบแหง้และป้อนกลบัไปยงัตวัควบคุมอุณหภูมิถูกติดตัNงไวที้"ตาํแหน่งกลางหอ้ง รูปที" 3(ก) แสดง
ส่วนประกอบของชุดผลิตลมร้อน โดยออกแบบชุดสร้างเปลวไฟเป็นรูปทรงกรวยเพื"อควบคุมทิศทางลมจากโบล
เวอร์ใหไ้หลผา่นไปจนถึงดา้นหลงัของแผน่กนัแปลวรูปวงกลมไดอ้ย่างปลอดภยั และไม่ส่งผลกระทบต่อเฟลวไฟ 
ชุดผลิตลมร้อนถูกติดตัNงอยู่ในปล่องจ่ายลมร้อนรูปที" 3(ข) ปลายปล่องจ่ายลมร้อนรูปสี"เหลี"ยมจตุรัสขนาด 25 
เซนติเมตร โดยออกแบบเป็นบานเกลด็ทาํมุม 45 องศาเพื"อกระจายลมไดร้อบทิศทาง โดยติดตัNงปลายปล่องไวที้"
กลางผนงัดา้นบนของหอ้งอบแหง้จาํลอง 
 
3. การทดลองควบคุมอุณหภูมภิายในห้องอบแห้งจําลอง 

การศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งที"อุณหภูมิ 50  60 และ 70 องศา
เซลเซียส โดยปรับอตัราการไหลของลมที" 300  400 และ 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง เนื"องจากไม่มีแท่งถ่านเปียก
ภายในหอ้งอบแหง้ จึงจ่ายก๊าซที"แรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNวสร้างเปลวไฟ รูปที" 4 (ก) – (ค) แสดงผลการควบคุม
อุณหภูมิห้องอบแห้งจาํลองที"  50 60 และ 70 องศาเซลเซียสตามลาํดบั เมื"อจ่ายก๊าซดว้ยแรงดนั 2 ปอนด์ต่อ
ตารางนิNว และอตัราการไหลลมร้อน 300 ลูกบาศก์เมตรต่อชั"วโมง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บไดโ้ดยมีค่าผดิพลาดนอ้ยกว่า ±2 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ค่าเฉลี"ยอุณหภูมิบริเวณ
ดา้นบนจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิตวัที" 1 ถึง 4 สูงกว่าค่าเฉลี"ยอุณหภูมิบริเวณดา้นล่างจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิตวัที" 
5 ถึง 8 อย่างมีนยัสาํคญั โดยอุณหภูมิเฉลี"ยในสภาวะคงตวัของบริเวณดา้นบนและดา้นล่าง ณ อุณหภูมิที"ตอ้งการ
ควบคุม 70 องศาเซลเซียส ต่างกนัสูงถึง 20 องศาเซลเซียส 

รูปที" 5 (ก) – (ค) แสดงผลการควบคุมอุณหภูมิห้องอบแห้งจาํลองที" 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส
ตามลาํดบั เมื"อจ่ายก๊าซแรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNวสร้างเปลวไฟ และอตัราการไหลลมร้อน 400 ลูกบาศกเ์มตรต่อ
ชั"วโมง   ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตูอ้บไดโ้ดยมีค่าผิดพลาดนอ้ยกวา่  ±2 
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(ก) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 50 องศาเซลเซียส 

 

 
(ข) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 60 องศาเซลเซียส 

 

 
(ค) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 70 องศาเซลเซียส 

 

รูปที" 4 ผลการควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้ เมื"อจ่ายก๊าซแรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNว 
และอตัราการไหลลมร้อน 300 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง 

 
องศาเซลเซียส ผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นว่าเมื"อเพิ"มอตัราการไหลลมร้อนให้สูงขึNน ผลต่างของค่าเฉลี"ย
อุณหภูมิบริเวณดา้นบนและดา้นล่างมีค่าตํ"าลงกว่าการใชอ้ตัราการไหลลมร้อน 300 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง โดย
ผลต่างของอุณหภูมิเฉลี"ยในสภาวะคงตวัของบริเวณดา้นบนและดา้นล่างสูงสุดน้อยกว่า 6 องศาเซลเซียส ณ 
อุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุม 50 องศาเซลเซียส 
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(ก) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 50 องศาเซลเซียส 

 

 
(ข) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 60 องศาเซลเซียส 

 

 
(ค) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 70 องศาเซลเซียส 

 

รูปที" 5 ผลการควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งอบเมื"อจ่ายก๊าซแรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNว 
และอตัราการไหลลมร้อน 400 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง 

ผลการควบคุมอุณหภูมิหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"อจ่ายก๊าซแรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNว และอตัราการไหลลม
ร้อน 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง ดงัแสดงในรูปที" 6 (ก) – (ค) แสดงใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิภายในหอ้งอบแห้งจาํลอง
ถูกควบคุมตามค่าที"ตอ้งการโดยมีความผิดพลาดตํ"ากว่า ±2 องศาเซลเซียส ผลการทดลองยงัแสดงให้เห็นว่า
อุณหภูมิเฉลี"ยในสภาวะคงตวับริเวณดา้นล่างมีค่าสูงกวา่อุณหภูมิเฉลี"ยบริเวณดา้นบน โดยมีผลต่างสูงสุดนอ้ยกวา่   
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(ก) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 50 องศาเซลเซียส 

 

 
(ข) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 60 องศาเซลเซียส 

 
 

 
(ค) อุณหภูมิภายในหอ้งอบแหง้จาํลองเมื"ออุณหูมิที"ตอ้งการควบคุมเท่ากบั 70 องศาเซลเซียส 

 

รูปที" 6 ผลการควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งอบเมื"อจ่ายก๊าซแรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNว 
และอตัราการไหลลมร้อน 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง 

 
5 องศาเซลเซียส ณ อุณหภูมิที"ตอ้งการ 70 องศาเซลเซียส ทัNงนีN เนื"องจากอตัราการไหลของลมร้อนที"สูงขึNน ทาํให้
เกิดการผนัผวนของกระแสลมร้อนภายในห้องอบแห้งจาํลองมากพอที"จะไม่ทาํให้เกิดการลอยตวัของอากาศร้อน
ขึNนสู่ดา้นบนแลว้ลอยนิ"งเช่นเดียวกบัผลการทดลองที"อตัราการไหลลมร้อน 300 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมงดงัแสดง 

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

T
em

p
er

at
u

re
 (

d
eg

 C
)

Time (min)

ด้านบน ด้านลา่ง กลางห้อง

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60

T
em

p
er

at
u

re
 (

d
eg

 C
)

Time (min)

ด้านบน ด้านลา่ง กลางห้อง

20
30

40

50
60

70

80
90

0 10 20 30 40 50 60

T
em

p
er

at
u

re
 (

d
eg

 C
)

Time (min)

ด้านบน ดา้นลา่ง กลางห้อง



พงษ์พนัธ์ุ ฤกษ์ขุมทรัพย์ และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที ̀10 ฉบบัที` 27 มกราคม - เมษายน 2563 

79 

 
(ก) อุณหภูมิในห้องอบ ณ เวลาเริ"มตน้ถึง 60 นาที 

 

  
(ข) อุณหภูมิในห้องอบ ณ เวลาชั"วโมงที" 1 ถึงชั"วโมงที" 10 

 

รูปที" 7 ผลการควบคุมอุณหภูมิขณะอบถ่านที"อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั"วโมง 
 
ในรูปที" 4 ทาํใหถ่้านที"นาํเขา้สู่หอ้งอบแหง้และจดัเรียงบนชัNนต่างๆ มีโอกาสไดรั้บลมร้อนและลดความชืNนลงได้
อย่างทั"วถึง การจ่ายลมร้อนจากดา้นบนโดยปรับให้มีอตัราการไหลลมร้อนเหมาะสมกบัการจดัเรียงและความ
แออดัของชัNนถ่านจึงน่าจะใหผ้ลการอบแหง้ถ่านอดัแท่งดีกว่าวิธีจ่ายลมร้อนจากดา้นล่างโดยอาศยัหลกัการลอยตวั
ขึNนดา้นบนแลว้ลอยนิ"งของอากาศร้อน เพราะทาํใหถ่้านที"จดัเรียงอยูช่ัNนล่างไม่ไดรั้บความร้อนจากกระแสลมร้อนที"
ไหลไปปะทะสิ"งกีดขวางในหอ้งอบถ่านอยา่งเพียงพอและทั"วถึง 
 

ตารางที" 1 นํNาหนกัถ่านอดัแท่งบนชัNนวางก่อนอบและหลงัอบ ณ อุณหภูมิอบ 50 องศาเซลเซียส 
 นํNาหนกัถา่นอดัแท่งก่อนอบ (kg) นํNาหนกัถา่นอดัแท่งหลงัอบ (kg) ลดลงเฉลี"ย 

(ร้อยละ) ชัNนวาง 1 ชัNนวาง 2 ชัNนวาง 3 รวม ชัNนวาง 1 ชัNนวาง 2 ชัNนวาง 3 รวม 

ชัNนบน 1.40 1.50 1.50 4.40 1.20 1.20 1.20 3.60 18.18 
ชัNนกลาง 1.40 1.50 1.45 4.35 1.20 1.25 1.10 3.55 18.39 
ชัNนล่าง 1.40 1.40 1.55 4.35 1.20 1.20 1.20 3.60 17.24 

รวม 4.20 4.40 4.50 13.10 3.60 3.65 3.50 10.75 17.94 
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4. การทดสอบประสิทธิภาพการอบแห้งถ่านอัดแท่ง 
จากผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิขณะไม่มีถ่านอดัแท่งในห้องอบจาํลอง คณะนกัวิจยัจึงเลือกใชอ้ตัรา

การไหลลมร้อนที" 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมงในการทดสอบอบถ่านอดัแท่ง โดยการปรับแรงดนัก๊าซให้เปลวไฟ
เพิ"มเป็น 3 ปอนดต่์อตารางนิNว โดยในการทดลองนีN  ไดท้าํการจดัเรียงถ่านอดัแท่งบนชัNนวาง 3 ตวั ตวัละ 3 ชัNน (บน 
กลาง ล่าง) ชัNนละ 10 กอ้น รวมจาํนวนถ่านอดัแท่ง 90 กอ้น (ชัNนวางละ 30 กอ้น) โดยตัNงชัNนวางในห้องอบให้มี
ระยะห่างระหว่างชัNนวางและผนงัหอ้งอบใกลเ้คียงกนั ถ่านที"ใชใ้นการทดลองทาํจากกะลามะพร้าวเผาผสมอดัขึNน
รูปเป็นรูปทรงกระบอกกลวง เส้นผา่นศูนยก์ลางรูใน 1.5 เซนติเมตร พืNนที"หนา้ตดัเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
5 เซนติเมตร 

รูปที" 7(ก) แสดงค่าอุณหภูมิในหอ้งอบที"บนัทึกทุก 10 นาทีตัNงแต่เวลาเริ"มอบจนถึง 60 นาที และรูปที" 7(ข) 
แสดงค่าอุณหภูมิในหอ้งอบที"บนัทึกทุก 1 ชั"วโมง ตัNงแต่ชั"วโมงอบที" 1 ถึง 10 ชั"วโมง ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า
อุณหภูมิเฉลี"ยจากเซนเซอร์ตวัที" 1 ถึง 4 ที"ติดตัNงไว ้4 มมุดา้นบนมีค่าใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิเฉลี"ยที"วดัไดจ้ากเซนเซอร์
ตวัที" 5 ถึง 8 ที"ติดตัNงไว ้4 มมุดา้นล่างอย่างน่าพอใจ และระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิในหอ้งอบที"ติดตัNงเซนเซอร์
ตวัที" 9 ไวที้"กลางหอ้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี"ยอุณหภูมิ ณ สภาวะคงตวัตัNงแต่เวลาอบที" 10 นาที ถึง 10 
ชั"วโมง เท่ากบั 50.92 องศาเซลเซียส และมีค่าผิดพลาดอุณหภูมิ ณ สภาวะคงตวันอ้ยกว่า 2 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี"ย
อุณหภูมิ ณ สภาวะคงตวัของบริเวณดา้นบนและดา้นล่างมีค่าเท่ากบั 50.52 และ 50.67 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั 
แสดงใหเ้ห็นวา่อุณหภูมิภายในหอ้งอบมีค่าใกลเ้คียงกนัอยา่งมาก 

ตารางที" 1 แสดงผลการเปรียบเทียบนํNาหนักถ่านอดัแท่งระหว่างก่อนอบและหลงัอบ ผลการอบถ่านอดั
แท่งจาํนวน 3 ชัNนวาง รวม 90 กอ้น ณ อุณหภูมิที"ตอ้งการ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั"วโมงแสดงใหเ้ห็นว่า
ระบบสามารถลดความชืNนโดยชั"งจากนํNาหนกัเฉลี"ยของนํNาที"ระเหยออกจากกอ้นถ่านได ้2.35 กิโลกรัม หรือร้อยละ 
17.94 ของนํNาหนกั โดยค่าเฉลี"ยของนํNาหนกัที"ลดลงของถ่านที"วางเรียงในชัNนทัNง 3 ระดบัต่างกนันอ้ยกวา่ร้อยละ 1.2 

ผลการควบคุมอุณหภูมิอบถ่านอดัแท่งจาํนวน 3 ชัNนวาง รวม 90 กอ้น ณ อุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุม 60 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั"วโมงแสดงในรูปที" 8(ก) และ (ข) ค่าเฉลี"ยอุณหภูมิควบคุม ณ สภาวะคงตวัตัNงแต่เวลา
อบที" 10 นาที ถึง 8 ชั"วโมง เท่ากบั 60.71 องศาเซลเซียส มีค่าความผิดพลาด ณ สภาวะคงตวัสูงสุด 1.1 องศา
เซลเซียส ค่าเฉลี"ยอุณหภูมิ ณ สภาวะคงตวัของบริเวณดา้นบนและดา้นล่างมีค่าเท่ากบั 60.65 และ 60.62 องศา
เซลเซียส ตามลาํดบั แสดงให้เห็นว่าการควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบดว้ยระบบจ่ายลมร้อนจากดา้นบนที"สร้าง
ขึNนมีประสิทธิภาพสูงน่าพอใจ ตารางที" 2 แสดงผลการอบแหง้ถ่านอดัแท่งโดยวดัจากนํNาหนกัเฉลี"ยของนํN าที"ระเหย
ออกจากกอ้นถ่านได ้2.86 กิโลกรัม หรือร้อยละ 21.98 ของนํN าหนกั โดยค่าเฉลี"ยของนํNาหนกัที"ลดลงของถ่านที"วาง
เรียงในชัNนทัNง 3 ระดบัต่างกนันอ้ยกว่าร้อยละ 3 ในการทดสอบควบคุมอุณหภูมิเพื"อลดความชืNนถ่านอดัแท่ง ณ 
อุณหภูมิที"ตอ้งการที" 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั"วโมง ผลปรากฎว่าถ่านอดัแท่งที"อยู่ในทิศทางลมร้อนหลาย
กอ้นแตกหัก ทัNงนีN เนื"องจากไดร้ับความร้อนสูงเกินไปในเวลาที"ไม่เหมาะสมกับการระเหยตวัของความชืNนที"อยู่
ภายในถ่านอดัแท่ง 
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(ก) อุณหภูมิในห้องอบ ณ เวลาเริ"มตน้ถึง 60 นาที 

 

 
(ข) อุณหภูมิในห้องอบ ณ เวลาชั"วโมงที" 1 ถึงชั"วโมงที" 8 

 

รูปที" 8 ผลการควบคุมอุณหภูมิขณะอบถ่านที"อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั"วโมง 
 

ตารางที" 2 นํNาหนกัถา่นอดัแท่งบนชัNนวางก่อนอบและหลงัอบ ณ อุณหภมิูอบ 60 องศาเซลเซียส 
 นํNาหนกัถา่นอดัแท่งก่อนอบ (kg) นํNาหนกัถา่นอดัแท่งหลงัอบ (kg) ลดลง

เฉลี"ย (%) ชัNนวาง 1 ชัNนวาง 2 ชัNนวาง 3 รวม ชัNนวาง 1 ชัNนวาง 2 ชัNนวาง 3 รวม 

ชัNนบน 1.45 1.43 1.50 4.38 1.15 1.05 1.15 3.35 23.52 
ชัNนกลาง 1.42 1.45 1.47 4.34 1.10 1.15 1.15 3.40 21.66 
ชัNนล่าง 1.40 1.45 1.44 4.29 1.15 1.10 1.15 3.40 20.75 

รวม 4.27 4.33 4.41 13.01 3.40 3.30 3.45 10.15 21.98 
 

5. บทสรุป 
ระบบควบคุมการอบแห้งถ่านอดัแท่งอตัโนมติัที"พฒันาขึNนในงานวิจัยนีN ประกอบดว้ยระบบควบคุม

อุณหภูมิและตวัตัNงเวลาควบคุมการให้ความร้อนสําหรับอบแห้งถ่านอดัแท่งในห้องอบจาํลองขนาด กวา้ง 120 
เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 56 เซนติเมตร ชุดใหค้วามร้อนจุดประกายสร้างเปลวไฟจากก๊าซหุงตม้ โดยมี
โบลเวอร์เป่าลมผา่นชุดใหค้วามร้อนเพื"อจ่ายลมร้อนเขา้สู่หอ้งอบถ่านจากดา้นบน ปลายปล่องจ่ายลมร้อนแบบบาน
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เกลด็ทาํมุม 45 องศากระจายลมร้อนรอบทิศทางภายในหอ้งอบ ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งอบรับสัญญาณ
ป้อนกลบัจากเซนเซอร์วดัอุณหภูมิที"ติดตัNงไวก้ลางห้องอบจาํลอง ควบคู่กบัการศึกษาอุณหภูมิภายในห้องอบทัNง 4 
มุมบริเวณดา้นบนและดา้นล่างห้องอบดว้ยการติดตัNงเซนเซอร์วดัอุณหภูมิอีก 8 ตวั ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิ
ภายในห้องอบจาํลองขณะไม่มีถ่านเปียกดว้ยการจ่ายก๊าซหุงตม้ที"แรงดนั 2 ปอนดต่์อตารางนิNวให้เปลวไฟ และ
ปรับความเร็วลมร้อนที" 300 400 และ 500 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง เมื"ออุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุมมีค่า 50 60 และ 
70 องศาเซลเซียส แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบสามารถควบคุมอุณหภูมิ ณ ตาํแหน่งกลางหอ้งไดเ้ป็นอย่างดี และเมื"อปรับ
อตัราการไหลลมร้อนใหสู้งขึNนที" 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั"วโมง ผลต่างอุณหภูมิเฉลี"ยระหว่างบริเวณดา้นบนและ
ดา้นล่างของหอ้งอบมีค่าลดลงกว่าการจ่ายลมร้อนที" 300 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง อย่างมีนยัสาํคญั การทดสอบอบ
ถ่านอดัแท่งจาํนวน 90 กอ้น นํNาหนกัรวมโดยประมาณ 13 กิโลกรัม ดว้ยการจ่ายก๊าซที"แรงดนั 3 ปอนดต่์อตารางนิNว
ใหเ้ปลวไฟ และปรับความเร็วลมร้อนที" 500 ลกูบาศกเ์มตรต่อชั"วโมง ณ อุณหภูมิที"ตอ้งการควบคุมมีค่า 50 และ 60 
องศาเซลเซียสแสดงใหเ้ห็นวา่ ระบบสามารถอบถ่านอดัแท่งที" 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 ชั"วโมงโดยถ่านหลงั
อบมีนํN าหนักลดลงจากการระเหยของนํN าร้อยละ 17.94 ของนํN าหนัก และถ่านหลงัอบด้วยอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั"วโมง มีนํN าหนกัลดลงจากการระเหยของความชืNนร้อยละ 21.98 ของนํNาหนกั โดยอุณหภูมิ
เฉลี"ยบริเวณดา้นบนต่างกบัดา้นล่างต่างกนันอ้ยกว่า 0.2 องศาเซลเซียส ทาํให้ถ่านที"จดัเรียงในชัNนบนถึงชัNนล่างมี
ผลต่างค่าเฉลี"ยนํN าหนักที"ลดลงจากการระเหยของนํN าน้อยกว่าร้อยละ 2.77 ระบบควบคุมการอบแห้งถ่านอดัแท่ง
อตัโนมติัที"พฒันาขึNนในงานวิจยันีN จึงมีประสิทธิภาพสูงพอที"จะนาํประยุกตใ์ชใ้นหอ้งอบถ่านของกลุ่มผูผ้ลิตถ่านอดั
แท่งเพื"อเพิ"มคุณภาพผลผลิตและลดจาํนวนของเสียจากการอบถ่านแหง้ไม่ทั"วถึงทัNงหอ้ง โดยผูป้ระกอบการถ่านอดั
แท่งสามารถใชเ้ซนเซอร์วดัอุณหภูมิเพียง 1 ตวัติดตัNง ณ ตาํแหน่งกลางหอ้งอบ กรณีอบถ่านในฤดูฝนหรืออบถ่าน
ในพืNนที"ที"พืNนดินใตห้อ้งอบเปียกชืNน สามารถปรับระดบัระดบัเซนเซอร์วดัอุณหภูมิใหสู้งตํ"าไดต้ามความเหมาะสม 
การเพิ"มจาํนวนปล่องจ่ายลมร้อนจากดา้นบนใหก้ระจายครอบคลุมพืNนที"ภายในหอ้งอบ และปรับอตัราการไหลลม
ร้อนใหเ้หมาะสมกบัความแออดัของชัNนถ่านที"จดัเรียงในหอ้งอบจริงและวสัดุที"ใชใ้นการผลิตถ่านอดัแท่งจะทาํให้
การอบถ่านทัNงห้องอบในทุกชัNนวางมีความชืNนใกลเ้คียงกนั และยงัสามารถตัNงเวลาการอบเพื"อการประหยดัเวลา
และเชืNอเพลิงการอบได ้และเนื"องจากคณะนกัวิจยัเลือกใชอุ้ปกรณ์ที"มีขายในทอ้งตลาดซึ" งใชง้านง่ายและราคาไม่
แพง จึงมีความเหมาะสมกบัธุรกิจผลิตถ่านอดัแท่งทัNงในแง่การใชง้าน การบาํรุงรักษา และระยะเวลาคืนทุน 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงค์ของการวิจยันีQ  เพืSอพฒันาศกัยภาพการพยากรณ์ฝนรายฤดูบริเวณประเทศไทยโดยวิธีการ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคลั (Canonical Correlation Analysis: CCA) ความผนัแปรทางภูมิอากาศของประเทศ
ไทยมีอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์เอ็นโซ่เนืSองมาจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิก ซึS งเป็นปัจจัยสําคัญทีSมีอิทธิพลต่อความผนัแปรของปริมาณฝนในประเทศไทย ผลการคาํนวณการ
วิเคราะห์ฟังก์ชนัออร์ธอกอนลัเชิงประจกัษแ์สดงถึงความแปรปรวนความผิดปกติของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลทีSปก
คลุมมหาสมุทรอินเดียและตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดช่วงเวลา 65 ปีทีSผ่านมา รวมทัQงปริมาณฝน
บริเวณประเทศไทย การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคลัแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ร่วมระหว่างขอ้มูลอุณหภูมิผิว
นํQาทะเลในช่วงเดือนสิงหาคม ตัQงแต่ปีพ.ศ. 2494-2558 กบัปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยช่วงเดือนกนัยายนถึง
พฤศจิกายน (ก.ย. - พ.ย.) มีค่าประมาณ 0.6 การพฒันาขีดความสามารถการพยากรณ์ คาํนวณใหส้ามารถคาดหมาย
ออกไปล่วงหนา้ไดถึ้ง 4 ช่วง นัSนคือ ช่วงเดือนตุลาคม-ธนัวาคม (ต.ค. - ธ.ค.) (ช่วงทีS 1) เดือนพฤศจิกายน-มกราคม 
(พ.ย. - ม.ค.) (ช่วงทีS 2) เดือนธนัวาคม-กุมภาพนัธ์ (ธ.ค. - ก.พ.) (ช่วงทีS 3)  และเดือนมกราคม-มีนาคม (ช่วงทีS 4) 
พบว่าความสามารถในการพยากรณ์เพิSมขึQนในช่วงทีS 4 มีระดบัความสัมพนัธ์ 0.3 ถึง 0.4 บริเวณภาคเหนือและ
ภาคใต้บางส่วน และความสามารถในการพยากรณ์จะลดลงเมืSอฤดูกาลเป้าหมายเลืSอนไกลออกไป โดยความ
ผิดปกติของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลในบริเวณทีSศึกษามีผลต่อความผนัแปรของปริมาณฝนบริเวณประเทศไทย เมืSอ
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่แสดงลกัษณะของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลอุ่นส่งผลให้ปริมาณฝนบริเวณตอนบนประเทศไทย
ลดลงและทางตอนใตข้องประเทศไทยกลบัมีปริมาณฝนเพิSมขึQน และเมืSอปรากฏการณ์เอ็นโซ่แสดงลกัษณะของ
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อุณหภูมิผิวนํQาทะเลเยน็ลงส่งผลใหป้ริมาณฝนบริเวณตอนบนประเทศไทยเพิSมขึQนและทางตอนใตข้องประเทศไทย
กลบัมีปริมาณฝนลดลง 
 

คําสําคัญ: การพยากรณ์ฝน; ประเทศไทย; การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคลั 
 

Abstract  
The objective of this research is to develop a potentially statistical model using the Canonical 

Correlation Analysis (CCA) for the climate seasonal prediction of rainfall in Thailand. The El Niño Southern 
Oscillation (ENSO) climate system and the Sea Surface Temperature (SST) over the tropical Pacific Ocean and 
Indian Ocean are taken as the main factors of precipitation. The Empirical Orthogonal Function Analysis 
(EOFs) is firstly performed into the calculation. The first few leading principal component has been analyzed 
via the spatiotemporal patterns of positive SST anomaly dominated the Indian Ocean and the central Pacific 
Ocean together with the tendency of increasing over past sixty-four years of data set. The CCA is applied to find 
the correlation between SST over the tropical Indian Ocean and the western Pacific Ocean during August  
1951-2015 and precipitation in Thailand during the September-October-November (SON) of the first few 
leading EOFs. The result has been found that the correlation score is about 0.6. The levels of predictive skills 
have been also shown at lead times of up to 4 months (target seasons OND, NDJ, DJF and JFM). The skills 
scores have been improved to the moderate skills (about 0.3-0.4) in the northern Thailand and some regions of 
southern Thailand with zero-month lead (SON) and declined from OND to JFM. The CCA generally 
outperforms persistence at zero-lead times. The ENSO phenomenon and SST anomaly are found to play some 
role in the precipitation variability in Thailand regions: Warming ENSO episodes tend to suppress northern 
summer rainfall and enhance southern summer rainfall in Thailand and cooling ENSO episodes tend to enhance 
northern summer rainfall and suppress southern summer rainfall in Thailand. 
 

Keywords: Forecasts for rainfall;  Thailand;  Canonical correlation analysis 
 



Chularat Srikul, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 27, January - April 2020 

86 

1. บทนํา 

การพยากรณ์ภูมิอากาศในปัจจุบันได้รับการพัฒนาทัQ งวิธีการเชิงพลวัตและเชิงสถิติ การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์คาโนนิคลั (Canonical Correlation Analysis, CCA) เป็นวิธีการเชิงสถิติประยุกตใ์นงานดา้นภูมิอากาศ
และอุตุนิยมวิทยาอย่างมาก [1] การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลั เป็นวิธีการเชิงประจกัษ ์(empirical) ดว้ยการ
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร 2 ตวั ในรูปแบบสมการเชิงเสน้ คือ ตวัพยากรณ์ (predictor) และตวัถูกพยากรณ์ 
(predictand) การพยากรณ์จะมีความถูกตอ้ง (skillful) ถา้ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าการพยากรณ์ยอ้นหลงั (hind cast) 
และขอ้มูลในอดีต (observed) มีความสอดคลอ้งกนั เรียกว่าความสามารถในการพยากรณ์ (skill scores) [2] การ
พฒันาศกัยภาพความสามารถในการพยากรณ์ระยะนาน (long range forecast) เช่น รายหนึS งเดือน รายสามเดือน 
และรายฤดูกาล เป็นการพยากรณ์ปริมาณฝนและอุณหภูมิ ซึS งเป็นปัจจยัทีSมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของ
มนุษย ์เพืSอใชใ้นการเฝ้าติดตามสภาวะภูมิอากาศและการเตือนภยั การวางแผนรับมือทางเศรษฐกิจและทางการ
เกษตร ตลอดจนการวางแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํQาภายในประเทศ ซึSงตวัแปรสาํคญัทีSเป็นตวัขบัเคลืSอนต่อ
ปริมาณฝนและอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิผิวนํQ าทะเล โดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรอินเดียและเขตร้อนของมหาสมุทร
แปซิฟิก เมืSอพิจารณาความผนัแปรของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลเขตร้อนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ปรากฏการณ์     
เอลนีโญมีความสัมพนัธ์และเชืSอมโยงกบัความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต ้โดยปรากฏการณ์เอลนีโญ
เป็นปรากฏการณ์ทีSเกิดในมหาสมุทรส่วนความผนัแปรของระบบอากาศในซีกโลกใตเ้กิดในบรรยากาศ (El Niño 
Southern Oscillation, ENSO) เป็นความผนัแปรทีSเกิดร่วมกนัระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศ ENSO จะรวมถึง
ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา ปรากฏการณ์ดงักล่าวทาํให้เกิดขึQนความผนัแปรของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณ
ศูนยสู์ตรในมหาสมุทรแปซิฟิกดา้นตะวนัออก ส่งผลกระทบต่อความผิดปกติของปริมาณฝนโดยในบริเวณเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ปริมาณฝนทีSลดลงสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลเขตร้อนบริเวณแปซิฟิกตะวนัออกทีSอุ่นขึQน 
และในทางกลบักนัความผิดปกติของปริมาณฝนทีSเพิSมขึQนสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลเขตร้อนบริเวณแปซิฟิก
ตะวนัออกทีSเยน็ลง 

ความผนัแปรของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลเป็นแหล่งพลงังานขนาดใหญ่ทีSมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อความ
ผิดปกติอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณต่างๆ เช่นอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย
เขตร้อนส่งผลต่อปริมาณฝนบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้บทความนีQไดท้าํการศึกษาและประยุกตก์ารวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์คาโนนิคลัเพืSอหาความสัมพนัธ์สูงสุดระหว่างตวัแปรหลายมิติ วิธีการนีQ ไดร้ับการพฒันาขึQนครัQ งแรก
โดย Hotelling [3] และต่อมาวิธีการดงักล่าวถูกประยุกตใ์ชก้นัอย่างกวา้งขวางโดยทีS Glahn [4] และ Mardia et al. 
[5] ไดข้ยายขอบเขตของวิธีการดงักล่าวสู่เทคนิคการวิเคราะห์ตวัแปรหลายมิติในระบบสมการเชิงเส้น ในหลาย
ทศวรรษทีSผ่านมา ไดมี้การประยุกต์วิธีการดงักล่าวในงานวิจยัทางภูมิอากาศทัQงการวิเคราะห์ขอ้มูลภูมิอากาศเชิง
ประจกัษ ์ [6-10] และในเชิงการพยากรณ์ [2], [11-15] ความสามารถในการพยากรณ์สูงสุดนบัไดว้่าเป็นปริมาณทีS
สาํคญัอย่างยิSงตามงานวิจยัของ Mason and Mimmack [16] เนืSองจากเป็นปัจจยัทีSเพิSมของความเชืSอมัSนของปริมาณ
ทีSทาํการพยากรณ์ วิธีการลดความโนม้เอียงของระบบสมการเชิงเส้นในการพยากรณ์ หรือ cross-validated ไดถู้ก
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พฒันาขึQนโดย Michaelsen [17] การวิเคราะห์เชิงอนุกรมเวลาแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ความผนัแปรของขอ้มลู  ในเชิง
วิธีการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคลัถกูประยกุตใ์ชส้าํหรับการพยากรณ์แบบเชิงเส้น ขณะทีSงานวิจยัของ Lai and 
Fyfe  [18] และ Hsieh [19-20] ไดเ้สนอวิธีการสาํหรับการพยากรณ์แบบไม่เชิงเส้นดว้ย Nurul Nadrah Aqilah 
Tukimat et. al. [21] ไดป้ระยุกต ์CCA ในการเลือกกลุ่มของตวัทาํนายกบัปริมาณฝน (ตวัถูกทาํนาย) พบว่าศกัยภาพ
การจาํลองของ CCA ในการเลือกกลุ่มตวัทาํนาย ทาํให้มีค่าความคลาดเคลืSอนระหว่างตวัถูกทาํนายกบัปริมาณฝน
รายสถานีมีค่าลดลง ขอบเขตสาํหรับบทความนีQจะพิจารณาในรูปแบบของการพยากรณ์แบบเชิงเสน้เท่านัQน 

สาํหรับงานวิจยันีQ มีวตัถุประสงคเ์พืSอพฒันาศกัยภาพการพยากรณ์ปริมาณฝนระยะนาน ดว้ยวิธีเชิงสถิติการ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลั ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ (ENSO) สามารถอธิบายกลไกของความเชืSอมโยงระหว่าง
ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยกับอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เพืSอ
ทดสอบศกัยภาพของแบบจาํลองเชิงสถิติทีSพฒันาขึQน และประเมินขีดความสามารถในการพยากรณ์ปริมาณฝน
ระยะนาน 

 
2. ระเบียบวธีิวจิยั 

บทความนีQไดป้ระยุกต์วิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลัในแบบจาํลองเชิงสถิติเพืSอพฒันาศกัยภาพ
ความสามารถการพยากรณ์ภูมิอากาศระยะนานราย 3 เดือน ด้วยการประเมินความสามารถในการพยากรณ์ 
ขอบเขตของการวิจยันีQ ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ของความผนัแปรของตวัแปรอุณหภูมิผิวนํQาทะเล โดยเฉพาะบริเวณ
มหาสมุทรอินเดียและบริเวณเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัออก และเป็นบริเวณทีSสาํคญัของปรากฏการณ์
เอนโซ่ (ENSO) ซึSงเป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลืSอนการไหลวนของบรรยากาศและส่งผลกระทบต่อความผิดปกติ
ของปริมาณฝนบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้รวมทัQ งประเทศไทยด้วย วิธีการทีSพัฒนาขึQ นอาศัยวิธีการเชิง
คณิตศาสตร์และสถิติร่วมกบัการวิเคราะห์ความหมายผลการคาํนวณเชิงกายภาพ 

2.1 ขัiนตอนการดาํเนินงานวิจยั 

1) รวบรวมขอ้มูล อุณหภูมิผิวนํQ าทะเล ปริมาณนํQ าฝน และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ ไดแ้ก่ หลกัการ
พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) ปัญหาเวกเตอร์เจาะจง (Eigenvalue Problems) วิธีการแยกองค์ประกอบค่า
เชิงเดีSยว (Singular Values Decomposition, SVD) การวิเคราะห์ฟังก์ชนัออร์ธอกอนัลเชิงประจกัษ ์(Empirical 
Orthogonal Function Analysis, EOFs) เพืSอแยกองคป์ระกอบของขอ้มลู 

2) ออกแบบและพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ดูจากแผนผงัการทาํงานจากรูปทีS 1 เพืSอการวิเคราะห์ตวั
แปรทางดา้นชัQนบรรยากาศและสมุทรศาสตร์ โดยพฒันาชุดคาํสัSงเพืSอเตรียมขอ้มูลก่อนและหลงัการประมวลผลใน
รูปแบบ binary และ netcdf จากขอ้มูลแบบรายสถานีและขอ้มูลเชิงตาราง (gridded data) เช่น อุณหภูมิผิวนํQาทะเล 
อุณหภูมิผิวพืQน ปริมาณฝน โดยไดพ้ฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบติัการ Linux โดยใชค้อมไพเลอร์ 
Fortran 90 โดย Unix Shell scripts เป็นระบบหลกัในการประมวลผลทัQงหมด รวมทัQงการออกแบบชุดคาํสัSงเพืSอ
สร้างแผนทีSขอ้มูลทีSวิเคราะห์ไดด้ว้ยโปรแกรม The Grid Analysis and Display System (GrADS) Version 2.09 ทีS
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ไดรั้บการพฒันาขึQนโดยสถาบนั Brian Doty and the Institute of Global Environment and Society (IGES) และThe 
Center for Ocean-Land-Atmosphere Studies (COLA). 

3) พฒันาส่วนการประมวลผลเชิงตวัเลขโดยดูจากรายละเอียดของชุดสมการในโปรแกรมและแผนผงัการ
ทาํงานจากรูปทีS 2 ในงานวิจยันีQ ไดป้ระยุกตชุ์ดคาํสัSงการคาํนวณเชิงตวัเลขจาก LAPACK LIBRARY 3.4 สาํหรับ
การคาํนวณ ปัญหาเวกเตอร์เจาะจง วิธีการแยกองคป์ระกอบค่าเชิงเดีSยว 

4) ทดสอบผลการคาํนวณกับงานวิจัยอืSนๆ และนําผลลัพธ์ทีSได้มาทาํการปรับแก้ความถูกต้องของ
โปรแกรมก่อนการประยุกต์ใช้งานจริง หลงัจากพัฒนาโปรแกรมเบืQองต้นสมบูรณ์ จะออกแบบและสร้างการ
ทดลอง โดยพิจารณาถึงระบบภูมิอากาศทีSมีผลกระทบต่อปริมาณฝนบริเวณประเทศไทย เช่น อุณหภูมิผิวนํQ าทะเล
บริเวณมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงเดือนต่างๆ เพืSอเป็นการทดสอบผลการวิเคราะห์
ความสามารถในการพยากรณ์ โดยไดน้าํขอ้ผิดพลาดมาปรับปรุงและแกไ้ขผลการคาํนวณจนมีความใกลเ้คียงกบั
งานวิจยัของ [22] เป็นการเปรียบเทียบความถกูตอ้งของแบบจาํลองทีSพฒันาขึQน 

 

รูปทีS 1 แผนผงัขัQนตอนการประมวลผลการทดสอบและการพยากรณ์ และแผนทีSรูปแบบเชิงนํQาหนกัคาโนนิคลั  
แผนทีSความสามารถการพยากรณ์คาโนนิคลั และกราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดคาโนนิคลั 

 
5) ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของผลการคาํนวณทีSได ้โดยเทียบเคียงกบัปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศทีS

เกิดขึQนในช่วง 65 ปีทีSผ่านมา เพืSอเป็นการประเมินศกัยภาพและความสามารถของผลการคาํนวณการพยากรณ์จาก
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ตวัแปรทางชัQนบรรยากาศและสมุทรศาสตร์ต่างๆ เช่น อุณหภูมิผิวนํQ าทะเล อุณหภูมิผิวพืQน ปริมาณฝน ความชืQน 
การเคลืSอนตวัของนํQาในอากาศ โดยในงานวิจยันีQจะเริSมจากตวัแปรทีSเป็นปัจจยัหลกัทางภูมิอากาศ คือ อุณหภูมิผิว
นํQาทะเล และปริมาณฝน 

2.2 บริเวณที\ศึกษา (Region of Interested) 

พิจารณาจากอิทธิพลและระบบภูมิอากาศทีSส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนในประเทศไทย ไดแ้ก่ อิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทีSพัดพาความชืQนจากมหาสมุทรสู่พืQนทวีป และอิทธิพล
ปรากฎการณ์ ENSO ทีSเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใชบ้ริเวณมหาสมุทรเขตร้อนชืQนตาํแหน่งละติจูดทีS 30 องศา
ใต ้ถึง 30 องศาเหนือ และลองจิจูดทีS 0 ถึง 360 องศาตะวนัออก 

2.3 ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวบรวมขอ้มูลตรวจวดัฝนรายวนัจากสถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2524-2553 ขอ้มูลรายสถานีจะมีนยัสาํคญัทางสถิติโดยใช ้T-Test เมืSอปริมาณ
ขอ้มูลในแต่ละสถานีไม่นอ้ยกว่า 95% ของขอ้มูลทัQงหมด และแทนทีSค่าขอ้มลูขาดหายจากการตรวจวดัโดยวิธีการ
ประมาณค่าทีSเหมาะสม (Optimized Interpolation) จากขอ้มูลสถานีใกลเ้คียง และขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาทีSถูกนาํ
ใชร่้วมในการวิเคราะห์ โดยเลือกใชข้อ้มลูใน ช่วงเวลาเดียวกนั ชุดขอ้มูลปริมาณฝนและตวัแปรทางอุตุนิยมวิทยาทีS
ใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย การเตรียมขอ้มูลเพืSอใชพ้ยากรณ์สําหรับโปรแกรม BPCCA (Barnett-Preisondorfer 
Canonical Correlation Analysis) จะใชต้วัแปร 2 ตวัในการวิเคราะห์ ในตวัอย่างนีQจะเลือกขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํQ า
ทะเลเฉลีSยรายเดือนเป็นตัวพยากรณ์ (predictor) และขอ้มูลฝนรวมหรือเฉลีSยราย 3 เดือนเป็นตวัถูกพยากรณ์
(predictand) รูปแบบของขอ้มูลจะอยู่ในแบบ netcdf ซึS งสามารถเตรียมได้จากเวปไซต์ของสถาบันIRI 
(International Research Institute for Climate and Society) 

1) ปริมาณฝน 
ขอ้มูลฝนเฉลีSยรายเดือนแบบกริด (gridded data) ตัQงแต่ปี พ.ศ. 2494 ถึง 2558 จากหน่วยงาน NOAA 

NCEP CPC (Climate Prediction Center) ขอ้มูลฝน PRECL: Global Land Precipitation: A 50-yr Monthly Gauge-
Based Analysis เป็นชุดขอ้มูลกริด โดยเลือกขอ้มูลฝนเฉลีSยราย 3 เดือน เช่น ช่วงเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายน 
ตุลาคมถึงธันวาคม พฤศจิกายนถึงมกราคม ธันวาคมถึงกุมภาพนัธ์ และมกราคมถึงมีนาคม และกาํหนดขอบเขต
ขอ้มูลครอบคลุมบริเวณประเทศไทยในตาํแหน่งละติจูดทีS 5 ถึง 21 องศาเหนือ และลองติจูดทีS 97 ถึง 106 องศา
ตะวนัออก ขอ้มลูฝนเฉลีSยรายเดือนรายสถานีตัQงแต่ปี พ.ศ. 2494 ถึง 2558 จากสถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวิทยา
ทัSวประเทศ ทีSมีค่าขอ้มูลความครบถว้นแต่ละสถานีไม่นอ้ยกว่า 95% ของขอ้มูลทัQงหมด ซึS งจะครอบคลุมช่วงฤดู
มรสุมทีSกําลังปกคลุมประเทศไทย ในช่วงฤดูมรสุมช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน ตุลาคมถึงธันวาคม 
พฤศจิกายนถึงมกราคม ธนัวาคมถึงกุมภาพนัธ์ และ มกราคมถึงมีนาคม ขอ้มูลรายสถานีทัQงหมดจะถูกพิจารณาค่า
นยัสาํคญัทางสถิติและแทนทีSค่าผิดพลาดจากการตรวจวดั (missing data) โดยวิธีการประมาณค่าทีSเหมาะสม 



Chularat Srikul, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 27, January - April 2020 

90 

(Optimized Interpolation) ดว้ยการถ่วงนํQ าหนกัของระยะกาํลงัสองผกผนั (inverse square law) จากขอ้มูลสถานี
แวดลอ้มไม่น้อยกวา่ 10 สถานี 

2) อุณหภูมิผิวนํQาทะเล 
ขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลเฉลีSยช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมตัQงแต่ปี พ.ศ. 2494 ถึง 

2558 จากหน่วยงานNOAA NCDC (National Climate Data Center) ขอ้มูล ERSSTv4b (Extended Reconstructed 
Sea Surface Temperature Dataset, Version 4) เป็นชุดขอ้มูลแบบกริด (gridded data) ความละเอียด 1.0 × 1.0 องศา 
โดยเลือกขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํQาทะเลบริเวณเขตร้อนชืQน ตาํแหน่งละติจูดทีS 30 องศาใต ้ถึง 30 องศาเหนือ และ ลอง
ติจูดทีS 0 ถึง 360 องศาตะวนัออก 

2.4 เครื\องมือที\ใช้ในการวิจยั 

วิธีการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลัไดถู้กพฒันาขึQนเพืSอใชใ้นงานวิจยัอย่างกวา้งขวาง โดยอาศยัสมการ
เชิงเส้นหลายตัวแปร เพืSอวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปลกัษณะของตัวพยากรณ์และตัวถูกพยากรณ์ 
กระบวนการคาํนวณแบ่งออกไดเ้ป็น  

1) การแปลงขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปค่ามาตรฐาน (standardized anomalya: ZX, ZY) เพืSอลดความโนม้เอียงจาก
ตวัแปรทีSต่างกนั 

2) การเตรียมขอ้มูลของทัQงสองตวัแปรในรูปเมตริกซ์ความแปรปรวน (variance matrix: Sx, Sy) เพืSอ
วิเคราะห์ฟังกช์นัออร์ธอกอนลั EOFs ทีSมีความเป็นอิสระต่อกนั 

3) สร้างรูปเมตริกซ์ความสัมพนัธ์ (correlation matrix) ระหว่างฟังก์ชนั EOFs ของตวัแปรทัQงสอง (ตวัแปร 
X เป็น predictor ในทีSนีQ คืออุณหภูมิผิวนํQ าทะเล และ ตวัแปร Y เป็น predictand ในทีSนีQ คือ ปริมาณฝน) โดย
ประยุกตใ์ชว้ิธีการของ Barnett-Preisondorfer เพืSอลดมิติของเมตริกซ์ความสัมพนัธ์ วิธีการดงักล่าวจะช่วยใหก้าร
หาคาํตอบของระบบสมการลู่เขา้สู่คาํตอบเร็วขึQน และสามารถแกปั้ญหาการหาค่าเมตริกซ์ผกผนัได ้

4) ประยุกตวิ์ธีการแยกองคป์ระกอบเวกเตอร์ (Singular Vector Decomposition) เพืSอคาํนวณหาค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจงสาํหรับตวัแปรทัQงสอง 

5) คาํนวณหาค่าแอมพลิจูดของอนุกรมเวลา เรียกว่า องค์ประกอบคาโนนิคลั โดยคาํนวณจากชุดของ
เวกเตอร์เจาะจงและชุดขอ้มลูเริSมตน้ในรูปอนุกรมเวลา จากฟังกช์นัมลูฐานออร์ธอกอนลั 

6) การประยุกต์วิธีการ cross-validation เพืSอประเมินความสามารถของการพยากรณ์ การทดสอบ
ความสามารถการพยากรณ์แสดงใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลในบริเวณมหาสมุทรอินเดียกบัมหาสมุทรแปซิฟิก
ใหผ้ลการคาํนวณทีSดีกวา่การใชอุ้ณหภูมิผิวนํQ าทะเลในบริเวณเขตร้อนทัQงหมด 
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รูปทีS 2 ขัQนตอนการประมวลผลของแบบจาํลองเชิงสถิติดว้ยการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคลัสําหรับการ
พยากรณ์ภมิูอากาศระยะนาน 3 เดือน 
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3. ผลการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลั พบว่าจากตารางทีS 1 แสดงค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคลั 5 อนัดบัแรก  
สาํหรับบริเวณเขตร้อนชืQน ตาํแหน่งละติจูดทีS 30 องศาใต ้ ถึง 30 องศาเหนือ และลองติจูดทีS 0 ถึง 360 องศา
ตะวนัออก โดยใชอุ้ณหภูมิผิวนํQ าทะเลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมกบัปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยฤดูกาล
ราย 3 เดือน ในเดือน ก.ย.-พ.ย. (SON) มีค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคลัสูงสุด โดย CCA1 และ CCA2 มีค่า 0.60 และ 
0.34 ตามลาํดบั และตัQงแต่ CCA3 ถึง CCA5 มีค่าตํSากว่า 0.30 เมืSอพิจารณาการคาดหมายราย 3 เดือน โดยเลืSอน
ระยะช่วงการพยากรณ์ออกไปครัQ งละหนึSงเดือน ไดแ้ก่ เดือน ต.ค.-ธ.ค. (OND)  เดือน พ.ย.-ม.ค. (NDJ)  เดือน  
ธ.ค.- ก.พ. (DJF)  และเดือน ม.ค. - มี.ค. (JFM) ค่าสหสมัพนัธ์คาโนนิคลัมีแนวโนม้ลดลงจากเดือน ก.ย.-พ.ย. ถึง
เดือน ธ.ค.-ก.พ. ตามลาํดบั ยกเวน้ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. กลบัมีค่าเพิSมสูงขึQน 

 

ตารางทีS 1 ค่าสหสมัพนัธ์คาโนนิคลั 5 อนัดบัแรก สาํหรับการบริเวณและช่วงเวลาทีS 1 
CCAth/Precipitation SON OND NDJ DJF JFM 
CCA1 
CCA2 
CCA3 
CCA4 
CCA5 

0.604 
0.341 
0.284 
0.226 
0.127 

0.591 
0.352 
0.138 
0.129 
0.043 

0.582 
0.350 
0.249 
0.034 
0.012 

0.452 
0.349 
0.240 
0.189 
0.030 

0.600 
0.374 
0.267 
0.147 
0.099 

* Tropical Pacific Ocean: 30N-30S; 0-360E 

แผนทีSในรูปทีS 3(a)และ 4(a) แสดงลกัษณะเชิงนํQ าหนกัของสหสัมพนัธ์คาโนนิคลั(เวกเตอร์เจาะจง)ของ
อุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทรเขตร้อนกบัปริมาณฝนบริเวณประเทศไทย และค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิคัล
ระหว่าง SST เดือนสิงหาคมกบัปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. เดือน ต.ค.-ธ.ค. เดือน  
พ.ย.-ม.ค. เดือน ม.ค.-มี.ค. ตามลาํดบั ซึS งรูปทีS 3(a) แสดงลกัษณะหลกัอนัดบัทีS1 (CCA1) และรูปทีS 4(a) แสดง
ลกัษณะอนัดบัทีS 2 (CCA2) จากกราฟโทนสีแสดงถึงค่าความสมัพนัธ์ในทางเดียวกนัและโทนสีนํQาเงินแสดงถึงค่า
ความสมัพนัธ์ในทางตรงกนัขา้ม โดยทีSกราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดคาโนนิคลัในรูปทีS 3(b) แสดงให้เห็นความ
แปรปรวนมีแนวโน้มคงทีSถึงเพิSมขึQ นเล็กน้อยในช่วงหลายปีทีSผ่านมา ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคัล
ระหว่างอุณหภูมิผิวนํQาทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกในช่วงเดือนสิงหาคมกบัฝนบริเวณประเทศไทย
ในช่วงเดือนกนัยายนถึงพฤศจิกายนมีค่าประมาณ +0.64 บริเวณแปซิฟิกตะวนัตกถึงมหาสมุทรอินเดียตะวนัออกมี
ค่าเฉลีSย +0.75 ทิศทางสอดคล้องกับปริมาณฝนบริเวณตอนล่างของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมี
ค่าประมาณ  +0.70 และในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณฝนบริเวณตอนบน ของประเทศ ทางภาคเหนือตอนบนมี
ค่าประมาณ -0.20 ประกอบกบับริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางมีความสมัพนัธ์ +0.80 เพิSมสูงขึQน ในช่วงเวลา
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เดียวกนั แสดงในรูปทีS 4 (b) มีความสัมพนัธ์ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ โดยความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเล 
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกถึงตอนกลางมีค่าประมาณ +0.6 ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณฝนของ
ประเทศเกือบทุกช่วง ยกเวน้ช่วงเดือน ธ.ค.- ก.พ.และเดือน ม.ค.- มี.ค. มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วน
ความสมัพนัธ์ของอุณหภูมิผิวนํQาทะเลบริเวณมหาสมุทรอินเดียมีค่าประมาณ +0.4 ในทิศทางเดียวกบัฝน 

1) SST_AUG_PRECIP_SON_CCA1      

 

  CORR=0.60 

 
2) SST_AUG_PRECIP_OND_CCA1 

 

  CORR=0.59 

 
3) SST_AUG_PRECIP_NDJ_CCA1 

 

  CORR=0.58 

 
4) SST_AUG_PRECIP_DJF_CCA1 

 

  CORR=0.45 

 
5) SST_AUG_PRECIP_JFM_CCA1 

 

  CORR=0.60 

 
  
 

รูปทีS 3 (a) แผนทีSลกัษณะเชิงนํQาหนกัคาโนนิคลัของอุณหภูมิผิวนํQาทะเลช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. อนัดบัทีS 1 CCA1 
(b) กราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดสหสัมพนัธ์คาโนนิคลัช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.อนัดบัทีS 1 CCA1 

รูปทีS 3(b) และ 4(b) กราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดคาโนนิคลัของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลและฝนโดยกราฟสี
เขียวแสดงอนุกรมเวลาของฝนและกราฟสีแดงแสดงอนุกรมเวลาของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเล รูปทีS 3(b) ช่วงเดือน 

(a) (b) 
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ก.ย.-พ.ย. มีความสัมพนัธ์ 60 เปอร์เซ็นต์โดยความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนกลางถึงฝัSงตะวนัออก มีค่าประมาณ 0.80 ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณฝนของประเทศทีSมีค่าประมาณ 
 -0.55 เกือบทุกช่วง ยกเวน้ช่วงเดือน พ.ย.- ม.ค. โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัตอนล่างของประเทศ 
ประกอบกับความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลในมหาสมุทรอินเดียมีค่าประมาณ +0.40 ในทิศทางเดียวกบั
ปริมาณฝนของประเทศ เมืSอพิจารณากราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดคาโนนิคัลในรูปทีS 4(b) แสดงให้เห็นความ
แปรปรวนมีแนวโนม้เพิSมสูงขึQนในช่วง 15 ปีทีSผา่นมา 

 
1) SST_AUG_PRECIP_SON_CCA2       

 

  CORR=0.34 

 
2) SST_AUG_PRECIP_OND_CCA2 

 

  CORR=0.32 

 
3) SST_AUG_PRECIP_NDJ_CCA2 

 

  CORR=0.39 

 
4) SST_AUG_PRECIP_DJF_CCA2 

 

  CORR=0.35 

 
5) SST_AUG_PRECIP_JFM_CCA2 

 

  CORR=0.37 

 
 

 
(a) (b) 

รูปทีS 4 (a) แผนทีSลกัษณะเชิงนํQาหนกัคาโนนิคลัของปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.  
เดือน ต.ค.-ธ.ค. เดือน พ.ย.-ม.ค. เดือน ธ.ค.-ก.พ. และ เดือน ม.ค.-มี.ค. อนัดบัทีS 2 (CCA2) และ 
(b) กราฟอนุกรมเวลาแอมพลิจูดสหสัมพนัธ์คาโนนิคลัช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. อนัดบัทีS 2 (CCA2) 
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SON_CCA1 OND_CCA1 NDJ_CCA1 DJF_CCA1 JFM_CCA1 

SON_CCA2 OND_CCA2 NDJ_CCA2 DJF_CCA2 JFM_CCA2 

 

โดยมหาสมุทรอินเดียตอนล่างมีบริเวณแคบลงอยู่ทีSค่าเฉลีSย -0.20 ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัปริมาณฝน
เกือบทัSวประเทศ ขณะทีSกราฟอนุกรมเวลาคาโนนิคลัแสดงแนวโน้มความผนัแปรของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลกับ
ปริมาณฝนมีค่าลดลงในช่วง 10 ปีทีSผ่านมา โดยการคาดหมายปริมาณฝนเดือน ก.ย.-พ.ย. สาํหรับการปรับปรุงผล
คาํนวณ รูปทีS 4(a) มีค่าสูงสุดประมาณ +0.20 ถึง +0.25 ช่วงอีกทุกหนีSงเดือน นัSนคือ ช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. มี
ประมาณ 0.16 เดือน พ.ย.-ม.ค. ประมาณ 0.10 เดือน ธ.ค.-ก.พ. ประมาณ -0.20 และ เดือน ม.ค.-มี.ค. มีค่าประมาณ 
 - 0.10 โดยเมืSอพิจารณาเดือน ก.ย.-พ.ย. โดยเฉพาะทางภาคเหนือและบางส่วนของภาคใตฝั้Sงตะวนัตก โดยทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือให้ผลตํSาทีSสุด 
 
      (a) 
 
 
 
 
 
 
 
     (b) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปทีS 5 แผนทีSลกัษณะเชิงนํQาหนกัคาโนนิคลัของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. สหสัมพนัธ์กบัฝนบริเวณ

ประเทศไทยในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. เดือน ต.ค.-ธ.ค. เดือน พ.ย.-ม.ค. เดือน ธ.ค.-ก.พ. และ เดือน ม.ค.-มี.ค.  
(a) อนัดบัทีS 1 CCA1 และ (b) อนัดบัทีS 2 CCA2 
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ก.ย.-พ.ย. ต.ค.-ธ.ค. พ.ย.-ม.ค. ธ.ค.-ก.พ. ม.ค.-ม.ีค. 

 

รูปทีS 6 แผนทีSความสามารถการพยากรณ์ปริมาณฝน (จากซา้ยไปขวา) ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. เดือน ต.ค.-ธ.ค. 
เดือน พ.ย.-ม.ค. เดือน ธ.ค.-ก.พ. และ เดือน ม.ค.-มี.ค. 

 
จากรูปทีS 5 แสดงถึงแผนทีSลกัษณะเชิงนํQาหนักคาโนนิคลัของอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 

สหสัมพนัธ์กบัฝนบริเวณประเทศไทยในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. เดือน ต.ค.-ธ.ค. เดือน พ.ย.-ม.ค. เดือน ธ.ค.-ก.พ. 
และ เดือน ม.ค.-มี.ค. รูปทีS 5(a) แสดงถึง CCA อนัดบัทีS 1 (CCA1) และรูปทีS 5(b) อนัดบัทีS 2 (CCA2) ทัQงสอง
ลกัษณะมีความเป็นอิสระเชิงเส้นต่อกนัโทนสีแดงแสดงถึงนํQ าหนักคาโนนิคลัในทิศทางบวกและโทนสีนํQ าเงิน
แสดงถึงนํQาหนกัคาโนนิคลัในทิศทางลบ และจากรูปทีS 6 ความสามารถการพยากรณ์มีค่าลดลง เมืSอการพยากรณ์
ราย 3 เดือนเลืSอนออกไปความสามารถในการพยากรณ์ พบวา่เป้าหมายการพยากรณ์ราย 3 เดือนในช่วงเดือน ธ.ค.-
ก.พ. มีค่าตํSาสุด โดยเงืSอนไขเชิงพลวตัสามารถอาจอธิบายไดว่้า เนืSองจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตที้S
พดัพาความชืQนจากมหาสมุทรอินเดียเขา้สู่ประเทศไทยมีกาํลงัอ่อนลงประกอบกบับริเวณความกดอากาศสูงจาก
เขตละติจูดตอนกลางบริเวณประเทศจีนมีกาํลงัแรงขึQน เป็นผลทาํใหเ้กิดแนวปะทะอากาศทีSมีความผนัผวนในช่วง
เปลีSยนฤดูกาลบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน (พิจารณาจากรูปทีS 6 เดือน ธ.ค.-ก.พ.) ส่งผลให้
ความสามารถในการพยากรณ์ตํSาและมีค่าเป็นลบส่วนใหญ่ทางตอนบนของประเทศ  และความสามารถการ
พยากรณ์กลบัมีค่าสูงขึQน เมืSอเลืSอนเป้าหมายการพยากรณ์ราย 3 เดือนมาช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม เนืSองจาก
อิทธิพลของความผนัแปรของอากาศลดลงจากการเลืSอนเขา้สู่ฤดูหนาวเต็มช่วงฤดูกาล จากการทดสอบดว้ยเงืSอนไข
พลวตัทางภูมิอากาศพบว่าความสามารถในการพยากรณ์เพิSมขึQน เมืSอเลือกอุณหภูมิผิวนํQ าบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
ซึS งมีอิทธิพลต่อลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตที้Sปกคลุมประเทศไทย ประกอบกบัอุณหภูมิผิวนํQ าบริเวณมหาสมุทร
แปซิฟิกทีSเป็นปัจจยัของปรากฏการณ์เอน็โซ่ทีSส่งผลกระทบถึงปริมาณฝนบริเวณประเทศไทย 
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4. สรุปผลการวจิัย 

งานวิจยันีQไดเ้สนอวิธีการพฒันาศกัยภาพความสามารถในการพยากรณ์ภูมิอากาศระยะนาน 3 เดือน จาก
แบบจาํลองเชิงสถิติการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลั (CCA) โดยเฉพาะการคาดหมายฝนรายฤดูกาลบริเวณ
ประเทศไทย โดยขัQนตอนการประมวลผลของแบบจาํลองทีSพฒันาขึQน แสดงในรูปทีS 1 เมืSอความผนัแปรทาง
ภูมิอากาศของประเทศไทยส่วนหนึS งมีอิทธิพลมาจากปรากฏการณ์เอ็นโซ่ เนืSองมาจากความผิดปกติของอุณหภูมิ
ผิวนํQ าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและปรากฏการณ์คู่ควบในมหาสมุทรเป็นปัจจยัสาํคญัทีSมีอิทธิพลต่อความผนั
แปรของปริมาณฝนในประเทศไทย ผลการคาํนวณแสดงให้เห็นความผิดปกติทีSปกคลุมทัSวทัQงมหาสมุทรอินเดีย
และตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดช่วงเวลา 65 ปีทีSผ่านมา การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์คาโนนิคลัไดแ้สดง
ใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ร่วมระหว่างขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํQ าทะเลในช่วงเดือนสิงหาคม ตัQงแต่ปี 2494-2558 กบัปริมาณ
ฝนบริเวณประเทศไทยช่วงเดือนก.ย.-พ.ย. มีค่าประมาณ 0.6 การพฒันาขีดความสามารถในการพยากรณ์ คาํนวณ
ใหส้ามารถคาดหมายออกไปล่วงหนา้จนถึงเดือนทีS 4 นัSนคือช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. เดือน พ.ย.-ม.ค. เดือน ธ.ค.-ก.พ. 
และ เดือน ม.ค.-มี.ค. โดยความสามารถในการพยากรณ์มีค่าปรับปรุงสูงขึQนจนกระทัSงมีระดบัความสัมพนัธ์ 0.3 ถึง 
0.4 ทางภาคเหนือและภาคใตบ้างส่วนในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. และความสามารถในการพยากรณ์จะลดลงตามลาํดบั 
เมืSอฤดูกาลเป้าหมายเลืSอนไกลออกไป ซึS งถือว่าเป็นลกัษณะปกติของค่าความคาดเคลืSอนทีSมีค่าสูงขึQน ทําให้
ความสามารถของการพยากรณ์ลดลง 
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ขัBนที: 4: เมื:อผูท้รงคุณวุฒิไดพิ้จารณากลั:นกรองบทความแลว้ว่าอยู่ในระดบัที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ ์ กองบรรณาธิการ
จะตดัสินใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพใ์นวารสาร หรือควรส่งให้ผูเ้ขียนนาํกลบัไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัB งหนึ: งหรือ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ ์ทัBงนีB สิทธิในการปรับแกต้น้ฉบบัเป็นของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการจะตดัสินใจโดยอิงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และผา่นความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ 
องค์ประกอบของบทความ 

ชื�อเรื�อง (Title) ตอ้งมีทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรใหมี้ความกระชบัและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเนืBอเรื:อง 
ชื�อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพเ์ฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน  



สถานที�ทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้บอกหน่วยงานที:สงักดั ชื:อสถาบนั และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์เบอร์โทรศพัทท์ี:ทาํงาน ระบุจงัหวดัและรหสั และ E-mail address 

บทคัดย่อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษย่อหน้าเดียว สรุปสาระสาํคญัของเรื:อง โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุป ไม่ควรเกิน 250 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญัไวท้า้ยบทคดัย่อทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ ในการเขียนบทคดัยอ่ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษควรมีเนืBอหาตรงกนั 

เนื?อหาของบทความ (Main text)  แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันีB  
1.  บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หวัขอ้และเนืBอหาควรชีBประเด็นที:

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนาํเสนอการวิจยัและผลการวิจยัที:ไดรั้บตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนีB  

2.1 บทนาํ (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคญั และที:มาของปัญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อมทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยัที:ผา่นมา  

2.2 วิธีการวจิยั (Research Methodology)  
- บทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใชใ้นการวิจยั  
- บทความวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยัโดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มตวัอย่าง ที:มาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แหล่งที:มาของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การใชเ้ครื:องมือสถิติที:ใชใ้นการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ:งที:ไดจ้ากการวิจยัเป็น

สาํคญั พร้อมเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได ้ ส่วนของการอภิปรายผลควรเชื:อมโยงกบัผล
การศึกษาว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวจิยัที:มีผูร้ายงานไวก่้อนหรือไม่อยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด โดยตอ้งมี
การอา้งอิงที:เชื:อถือได ้

2.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลที:ไดจ้ากการวิจยั 
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได ้
2.6 เอกสารอา้งอิง (References) 

การเขียนเอกสารอ้างองิ (References) เอกสารการอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงหรือกล่าวถึงในบทความ หวัขอ้เอกสารอา้งอิงไม่
ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบัหน้าหัวขอ้ การเรียงลาํดบัเลขการอา้งอิงตามเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ รูปแบบที:ใช้อา้งอิงโดยการ
เรียงลาํดบัหมายเลข โดยใชเ้ลขอารบิคภายใตว้งเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอา้งอิง (ตวัอย่าง เช่น Waiyapattanakorn [1] 
described the practical operating condition of the antenna. หรือ Taramasso และคณะ [2] ไดจ้ดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา) หาก
อา้งอิงซํBารายการเดิมใหใ้ชห้มายเลขเดิม  
การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบทความ (Journal Template) ไดที้: http:// paj.pit.ac.th/ 
การส่งต้นฉบับ  

ผูที้:ประสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารวิชาการปทุมวนักรุณาส่งตน้ฉบบับทความพร้อมไฟลใ์นรูปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได ้ 2  รูปแบบ  คือ ส่งทาง   E-mail: journal@pit.ac.th หรือส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั  1  ชุดพร้อม CD ไดที้: 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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