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บทคัดย่อ   
งานวิจยันีC มีวตัถุประสงคเ์พืGอลดปัญหาตะกัGวลดัวงจรในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพพี์ซีบี โดย

ประยุกตใ์ชก้ารออกแบบการทดลอง เพืGอกาํหนดค่าปัจจยัทีGเหมาะสม จากการศึกษากระบวนการผลิตของบริษทั
กรณีศึกษามีปริมาณของเสียร้อยละ 2.58 ซึG งมีปัญหาการลดัวงจรตาํแหน่งซีพียูเป็นปัญหาหลกัทีGส่งผลให้เกิด
ปริมาณของเสียร้อยละ 1.85 ของทุกประเภทของเสียทัCงหมดของกระบวนการผลิต ขัCนตอนการดาํเนินงานวิจยั
ประกอบดว้ยการนาํแผนภูมิพาเรโตมาจดัลาํดบัปัญหาทีGเกิดขึCนร่วมกบัแผนผงัแสดงเหตุและผลในการหาปัจจยัทีG
ส่งผลกระทบกบัปัญหา จากนัCนทาํการทดลองและหาค่าของปัจจัยทีGเหมาะสมโดยการออกแบบการทดลองกบั
ปัจจยัทีGมีอิทธิพลต่อกระบวนการ การออกแบบการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ขนาดของรูพิมพบ์ลอ็กสกรีน
โดยในการทดลองมีการปรับค่าขนาดรูพิมพที์G 0.25 และ 0.30 และระยะของการพิมพต์ะกัGว โดยการปรับทีGระยะ 
0.50 และ 1.00 มิลลิเมตร ผลวิจยัพบว่าปัจจยัทีG เหมาะสมในการพิมพ์ตะกัGว คือ ปัจจยับล็อกสกรีนขนาดรูพิมพ์
ขนาด 0.25 มิลลิเมตร และปัจจยัระยะของการพิมพต์ะกัGวทีG 0.50 มิลลิเมตร ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาของงานเสีย
ทีGเกิดจากตะกัGวลดัวงจรตาํแหน่งซีพีย ูลดลงจากเดิมปริมาณของเสียร้อยละ 1.85 จนไม่เกิดปัญหานีC  และทาํให้ผล
รวมปริมาณของเสียทัCงหมดทีGเกิดขึCนในกระบวนการผลิตลดลงจากเดิมปริมาณของเสียร้อยละ 2.58 เป็นร้อยละ 
0.35 เนืGองจากของเสียลดลงในขัCนตอนการผลิตอืGนๆ ทาํให้หลงัจากปรับปรุงปัจจยัการผลิตปริมาณของเสียรวม
เป็นไปตามเป้าหมายทีGตัCงไว ้   

 
คําสําคัญ: การกาํหนดค่าทีGเหมาะสม; ตะกัGวลดัวงจร; การออกแบบการทดลอง 
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Abstract  
This research aimed to reduce lead bridging waste in the PCB assembly process by the optimal factor 

setting. The total amount of wastes in a production process at a case study company was 2.58 percent including 
the major problem of the short-circuit of CPU position problem giving the amount of waste of 1.85 percent. The 
steps of waste reduction were based on the Pareto chart to order the problem causing waste production and also 
used the cause – effect diagram to analyze the problem and the design of experiments (DOE) method in order to 
obtain the suitable factors. Two effective factors in the DOE method were the hole size of stencil block factor 
varying at 0.25 and 0.30 millimeters and the board size height factor varying at 0.50 and 1.0 millimeters. The 
result of this research showed that the appropriate parameters to set up the machine were the hole size of stencil 
block factor of 0.25 millimeters and the board size height of 0.50 millimeters. After the experiment, it showed 
that the lead bridging wastes were eliminated from 1.85 percent to zero resulting in the reduction of the total 
amount of waste to be 0.35 percent due to a decrease in waste in other production processes. Therefore, after 
improving the factors of production, the total amount of waste was in line with the target set. 

 
Keywords: Optimal factor; Lead bridging waste; Design of experiment 
 
1. บทนํา 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีการแข่งขนักนัสูง ซึG งสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์เกือบทุกประเภทมีตน้ทุน
ทีGปรับตวัเพิGมขึCน ดงันัCนความจาํเป็นของการพฒันาปรับปรุงกระบวนการและเพิGมผลผลิตดา้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์จึงยงัเป็นสิGงทีGภาคอุตสาหกรรมประเภทนีCตอ้งการ ซึG งปัญหาและอุปสรรคหนึGงในกระบวนการ
ผลิตประกอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผนพีซีบีจะเกิดขึCนตัCงแต่กระบวนการการพิมพต์ะกัGวลงบนแผ่นพีซีบี
การวางอุปกรณ์ชิCนส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผน่พีซีบี การใหค้วามร้อนในการหลอมตะกัGวระหว่างตวัอุปกรณ์กบั
แผ่นพีซีบี ซึG งจะตอ้งมีการกาํหนดค่าพารามิเตอร์ในการปรับตัCงอย่างเหมาะสมถูกตอ้ง จาํเป็นตอ้งมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการปรับตัCงค่าพารามิเตอร์เป็นอย่างดี เพืGอกาํหนดวิธีการให้กับกระบวนการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพืGอลดความสูญเสียใหเ้หลือนอ้ยทีGสุด [1] 

สถานะการณ์ในปัจจุบนัของโรงงานกรณีศึกษา พบปัญหาชิCนงานเสียทีGเกิดขึCนในกระบวนการประกอบ
ของส่วนการพิมพต์ะกัGว (Printing Process) จากขอ้มูลบนัทึกของชิCนงานเสียของฝ่ายผลิต เมืGอวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาและแยกลกัษณะงานเสีย พบขอ้มูลชิCนงานเสียคิดเฉลีGยต่อเดือนเป็นร้อยละ 2.58 ซึG งสูงกว่าทีGบริษทั
ตัCงเป้าหมายทีGเปอร์เซ็นของเสียไม่เกินร้อยละ 1 

ดงันัCนจึงไดท้าํการระดมสมองร่วมกนัหลายฝ่าย ทัC งฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผูที้G
เกีGยวขอ้ง นาํสาเหตุหลกัทีGไดจ้ากการวิเคราะห์มาทาํการแกไ้ขปัญหาทีGเกิดขึCน ใช้แนวทางทฤษฎี เครืG องมือการ
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ควบคุมคุณภาพ และการออกแบบการทดลอง โดยมีวตัถุประสงค์เพืGอกาํหนดค่าทีGเหมาะสมในกระบวนการ
ประกอบของส่วนการพิมพต์ะกัGวและลดงานเสียใหล้ดตํGากวา่ร้อยละ 1  ตามทีGบริษทัตัCงเป้าหมายไว ้

 
2. การดาํเนินงานวจิยั 

2.1 ขัQนตอนการดาํเนินงานวิจัย 
การดาํเนินงานวิจยันีC เป็นการศึกษาเพืGอคน้หาสาเหตุและระบุปัจจยัทีGมีผลกระทบทาํให้เกิดของเสียใน

กระบวนการประกอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ลงบนแผน่พีซีบี โดยคาํนึงถึงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพตรง
ตามมาตรฐาน [2] เริG มจากการเก็บข้อมูลของเสีย ศึกษากระบวนการผลิตและทฤษฎีทีGเกีGยวข้องแลว้จึงทําการ
วิเคราะห์เพืGอนําไปหาวิธีการแก้ไขปัญหาในส่วนการผลิต หลังจากนัC นทําการทดลอง ตรวจสอบ และสรุป
ผลการวิจยั 

 
2.2 ศึกษากระบวนการผลติ 

การศึกษากระบวนการผลิต เริGมจากศึกษาการปฏิบัติงานในปัจจุบนัร่วมกบัทฤษฎีต่างๆ ทีGเกีGยวขอ้งของ
บริษทักรณีศึกษา ซึG งเป็นบริษัทประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นพีซีบี การเก็บขอ้มูลปัญหาในการ
ประกอบชิCนงานในรุ่นการผลิตกรณีศึกษา เพราะเป็นผลิตภณัฑ์ทีGมีเปอร์เซ็นต์ของเสียมากกว่าร้อยละ 1 ซึG งไม่
เป็นไปตามเป้าหมายทีGบริษทัตัCงไว ้โดยศึกษาของเสียทีGเกิดขึCนจากกระบวนการทีGไม่ตรงตามขอ้กาํหนดและศึกษา
สภาพกระบวนการทีGเป็นสาเหตุของปัญหาทีGเป็นกระบวนการ จากนัCนจึงทาํการประชุมเพืGอหาขอ้สรุปกบัทีมงาน
เพืGอทาํการวิจยัเกีGยวกบัปัญหาทีGเกิดขึCน ในกระบวนการผลิตรุ่นกรณีศึกษา ปริมาณการผลิตจะขึCนอยู่กบัการสัGงซืCอ
ของลูกคา้ โดยมีลาํดบัขัCนตอนการผลิตชิCนงานตามกระบวนการ ดงัแสดงในรูปทีG 1 

ผลิตภณัฑ์รุ่นกรณีศึกษา  คือแผงวงจรประกอบดว้ยลายวงจรทีG เกิดจากการนําวงจรไฟฟ้าทีGได้รับการ
ออกแบบจากวงจรไฟฟ้า ในรูปแบบของแบบวงจรไฟฟ้าหรือเรียกดว้ยภาษาทางเทคนิคว่า เซอร์กิตไดอะแกรม 
(Circuit Diagram) มาอยู่ในรูปแบบของชิCนงานทีGสามารถนาํมาใชง้านในทางปฏิบติังานไดจ้ริง โดยส่วนประกอบ
ของแบบวงจรไฟฟ้านัCน จะมาอยู่ในรูปแบบการต่อสายไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์จากอุปกรณ์ชิCนหนึGงไปสู่
ชิCนหนึGงตามลาํดบัสัญญาณขาเขา้เรียกวา่อินพุท และสญัญาณขาออกหรือเอาทพ์ุทของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์แต่ละ
ชนิด ซึG งการประกอบต่อบนลายวงจรจะตอ้งถูกตอ้งตามแบบของวงจรทีGไดถู้กออกแบบไวเ้ท่านัCน หากมีส่วนใด
ส่วนหนึG งทีGผิดแตกต่างจะไม่สามารถทาํให้วงจรทีGต่อใชง้านนัCนสามารถทาํงานได ้ตามทีGถูกออกแบบไวน้ัCนได้
ครบถว้น ดงัแสดงในรูปทีG 2 
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รูปทีG 1 กระบวนการผลิตของผลิตภณัฑก์รณีศึกษา 

 

 
 

รูปทีG 2 ลกัษณะของพีซีบีทีGทาํนาํมาศึกษากระบวนการการผลิตรุ่นกรณีศึกษา 
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จากการรวบรวมขอ้มูลทีGเกิดขึCนก่อนการปรับปรุงเป็นเวลา 1 เดือน ในกระบวนการผลิตแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์ มียอดการผลิต 542 ชิCน แต่พบว่ามีชิCนงานทีGเป็นไปตามขอ้กาํหนด 528 ชิCน จะเห็นไดว่้า 14 ชิCน ไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนด ซึGงมีของเสียร้อยละ 2.58 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัทีGตัCงไว ้ 
 งานทีGเกิดปัญหาเหล่านีC จะตอ้งดาํเนินการซ่อมหรือนาํกลบัมาแกไ้ขและบางส่วนตอ้งทิCง โดยมีค่าใชจ่้ายใน
การกาํจดัต่อบอร์ดเป็นมูลค่า 850 บาทต่อบอร์ด โดยลกัษณะปัญหาทีGเกิดขึCนไดห้ลากหลายลกัษณะดงัรายละเอียด
ในตารางทีG 1 
  
ตารางทีG 1 ลกัษณะของเสียและความหมายของเสียในกระบวนการผลิต  
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2.3 การวเิคราะห์ปัญหาของชิQนงานเสีย 
จากการบนัทึกขอ้มูลการผลิตแผ่นพีซีบี ปัญหาทีGพบถูกนาํมาแยกเป็นกลุ่มของลกัษณะของเสียทีGเกิดขึCน 

เพืGอหาจาํนวนของลกัษณะปัญหาทีGเกิดขึCน โดยนบัเป็นจาํนวนจุดทีGเกิดขึCนบนแผ่นพีซีบีทีGถูกตรวจสอบอีกครัC ง เพืGอ
ยืนยนัลกัษณะปัญหาบนแผน่พีซีบีทีGแน่นอน และจดัลาํดบัปัญหา 

ขอ้มูลของเสียแต่ละประเภท ไดน้าํมาวิเคราะห์ดว้ยแผนภูมิพาเรโต [3-6]  ซึG งแสดงให้เห็นว่าจาํนวนของ
ลกัษณะของเสียทีGเกิดขึCนในกระบวนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นพีซีบีแยกตามลกัษณะของหัวขอ้
ปัญหาทัCงหมดทีGพบ ในสัดส่วน 80 : 20 ตามหลกัการคดัเลือกปัญหาของพาเรโตนัCน ปัญหาหลกัคือตะกัGวลดัวงจร
ซีพียู อยู่ทีGร้อยละ 71.4% ซึG งเป็นลกัษณะของเสียทีGพบมากทีGสุดในกระบวนการดงัแสดงในรูปทีG 3 ปัญหานีC สร้าง
ความเสียหายให้กับผลิตภณัฑ์ ชิCนส่วน และตวัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเลือกหัวขอ้ ตะกัGวลดัวงจรซีพียู มา
พิจารณาในการลดปัญหาทีGเกิดขึCน เพราะเป็นลกัษณะปัญหาทีGจาํเป็นเร่งด่วนทีGมีผลกระทบสูงดา้นคุณภาพ ตน้ทุน 
ความเชืGอมัGนจากลกูคา้ และเป็นปัญหาทีGมีของเสียเกิดขึCนสูงทีGสุด จึงนาํไปทาํการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป  

 

Quantity 10 2 1 1

Percent 71.4 14.3 7.1 7.1

Cum % 71.4 85.7 92.9 100.0
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Pareto Chart of Defects Type

  
 

รูปทีG 3 แผนภูมิพาเรโตแสดงลกัษณะของเสียทีGพบตามลกัษณะปัญหา 
 

2.4 การวเิคราะห์ปัญหาและกําหนดแนวทางการแก้ไข 
การวิเคราะห์ปัญหาดว้ยแผนภูมิพาเรโต พบว่างานเสียทีGเกิดจากตะกัGวลดัวงจรขาซีพีย ู71.4% จากนัCนได้

นาํปัญหาดังกล่าวมาทาํการวิเคราะห์ต่อดว้ยการใช้แผนภูมิกา้งปลาเพืGอช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยการระดม
ความคิดทัCงฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผูที้G เกีGยวขอ้ง สามารถแบ่งเหตุและผลออกเป็นสาเหตุ
หลกัและสามารถแตกเป็นแขนงสาเหตุยอ่ย ดงัแสดงในรูปทีG 4  
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รูปทีG 4 แผนผงัแสดงเหตุและผลของชิCนงานเสียของบริษทักรณีศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาตะกัGวลดัวงจรขาซีพียูในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 
รุ่นกรณีศึกษา ดว้ยแผนภาพเหตุและผล ดาํเนินการจดักลุ่มไวด้ว้ยกนั 4 กลุ่ม คือ คน (Man) เครืGองจกัร (Machine) 
วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method)  แนวทางการแกไ้ขปรับปรุง จากการระดมความคิดทัCงฝ่ายบริหาร ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผูที้GเกีGยวขอ้ง สาเหตุหลกัของปัญหาทีGสรุปคือรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGวตาํแหน่งของ
ซีพียใูหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกบัพืCนทีGแพทของพีซีบี จึงตอ้งออกแบบรูพิมพบ์ล็อกสกรีนตะกัGวใหม่จากเดิม 0.30 
มิลลิเมตร เปลีGยนเป็น 0.25 มิลลิเมตร และทดลองค่าทีGเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์เพืGอแกไ้ขปัญหาชิCนงานเสียจาก
ตะกัGวลดัวงจรขาซีพีย ู

2.5 การออกแบบและสร้างบลอ็กสกรีนตะกั6ว 
การออกแบบบล็อกสกรีนตะกัGว ทางคณะผูว้ิจัย และวิศวกรออกแบบไดท้าํการศึกษาขอ้มูลทีGเกีGยวขอ้งใน

การออกแบบรูบลอ็กสกรีนตะกัGว หลงัจากนัCนทาํการผลิตบลอ็กสกรีนตะกัGวแลว้นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งขนาด 
เปรียบเทียบกบัแบบ (Drawing) ดงัแสดงในรูปทีG 5โดยรูพิมพ์บล็อกสกรีนตะกัGว 0.25 มิลลิเมตร มีค่าฉลีGย 0.254 
มิลลิเมตร และรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว 0.30 มิลลิเมตร มีค่าฉลีGย 0.294 มิลลิเมตร ดงัรูปทีG 6 

 

     
 

รูปทีG 5 ออกแบบบล็อกสกรีนตะกัGวและการตรวจสอบ 
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รูปทีG 6 แบบขนาดรูบลอ็กสกรีนตะกัGวก่อนและหลงัปรับปรุง 
 
2.6 ปัจจยัและระดับปัจจยั   
  การกาํหนดปัจจยัและระดบัปัจจยัทีGศึกษาในงานวิจยันีC  พิจารณาเฉพาะปัจจยัหลกัทีGควบคุม (Factor) [6-7] 
โดยปัจจยัทีGศึกษาประกอบดว้ย 2 ปัจจยัหลกัทีGสําคญั ไดแ้ก่ ขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว (Hole Size of Stencil 
Block) และ ความสูง (Board Size Height) แสดงดงัตารางทีG 2 เพืGอประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย [8]  

ตารางทีG 2 ปัจจยั และระดบัปัจจยั 

ปัจจยั 
ระดบัของปัจจยั 

หน่วย 
แบบที6 1 แบบที6 2 

ขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว (Hole Size of Stencil Block) 0.25 0.30 มม. 
ความสูง (Board Size Height) 0.50 1.00 มม. 

 
 จากปัจจยัทีGกาํหนด นาํมาออกแบบการทดลองโดยโปรแกรมมินิแทบแบบ 2k แฟคทอเรียล ดว้ยปัจจยั 2 
ปัจจยั ระดบัของปัจจยั 2 ระดบั การทดลองซํCา 4 ครัC ง ไดแ้บบการทดลองทัCงหมด 16 การทดลอง ดงัแสดงในตาราง
ทีG 3  และตรวจสอบขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว ดงัรูปทีG 7 บนัทึกผลการตรวจสอบขนาดรูของตะกัGว (Average 
lead width) ดงัตารางทีG 3 

 
 

รูปทีG 7 การตรวจสอบขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว  
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ตารางทีG 3 ปัจจยัการทดลองและผลการตรวจสอบขนาดรูของตะกัGว (Average lead width)  

Std Order Run Order Center Pt Blocks 
Hole size of stencil block 

(mm.) 
Board Size height 

(mm.) 
Average lead width 

(mm.) 
12 1 1 1 0.30 1.00 0.297 
2 2 1 1 0.30 0.50 0.304 

14 3 1 1 0.30 0.50 0.303 
3 4 1 1 0.25 1.00 0.252 

13 5 1 1 0.25 0.50 0.252 
10 6 1 1 0.30 0.50 0.303 
6 7 1 1 0.30 0.50 0.304 
5 8 1 1 0.25 0.50 0.252 
9 9 1 1 0.25 0.50 0.252 

16 10 1 1 0.30 1.00 0.296 
11 11 1 1 0.25 1.00 0.251 
4 12 1 1 0.30 1.00 0.297 
1 13 1 1 0.25 0.50 0.251 

15 14 1 1 0.25 1.00 0.253 
8 15 1 1 0.30 1.00 0.295 
7 16 1 1 0.25 1.00 0.252 

 

3. ผลการวจิัย 
จากการคาํนวณดว้ยโปรแกรมมินิแทบโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่าปัจจยัขนาดรูพิมพ์

บล็อกสกรีนตะกัGว ปัจจยัความสูง และปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทัCงสอง มีค่า P-Value นอ้ยกว่าค่าอลัฟ่า 0.05 
จึงสรุปว่า ปัจจัยทัC งสองและปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยทัC งสองมีผลต่อความกวา้งของตะกัGวทีGพิมพ์ลงใน
แผ่นวงจรทีGทาํให้เกิดปัญหาตะกัGวลดวงจรในกระบวนการผลิต ดงัแสดงในรูปทีG 8 และสอดคลอ้งกบั Normal Plot 
of the Standardized Effects ทีGปัจจยัขนาดรูพิมพ์บลอ็กสกรีนตะกัGว ปัจจยัความสูง และปฏิกิริยาสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัทัCงสองมีผลเท่ากบั Significant แต่ปัจจยัขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGวจะส่งผลมากทีGสุด  

 

           

รูปทีG 8 ผลวิเคราะห์ ANOVA ดว้ยโปรแกรมมินิแทบ 



สมพร วงษ์เพง็ และ อญัญารัตน์ ประสันใจ / วารสารวชิาการปทุมวัน ปีที6 10 ฉบบัที6 28 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

10 

 การวิเคราะห์ Residual Plots ของค่าผลตอบค่าY (ค่าเฉลีGยความกวา้งตะกัGวจากการพิมพ์) ทีGใชใ้นการ
วิเคราะห์ผลตอบทีGเหมาะสม (Response Optimization) สามารถวิเคราะห์รูปแบบความพอเพียงของขอ้มูล [9] ดงั
แสดงในรูปทีG 9 ไดด้งันีC  

- กราฟ Normal Probability Plot มีลกัษณะเป็นเส้นตรง และขอ้มลูจากกราฟ Histogram กราฟมีลกัษณะเป็น
เสน้โคง้ คลา้ยระฆงัควํGา หรือ Normal Curve แสดงใหเ้ห็นวา่มีการแจกแจงแบบปกติ 

- กราฟ Versus Fitted Value มีลกัษณะเรียงตวัของขอ้มูลทีGไม่แน่นอนกระจดักระจาย  แสดงใหเ้ห็นว่าเป็น
แบบสุ่ม และมีความแปรปรวนเท่าๆ กนัของแต่ละกลุ่ม  

- กราฟ Versus Order มีลกัษณะกระจายตวัของขอ้มูลทัCงดา้นบนและดา้นล่างใกลเ้คียงกนั ไม่อยู่ในดา้นใด
ดา้นหนึG ง แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลูแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั 
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รูปทีG 9 Residual Plots ของค่าผลตอบค่า Y (ค่าเฉลีGยความกวา้งตะกัGวจากการพิมพ)์  
 

 การวิเคราะห์ผลกระทบหลกัปัจจยัเดีGยวและปัจจยัร่วม พบว่าปัจจยัขนาดรูพิมพ์บล็อกสกรีนตะกัGว เมืGอ
ระดบัของปัจจยัแตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อค่า Y (ค่าเฉลีGยความกวา้งตะกัGวจากการพิมพ)์ มากกว่า ปัจจยัความ
สูง ซึG งระดบัของปัจจยัแตกต่างกนัจะส่งผลกระทบต่อค่า Y  (ค่าเฉลีGยความกวา้งตะกัGวจากการพิมพ์) เพียงเลก็นอ้ย 
ดงัแสดงในรูปทีG10 และเมืGอวิเคราะห์ปัจจยัร่วม ระดบัของปัจจยัความสูงเปลีGยนแปลงจะส่งผลต่อค่า Y (ค่าเฉลีGย
ความกวา้งตะกัGวจากการพิมพ)์ มาก เมืGอปัจจยัขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGวมีค่า 0.30 มิลลิเมตร ดงัแสดงในรูปทีG
11  
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รูปทีG 10 ผลกระทบหลกัปัจจยัเดีGยว 
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รูปทีG 11 ผลกระทบปัจจยัร่วม 
 

จากการควบคุมการปรับตัCงค่าพารามิเตอร์ของเครืG องพิมพ์ตะกัGว เป็นระยะเวลา 1 เดือน ดว้ยปัจจยัทีG
เหมาะสมคือปัจจยัขนาดรูพิมพบ์ลอ็กสกรีนตะกัGว (Hole Size of Stencil Block) ทีGระดบัของปัจจยั 0.25 มิลลิเมตร 
และ ปัจจยัความสูง (Board Size Height) ทีGระดบัของปัจจยั 0.50 มิลลิเมตร พบว่าเปอร์เซ็นต์งานเสียหลงัการ
ปรับปรุงลดลง โดยปริมาณของเสียจากตะกัGวลดัวงจรขาซีพียลูดลงจากร้อยละ 1.85 เป็นร้อยละ 0.00 ทาํให้สามารถ
ลดปริมาณของเสียรวมจากร้อยละ 2.58 เป็นร้อยละ 0.35 แสดงดงัรูปทีG 12 
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รูปทีG 12 กราฟเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรับปรุง 
 
4. สรุปผลการวจิัย     

งานวิจยันีC เป็นการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการประกอบแผ่นวงจรพิมพพ์ีซีบี บริษทักรณีศึกษามีปริมาณ
ของเสียร้อยละ 2.58 ซึG งมีปัญหาการลดัวงจรตาํแหน่งซีพียูเป็นปัญหาหลกัทีGส่งผลให้เกิดปริมาณของเสียร้อยละ 
1.85 ของทุกประเภทของเสียทัCงหมด การดาํเนินงานดว้ยการนาํแผนภูมิพาเรโตมาจดัลาํดบัปัญหาทีGเกิดขึCนร่วมกบั
แผนผงัแสดงเหตุและผลในการหาปัจจยัทีGส่งผลกระทบกบัปัญหา ต่อดว้ยการหาค่าของปัจจยัทีGเหมาะสมโดยการ
ออกแบบการทดลอง ผลการวิจยัจากการกาํหนดปัจจยัทีGเหมาะสม คือ ปัจจยับล็อกสกรีนขนาดรูพิมพข์นาด 0.25 
มิลลิเมตร และปัจจัยความสูงทีGระยะ 0.50 มิลลิเมตร สามารถแก้ไขปัญหาของงานเสียทีG เกิดจากตะกัGวลดัวงจร
ตาํแหน่งซีพีย ูจากเดิมต่อเดือนร้อยละ 1.85 จนไมเ่กิดปัญหานีC  และทาํใหผ้ลรวมปริมาณของเสียทัCงหมดทีGเกิดขึCนใน
กระบวนการผลิตลดลง [9] จากเดิมร้อยละ 2.58 เป็น ร้อยละ 0.35 เป็นไปตามเป้าหมายทีGตัCงไว ้สรุปไดว้่าการนาํ
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ [10] แผนภูมิพาเรโต และแผนผงัแสดงเหตุและผล มาช่วยในวิเคราะห์ปัญหา ทาํให้
ทราบสาเหตุและแนวทางแกไ้ขปัญหา การประยุกตใ์ห้เทคนิคการออกแบบการทดลอง สามารถหาค่าของปัจจยัทีG
เหมาะสม ลดของเสีย ตน้ทุนในการผลิต ช่วยเพิGมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีGคอยสนบัสนุน 
ทัC งเครืG องมืออุปกรณ์ ความรู้ เทคนิคต่างๆ และขอขอบพระคุณบริษทักรณีศึกษาทีG อาํนวยความสะดวกและ
สนบัสนุนความร่วมมือเป็นอยา่งดี 



S. Vongpeng and A. Prasunjai / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 28, May - August 2020 

13 

เอกสารอ้างองิ  
[1] S. Vongpeang and A. Prasanjai, “Application of Taguchi method for waste reduce assembly process on   

printed circuit board: A case study of an electronics part factory,” TNI Journal of Engineering and 
Technology, Vol. 7, No. 2, 2019, pp. 26-35. 

[2] R. Sangkatip, M. Sriswat, K. Satayotin and W. Prasong, “Improvement of Electric Fan Manufacturing 
Process by Lean Six Sigma Technique,” Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 26, 2019, pp. 14-24. 

[3] B.  Buathuan, “Waste Reduction in Painting of Exterior Wall Panel on Fiber Cement Board,” The Journal of 
Industrial Technology, Vol. 12, No. 1, 2016, pp. 65-77. 

[4] S. Vongpeng and A. Prasunjai, “The reduce time of cutting bottom can process: A case study of can 
manufacturing company,” Proceedings of IE Network 2017, Chiang Mai, 2017, pp. 156-162. 

[5] S. Vongpeng and A. Prasunjai, “The reduced time on anti slip plate hole punch process,” Proceedings of IE 
Network 2018, Ubon Ratchathani, 2018, pp. 515-518. 

[6] S. Vongpeng and A. Prasunjai, “Efficiency enhancement of hexagon nuts requisition in warehouse case 
study: Mold industry,” Proceedings of ARUCON 2018, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 2018, pp. 551-554. 

[7] P. Tanasanskulwong and U. Purintrapiban, “Application of Lean Six Sigma in Wine Glass Manufacturing 
Industry,” TNI Journal of Engineering and Technology, Vol.7, No.1, 2019, pp. 22-31. 

[8] N. Lorjalarnsak, P. Sawattaan, N. Chaiwongsakda, P. Anan-uea, K. Sinnarong, W. Watanarawee,  
C. Putakamnerd and S. Winyangkul, “Logistics Operations Optimization in Case Study to Transport 
Routing and Production Scheduling,” Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal, Vol. 11, 
No. 2, 2018, pp.14-28. 

[9]  C. Kalchuk and K. Phunikorn, “Design of Experiments for Analyzing Factors Affecting to Napier Grass 
Cutting Efficiency,” Thai Industrial Engineering Network Journal, Vol. 5, No. 2, 2018, pp.20-26. 

[10]   A. Prasanjai and S. Vongpeang, “Increase of Production Efficiency of Tractor Part by Industrial 
Engineering Technique:A Case Study of Automotive Part Factory,” Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, 
No. 27, 2020, pp. 50-69.   



Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 28, May - August 2020: 14 - 26 

Research Paper  Received 27 Fabuary 2020 
*Corresponding author  Revised 22 June 2020 
  Accepted 31 June 2020 

แบบจําลองอตัราการไหลสูงสุดสําหรับการผลิตผ้าเบรกรถยนต์ 
Maximum Flow Model for Automobile’s Brake Pads Manufacturing  

 
คเณศ พนัธ์ุสวาสดิQ และ เอกรินทร์ การเก่ง* 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัศิลปากร อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 

E-mail: Akarin.kankeng@gmail.com 
 

Kanate Puntusavase and Akarin Kankeng* 
Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology 

Silpakorn University, Amphoe Muang, Nakhon Pathom Province 73000, Thailand 
E-mail: Akarin.kankeng@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจยันีK มีวตัถุประสงคเ์พืNอประยุกต์ใชแ้บบจาํลองขอ้มูลการไหลในข่ายงานมาจาํลองเส้นทางการผลิต
และหาอตัราการไหลสูงสุดของกระบวนการผลิตผา้เบรกทัKงระบบ บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตและจาํหน่าย
ผา้เบรกสาํหรับรถยนต ์โดยมีผลิตภณัฑที์Nหลากหลายและมีจาํนวนรุ่นผา้เบรกมากกว่า 400 รุ่น มีกระบวนการผลิต
หลกัๆ 20 กระบวนการและมีเครืNองจกัรทีNใชใ้นการผลิต 46 เครืNอง อย่างไรก็ตามทุกๆ ผลิตภณัฑไ์ม่ไดผ้่านขัKนตอน
การผลิตในทุกกระบวนการทาํให้มีรูปแบบในการผลิตมากถึง 14 รูปแบบ ซึN งยากต่อการวางแผนการผลิตและการ
วิเคราะห์กาํลงัการผลิตของระบบ ส่งผลให้เกิดการใชเ้ครืNองจกัรทีNไม่เต็มประสิทธิภาพสูญเสียโอกาสในการผลิต 
รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายของแผนการเพิNมกาํลงัการผลิตในอนาคตทีNอาจสูงมากขึKน วิธีการวิจยัเริN มจาก
การศึกษาและเกบ็ขอ้มูลของบริษทั จากนัKนใชก้ารวิเคราะห์แบบเอบีซีมาเลือกตวัแทนผลิตภณัฑเ์พืNอเก็บขอ้มลู และ
ประยกุตใ์ชข้ัKนตอนวิธีเลเบลและวิธีขยายในการหาอตัราการไหลสูงสุด โดยแทนเครืNองจกัรดว้ยเส้นเชืNอมและแทน
กระบวนการผลิตในแต่ละกระบวนการด้วยโหนดตัKงแต่กระบวนการผลิตแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย 
ตามลาํดบั ผลการวิจยัพบวา่ บริษทัสามารถผลิตผา้เบรกไดสู้งสุด 25,880 ชิKนต่อวนั และเมืNอทาํการเปรียบเทียบกบั
ยอดการผลิตจริงเฉลีNยต่อวนัแลว้พบว่า บริษทัสามารถเพิNมประสิทธิภาพในการผลิตไดอี้ก 1,375 ชิKนต่อวนัหรือคิด
เป็น 5.6 % รวมไปถึงทราบอตัราการใชง้านเครืNองจกัรในแต่ละกระบวนการอีกดว้ย แบบจาํลองนีK ช่วยให้บริษทั
วิเคราะห์กาํลงัการผลิตของระบบไดอ้ย่างแม่นยาํและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการผลิต การเพิNมกาํลงัการผลิต 
และแผนการบาํรุงรักษาเครืNองจกัรเพืNอเพิNมประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการผลิตได ้

คําสําคัญ: อตัราการไหลสูงสุด; การไหลในข่ายงาน; ขัKนตอนวิธีเลเบล; กาํลงัการผลิต; ผา้เบรกรถยนต ์
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Abstract  
This research aims to apply the maximum flow model in order to demonstrate production route and find 

the maximum flow of the brake pad manufacturing. This case study company produces and distributes brake 
pads for automobile. The company has more than 400 models of brake pads. There are 20 main-production 
processes and 46 machines to produce brake pads. However, every product does not undergo all production 
stage. As a result, there are 14 formats of production procedure which are difficult to set production plan and 
analyze the production capacity of system. Thus, the machines did not work efficiently and the cost of 
production capacity plan might be more expensive in the future. In this case study, the research process was 
started by collecting data from the company. Then, ABC analysis was employed to choose product sampling. 
Moreover, Labeling algorithm and Generic augmenting path algorithm were adopted to find the max flow. The 
machines in each production process from source to sink were described by arcs and nodes respectively. The 
results showed that the company could produce 25,880 of brake pads per day. When this number was compared 
with the production capacity in each day, it was found that the maximum flow model could help produce brake 
pads up to 1,375 pieces per day (5.6%). Furthermore, the company could also know the machine's utilization of 
each process. The maximum flow model could help the company analyze the capacity of production process 
accurately. Thus, the company could use this model to help plan production process, production capacity and 
machine maintenance in order to increase efficiency in each production process. 

Keywords: Maximum flow; Network flow; Labeling algorithm; Production capacity; Automobile brake pads  
 
1. บทนํา 

บริษทักรณีศึกษาเป็นโรงงานผลิตและจาํหน่ายผา้เบรกสําหรับรถยนต์ อาทิ ผา้เบรกสําหรับรถเก๋ง รถ
กระบะ รถตู ้เป็นตน้ ภายในปี 2565 นีKบริษทัมีนโยบายเพิNมยอดการขายเป็น 2,000 ลา้นบาท โดยการเพิNมกาํลงัการ
ผลิตจาก 170,000 ชุดต่อเดือน เป็น 210,000 ชุดต่อเดือน ดงันัKนบริษทัจาํเป็นตอ้งมีการวางแผนการบริหารจดัการ
ระบบการผลิตและวางแผนการเพิNมกาํลงัการผลิตใหเ้พียงพอต่อเป้าหมายทีNตัKงไว ้ปัจจุบนัฝ่ายพฒันากระบวนการ
ผลิตมีแผนการเพิNมกาํลงัการผลิต โดยเบืKองตน้กระบวนการทีNมีกาํลงัการผลิตไม่เพียงพอต่อเป้าหมายจะมีแผนใน
การเพิNมกาํลงัการผลิตของแต่ละกระบวนการในดา้นต่างๆ และคาํนวณค่าใชจ่้ายทีNเกิดขึKน ดงัแสดงในตารางทีN 1 

ตารางทีN 1 แผนการเพิNมกาํลงัการผลิต 
แผนการเพิ]มกาํลังการผลิต จํานวนที]ต้องเพิ]มจากเดิม มูลค่า 

ดา้นกาํลงัคน 9 คน 86,400 บาท/เดือน 
ดา้นชัNวโมงนอกเวลา (OT) 4,102 ชม./เดือน 287,140 บาท/เดือน 

ดา้นเครืNองจกัร เครืNองอดัขึKนรูปพิมพเ์ยน็ 1 เครืNอง 1,200,000 บาท 
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เนืNองจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีความหลากหลาย โดยมียีNห้อในการจาํหน่าย 5 ยีNห้อ แต่ละยีNห้อถูกแบ่ง
ออกเป็นโคด้การขายรวมมากกว่า 25 โคด้ มีจาํนวนรุ่นผา้เบรกมากกว่า 400 รุ่น รวมถึงมีกระบวนการผลิตหลกัๆ 
20 กระบวนการและมีเครืNองจกัรทีNใชใ้นการผลิต 46 เครืNอง อีกทัKงยงัมีเวลาในการผลิตทีNแตกต่างกนัและผลิตภณัฑ์
ไม่ไดผ้า่นขัKนตอนการผลิตในทุกกระบวนการทาํใหมี้รูปแบบการผลิตมากถึง 14 รูปแบบ ซึN งทาํให้การวางแผนการ
ผลิตและการวิเคราะห์กาํลงัการผลิตสูงสุดของระบบมีความยุ่งยากและซับซ้อน ขอ้มูลเกิดความคลาดเคลืNอนไม่
เป็นไปตามแผนทีNวางไว ้จากขอ้มลูฝ่ายผลิตพบว่า เกิดการใชเ้ครืN องจกัรทีNไม่เต็มประสิทธิภาพทาํใหสู้ญเสียโอกาส
ในการผลิตชิKนงาน รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายของแผนการเพิNมกาํลงัการผลิตในอนาคตทีNอาจสูงมากขึKน  

จากปัญหาดงักล่าวงานวิจยันีK จึงประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลการไหลในข่ายงานเพืNอนาํมาจาํลองเส้นทาง
การผลิตในปัจจุบันและวิเคราะห์หาอตัราการไหลสูงสุดของกระบวนการผลิตผา้เบรกทัKงระบบ โดยคาํนึงถึง
รูปแบบการผลิตทีNมีความหลากหลายและจาํนวนเครืNองจกัรทีNใชใ้นการผลิต ซึN งผลลพัธ์ทีNไดจ้ากการใชแ้บบจาํลอง
นีK คือ ทาํให้ทราบถึงอตัราการไหลสูงสุดของระบบการผลิตและอตัราการใชง้านเครืNองจกัรในแต่ละกระบวนการ 
ซึN งจะส่งผลให้ฝ่ายพฒันากระบวนการผลิตมีแบบจาํลองขอ้มูลทีNช่วยในการวางแผนการผลิต แผนการเพิNมกาํลงั
การผลิต และแผนการบาํรุงรักษาเครืNองจกัรเพืNอเพิNมประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการผลิตต่อไปได ้

2. ระเบียบวธีิการวจิยั 
 งานวิจยัฉบับนีK มีขัKนตอนในการศึกษา ดงัแสดงในรูปทีN 1 ซึN งมีระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลตัKงแต่เดือน
มกราคม – มิถุนายน ปี 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีN 1 ขัKนตอนในการศึกษางานวิจยั 

2.4 การสร้างแบบจาํลองขอ้มูลการไหลในข่ายงานและ 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม VBA วิเคราะห์หาคาํตอบ 

เริNมตน้งานวิจยั 

2.2 การวเิคราะห์แบบ ABC Analysis เพืNอเลือกตวัแทนผลิตภณัฑ ์
ในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ในแบบจาํลอง 

2.3 การวเิคราะห์รูปแบบการผลิตและขอ้กาํหนดในการผลิต 

 สิKนสุดการทาํวจิยั 

2.1 ศึกษาขอ้มูลผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลการผลิตของบริษทักรณีศึกษา 
และศึกษาทฤษฎี งานวจิยัทีNเกีNยวขอ้ง 
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2.1 ศึกษาข้อมูลผลติภัณฑ์ ข้อมูลการผลติของบริษัทกรณีศึกษาและศึกษาทฤษฎี งานวจิยัที]เกี]ยวข้อง 
2.1.1 ข้อมูลผลติภัณฑ์ 

ผา้เบรก (Brake Pads) คืออุปกรณ์ส่วนหนึNงในระบบเบรกรถยนต ์ดงัแสดงในรูปทีN 2 โดยผา้เบรกนัKนเป็น
อุปกรณ์ทีNสร้างแรงเสียดทานให้กบัระบบเบรก ซึN งส่วนประกอบของผา้เบรกจะประกอบดว้ย เนืKอผา้เบรกทีNมีความ
แข็งประกบเขา้กบัแผ่นเหลก็เพืNอยึดติดกนัและมีอุปกรณ์เสริมทีNเป็นส่วนประกอบต่างๆ เช่น กิ�ฟ แผ่นชิม ตามชนิด
ของรุ่นรถยนตที์Nใชผ้า้เบรกแต่ละประเภทโดยบริษทัมีจาํนวนรุ่นผา้เบรกมากกวา่ 400 รุ่น  

 
 
 
 
 

รูปทีN 2 ตวัอยา่งส่วนประกอบผา้เบรก  
2.1.2 ข้อมูลการผลติ 

กระบวนการผลิตผา้เบรกของบริษทัมีกระบวนการผลิตหลกัๆ 20 กระบวนการ ดงัแสดงในรูปทีN 3โดยแต่
ละรุ่นผา้เบรกมีเวลาในการผลิตทีNแตกต่างกนัและไม่ไดผ้่านขัKนตอนการผลิตในทุกกระบวนการทาํให้มีรูปแบบใน
การผลิตมากถึง 14 รูปแบบ                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีN 3 กระบวนการผลิตผา้เบรกของบริษทักรณีศึกษา 
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2.1.3 ทฤษฎีและงานวจิยัที]เกี]ยวข้อง 
จากขอ้มูลบริษทัทีNกล่าวมาขา้งตน้นัKนพบว่า บริษทัวางแผนการผลิตและวิเคราะห์กาํลงัการผลิตของระบบ

มีความยุ่งยากและซบัซอ้น ส่งผลให้งานวิจยันีK มีแนวคิดทีNจะนาํทฤษฎีเรืNองการไหลสูงสุดในข่ายงานมาแกปั้ญหา
ดา้นการวางแผนการผลิต โดยส่วนใหญ่มกัถูกนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาการไหลของนํK า การระบายนํKา [1-3] และ
การคาํนวณอตัราสูงสุดของยานพาหนะบนถนนเพืNอนาํมาคาํนวณระยะเวลาการเปิดสัญญาณไฟจราจร [4] ในส่วน
ของระบบการผลิตนัKนมกัจะเป็นการปรับปรุงและเพิNมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต [5-8] จากทีNกล่าวมานัKน 
ยงัไม่มีงานวิจยัใดทีNนาํทฤษฎีเรืNองการไหลสูงสุดในข่ายงานมาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นการวางแผนการ
ผลิต ซึN งผูวิ้จยัเลง็เห็นว่าขอ้ดีของทฤษฎีเรืNองการไหลสูงสุดคือ สามารถคาํนวณอตัราการไหลสูงสุดของระบบทีNมี
ความยุ่งยากและซับซ้อนไดอ้ย่างแม่นยาํและตรงตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยันีK  ดงันัKนการนาํเอาทฤษฎีเรืNองการ
ไหลสูงสุดในข่ายงานมาประยุกตเ์ป็นแบบจาํลองขอ้มูลจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หาอตัราการไหลสูงสุด
ของระบบการผลิตร่วมกบัการเกบ็ขอ้มลูดว้ยเครืNองมือทางดา้นการจดัการงานวิศวกรรมได ้ 

ทฤษฎีการไหลสูงสุดเป็นแนวคิดขัKนตอนวิธีของฟอร์ด-เฟิลเกอร์สัน (Ford – Fulkerson Algorithm) ถูก
พฒันาขึKนโดย Lester Randolph Ford และ Delbert Ray Fulkerson ในปี ค.ศ.1956 วิธีนีK เป็นวิธีสําหรับใชแ้กปั้ญหา
การไหลสูงสุด [9] โดยเริNมตน้จะเป็นการศึกษาปัญหาทีNเกิดขึKนและเก็บรวบรวมขอ้มูลทีNสําคญั เช่น อตัราการไหล 
ความจุเส้นเชืNอม เป็นตน้ จากนัKนนาํขอ้มูลทีNไดม้าเขียนใหอ้ยูใ่นรูปของกราฟ โดยการแปลงเป็นกราฟแบบมีทิศทาง 
เมืNอนาํเส้นเชืNอมแต่ละเส้นมาต่อกนัเป็นลกัษณะของข่ายงานโดยแต่ละเส้นเชืNอมมีความจุทีNไม่เท่ากนัและตอ้งการ
หาปริมาณการไหลสูงสุดตัKงแต่จุดเริNมตน้จนถึงจุดสุดทา้ย โดยสามารถอธิบายปัญหาดงักล่าว ดงัแสดงในรูปทีN 4 

 
รูปทีN 4 ตวัอยา่งการไหลในข่ายงาน [9] 

เมืNอกาํหนดให ้ -  โหนด S (source) แทนโหนดตน้ทางเป็นจุดเริNมตน้ 
-  โหนด T (sink) แทนโหนดปลายทางเป็นจุดสุดทา้ย 
-  โหนด U,V (node) แทนจุดเชืNอมต่อระหวา่งเส้นเชืNอม 
-  ความจุ (capacity) แทนอตัราการไหลของเสน้เชืNอมทีNสามารถไหลผา่นได ้
-  เส้นเชืNอมหรือกิNง (path & arc) แทนเส้นทีNเชืNอมต่อกนัเป็นลกัษณะข่ายงาน 
-  ลกูศรบนเสน้เชืNอมแทนทิศทางการไหล 

โดยสามารถวิเคราะห์และอธิบายหลกัการไดด้งันีK   
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 ƒ(u,v) คือ ปริมาณการไหลในเส้นเชืNอม โดยมีเงืNอนไขคือ  
  1) ปริมาณการไหลในเสน้เชืNอมตอ้งไม่เกินความจุ  
  2) ปริมาณการไหลเขา้มายงัโหนดใด ๆ จะเท่ากบัปริมาณการไหลออกจากโหนดนัKน ยกเวน้
โหนด S กบัโหนด T ดงัแสดงในสมการทีN (1) 

3) โหนด S จะมีเพียงเส้นเชืNอมการไหลออกและจะไม่มีเส้นเชืNอมของการไหลเขา้ ส่วนโหนด T 
จะมีเพียงเส้นเชืNอมการไหลเขา้และจะไม่มีเส้นเชืNอมของการไหลออก  
 |�| = ∑ ���, �	 = ∑ ���, 
	�		��		�                    (1) 

การแกปั้ญหาการไหลสูงสุดสามารถใชข้ัKนตอนวิธีอลักอริทึม (Algorithm) ดงัต่อไปนีK  
1) Labeling algorithm เป็นอลักอริทึมใชค้น้หาโหนดจากเส้นทางกราฟในข่ายงาน โดยหลกัการของ

อลักอริทึมนีKจะเริNมตน้คน้หาโหนดตน้ทางไปยงัโหนดถดั ๆไปตามเส้นทางทีNเชืNอมต่อกนัในข่ายงาน และจะคน้หา
จนพบโหนด โดยโหนดทีNถูกคน้พบแลว้จะทาํการเลเบลหรือติดฉลากโหนดนัKนเพืNอใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 
จากนัKนคน้หาโหนดอืNนๆ จนถึงโหนดปลายทาง โดยทาํการคน้หาจนกระทัNงไม่พบโหนดแลว้จึงจะหยดุคน้หา  

2) Generic augmenting path algorithm หรือเรียกว่าอลักอริทึมขยาย เป็นอลักอริทึมทีNใชใ้นการคน้หา
เส้นทางการไหลของข่ายงานทุกเส้นทางทีNถูกคน้พบ แลว้ทําการคาํนวณปริมาณการไหลของเส้นทางนัKนทุก
เสน้ทาง โดยขัKนตอนสุดทา้ยอลักอริทึมนีKจะคาํนวณปริมาณการไหลสูงสุดของข่ายงาน [9] 

2.2 การวเิคราะห์แบบ ABC Analysis เพื]อเลอืกตวัแทนผลติภัณฑ์ในการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ในแบบจําลอง 
 จากขอ้มูลของบริษทัจาํนวน 6 เดือนพบว่า ผา้เบรกทีNบริษทัจาํหน่ายมีจาํนวน 288 รุ่น ซึN งยากต่อการเก็บ
ข้อมูล ดังนัKนผูวิ้จัยจึงเลือกตวัอย่างรุ่นผา้เบรกมาเป็นตัวแทนในการศึกษาโดยอาศัยการวิเคราะห์แบบ ABC 
Analysis [10] ซึN งแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 3 กลุ่ม โดยปัจจยัในการจดักลุ่ม คือ จาํนวนรุ่นและสัดส่วนยอดขาย
ของผลิตภณัฑ ์โดยผลลพัธ์ทีNไดผู้วิ้จยัเลือกตวัแทนกลุ่ม A เนืNองจากมีสัดส่วนยอดขายมากทีNสุด 80 % มีสัดส่วน
จาํนวนรุ่น 14 % และไดต้วัแทนรุ่นผลิตภณัฑจ์าํนวน 39 รุ่น มาใชใ้นการวิเคราะห์ ดงัแสดงในรูปทีN 5 

 
 
 
 
 

 

รูปทีN 5 การจดักลุ่มของผลิตภณัฑโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์แบบ ABC Analysis 
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2.3 การวเิคราะห์รูปแบบการผลติและข้อกาํหนดในการผลติ 
 จากการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis และไดต้วัแทนของรุ่นผลิตภณัฑท์ัKงหมด 39 รุ่นนีKจะตอ้งทาํการ
วิเคราะห์รูปแบบการผลิตและขอ้กาํหนดต่างๆ ในการผลิตตามขัKนตอนในการศึกษางานวิจยัทีNไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
2.3.1 รูปแบบการผลติ 

จากขอ้มูลการผลิตพบว่า ผลิตภณัฑที์Nบริษทัจาํหน่ายนัKนไม่ไดผ้่านการผลิตในทุกกระบวนการซึN งขึKนอยู่
กบัโคด้การขาย โดยจาํแนกออกมาเป็นรูปแบบการผลิตทัKงหมด 14 รูปแบบทีNแตกต่างกนั ดงัแสดงไวใ้นตารางทีN 2  
ตารางทีN 2 รูปแบบการผลิตทัKงหมดทีNมีการผลิตแตกต่างกนั 

 

2.3.2 ขอ้กาํหนดในการผลิต 
งานวิจยันีK ไดจ้ดักลุ่มการคาํนวณกาํลงัการผลิตตามประเภทของการผลิตออกเป็น 3 กลุ่ม เพืNอใช้เป็น

แนวทางในการวิเคราะห์และเกบ็ขอ้มลูการผลิต ซึN งแต่ละกลุ่มมีสมการทีNใชใ้นการคาํนวณ ดงัแสดงไวใ้นตารางทีN 3 
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1 / / / / / /   / /   /     / / 
2 / / / / / /   / /         / / 
3 / / / / / /   / /   / /   / / 
4 / / / / / / / / /   /     / / 
5 / / / / / / / / / / /   / / / 
6 / / / / / /   / /     /   / / 
7 / / / / / / / / / / /     / / 
8 / / / / / /   / / / / /   / / 
9 / / / / / / / / / /     / / / 

10 / / / / / / / / /         / / 
11 / / / / / /   / / / /     / / 
12 / / / / / /   / / /       / / 
13 / / / / / / / / / /       / / 
14 / / / / / /   / / /   /   / / 
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ตารางทีN 3 การจดักลุ่มการคาํนวณกาํลงัการผลิตและสมการทีNใชใ้นการคาํนวณ 

ลาํดับ ประเภทการผลติ สมการที]ใช้ 

1 
จาํนวนชิKนงานทีNผลิตไดขึ้Kนอยูก่บั ขนาดของชิKนงานและจาํนวนหลุมของแม่พิมพ ์ 
โดยเป็นการผลิตแบบแบทซ์ 

สมการทีN (2), (3), 
(4), (5), (6) 

2 
จาํนวนชิKนงานทีNผลิตไดขึ้Kนอยูก่บั เวลาทีNใชใ้นการผลิตชิKนงานของเครืNองจกัรแต่ละเครืNอง 
โดยเป็นการผลิตแบบทีละชิKน 

สมการทีN (2), (3), 
(4) 

3 
จาํนวนชิKนงานทีNผลิตไดขึ้Kนอยูก่บั เวลาทีNใชใ้นการผลิตชิKนงานของพนกังาน  
โดยเป็นการผลิตแบบทีละชิKน 

สมการทีN (2), (3), 
(4) 

การคาํนวณกาํลงัการผลิต ดงัแสดงในสมการทีN (2)  

 Production capacity (N)  =   (T-t)/(C+m)                  (2) 

 เมืNอกาํหนดให ้    T  คือ เวลาทัKงหมดทีNใชใ้นการผลิตต่อวนั (วินาที) 
  t   คือ เวลาในการทาํกิจกรรม การประชุมงานและเวลาพกัของพนกังานต่อวนั (วินาที) 
  C  คือ เวลามาตรฐานทีNใชใ้นการผลิตชิKนงาน (วินาที/ชิKน) 
  m  คือ เวลาในการติดตัKงเครืNองจกัรและเวลาในการจดัเตรียมชิKนงาน (วินาที/ชิKน) [11] 

การหาเวลามาตรฐานทีNใชใ้นการผลิตชิKนงาน ดงัแสดงในสมการทีN (3) และ (4) 

เวลามาตรฐาน (C) = เวลาปกติ + ค่าเผืNอในการทาํงาน                  (3) 

 เวลาปกติ = เวลาเฉลีNยจากการจบัเวลา x  %ประเมินความเร็วในการทาํงาน               (4) 

 กรณีทีNมีรูปแบบการผลิตแบบแบทซ์ และจาํนวนชิKนงานทีNไดใ้นแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั การหาเวลามาตรฐาน
ทีNใชใ้นการผลิตชิKนงาน ดงัแสดงไวใ้นสมการทีN (5) 
          
 C (วินาที/ชิKน)  =                       (5) 
 

จาํนวนชิKนงานเฉลีNยทีNได้ของกลุ่ม (N*) หาได้จากสมการค่าเฉลีNยเลขคณิตถ่วงนํK าหนัก [12] ถา้ให ้
��, ��, …��  เป็นความสาํคญัหรือนํKาหนกัถ่วงของค่าจากการสังเกต ��, ��, … ��ตามลาํดบั ดงัแสดงในสมการ
ทีN (6)  

N* (ชิKน)    =    
∑ ����
�
���

∑ ��
�
���

                    (6) 

เวลาเฉลีNยทีNใชใ้นการผลิตของกลุ่ม (C*) 
จาํนวนชิKนงานเฉลีNยทีNไดข้องกลุ่ม  (N*) 
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2.4 การสร้างแบบจําลองข้อมูลการไหลในข่ายงานและการประยุกต์ใช้โปรแกรม VBA วเิคราะห์หาคําตอบ 
งานวิจยันีK ไดวิ้เคราะห์ขอ้มูลโดยการแปลงรูปแบบการผลิตให้เป็นข่ายงานเพืNอจาํลองเส้นทางการผลิตใน

ปัจจุบนัของบริษทัทีNศึกษาและแสดงใหเ้ห็นถึงความซบัซอ้นของกระบวนการผลิต 
โดยกาํหนดให ้        -  โหนด S แทนโหนดตน้ทางเป็นจุดเริNมตน้ของกระบวนการผลิตแรก 
        -  โหนด T แทนโหนดปลายทางเป็นจุดสุดทา้ยของกระบวนการผลิตสุดทา้ย 
        -  โหนด U,V แทนจุดเชืNอมต่อระหวา่งกระบวนการผลิต (ตวัเลขโหนด) 
        -  ความจุเสน้เชืNอม แทนกาํลงัการผลิตเครืNองจกัรของแต่ละเครืNอง 
        -  เส้นเชืNอมหรือกิNง แทนเครืNองจกัรในแต่ละกระบวนการผลิต (เสน้สีเขียว) 
        -  เสน้สมมติ แทนเส้นเชืNอมทีNสร้างขึKนเพืNอใชใ้นการคาํนวณ (เสน้สีแดง) 
        -  ลกูศรบนเสน้เชืNอมแทนทิศทางการผลิตแต่ละกระบวนการผลิต 

 เส้นเชืNอมสมมติทีNสร้างขึKนมานัKนเพืNอให้สามารถคาํนวณอตัราการไหลในแบบจาํลองได ้โดยความจุของ
เส้นสมมติจะมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่ากาํลงัการผลิตของเครืN องจกัรทีNเชืNอมต่อกนัก็ได ้อย่างไรก็ตามการสรุปผลจะ
ไม่นาํเสน้สมมติมาวิเคราะห์แต่จะนาํเส้นเชืNอมทีNเป็นตวัแทนของเครืNองจกัรมาวิเคราะห์เท่านัKน ดงัแสดงในรูปทีN 6 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปทีN 6 การแปลงรูปแบบการผลิตให้เป็นข่ายงาน 

หลงัจากนัKนแปลงรูปแบบการผลิตจากข่ายงานให้เป็นตารางขอ้มูลดงัตวัอย่างทีNแสดงไวใ้นตารางทีN 4 โดย
งานวิจยันีK จะเขียนโปรแกรมจากการใช ้ Labeling algorithm และ Generic augmenting path algorithm ใน Visual 
Basic for Application บน Microsoft Excel เพืNอคาํนวณหาอตัราการไหลสูงสุดของระบบ 

 
 

อดัขึKนรูปเยน็ 

อดัขึKนรูปร้อน 

ผสมเคมี บรรจุกล่อง 

อบ พ่นสี+อบสี ยงิรหสั ยงิทราย+พ่นกาว ฝน จดัชุด 
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ตารางทีN 4 ตารางขอ้มลูจากการแปลงรูปแบบการผลิตของข่ายงาน 
จากโหนด ถึงโหนด กาํลังการผลิต ชื]อเครื]องจักร จากโหนด ถึงโหนด กาํลังการผลิต ชื]อเครื]องจักร 

1 2 30390 ยงิทราย+พ่นกาว 48 49 56842 ยงิรหสัผลิต 
1 3 32400 ผสมเคมี 49 50 52812 ย ํKากิ�ฟผา้เบรก 
2 4 30390 เส้นสมมติ 49 51 52812 เส้นสมมติ 
3 4 32400 เส้นสมมติ 50 51 52812 เส้นสมมติ 
4 5 3580 อดัขึKนรูปเยน็1 51 52 31556 จดัชุด 
4 6 3390 อดัขึKนรูปเยน็2 52 53 44751 บรรจุกล่อง 

 จากการเปรียบเทียบขอ้มูลสัดส่วนผลต่างระหว่างยอดการผลิตจริงกบัยอดการผลิตจากการประมาณค่าทีN
ใชค้าํนวณในโปรแกรม โดยใชข้อ้มูลตวัแทนรุ่นผลิตภณัฑที์Nศึกษาจาํนวน 39 รุ่นมาวิเคราะห์เพืNอใหร้ะบบมีความ
เชืNอมัNน ซึN งผลจากการเปรียบเทียบจะเป็นขอ้มูลยอดการผลิตเฉลีNยต่อวนัและยอดการผลิตเฉลีNยทัKงหมด 6 เดือน
พบว่า การผลิตจริงมีการเพิNมชัNวโมงนอกเวลา (OT) ใหก้บัพนกังานทาํใหย้อดการผลิตเพิNมขึKนและมีเครืNองจกัรอดั
ขึKนรูปร้อนเสียซึNงอยูใ่นระหว่างการรอซ่อมจึงส่งผลทาํใหย้อดการผลิตจริงลดลง จากผลการประมาณค่าใหค้าํตอบ
ทีNมากกว่ายอดการผลิตจริงโดยมีค่าเฉลีNยผลต่างทีN 8% และค่าส่วนเบีNยงเบนมาตรฐานคือ 8.9 ทัKงนีK แบบจาํลอง
สามารถคาํนวณและวิเคราะห์ขอ้มูลอตัราการไหลสูงสุดของระบบไดแ้ละสามารถนาํขอ้มูลจากการประมาณค่ามา
ใชวิ้เคราะห์และสรุปผลต่อไป 
3. ผลการวจิยั 

 ผลการวิจยัสามารถวิเคราะห์ผลการจาํลองเส้นทางการผลิตโดยแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 กรณี ดงันีK  
3.1 ผลจากการประมาณค่าอตัราการไหลสูงสุดโดยทําการผลติทุกเครื]องจกัร 

หากบริษทัตอ้งการผลิตทุกเครืNองจกัรและใชก้าํลงัการผลิตของเครืN องจกัรให้เต็มประสิทธิภาพมากทีNสุด 
โดยผลการหาอตัราการไหลสูงสุดของโปรแกรมพบว่า บริษทัสามารถผลิตชิKนงานไดสู้งสุดคือ 25,880 ชิKนต่อวนั 
และยงัทราบถึงอตัราการใชง้านเครืNองจกัรในแต่ละกระบวนการ ซึN งสามารถสรุปกาํลงัการผลิตคงเหลือในแต่ละ
กระบวนการ ดงัแสดงในตารางทีN 5 
ตารางทีN 5 สรุปผลกาํลงัการผลิตคงเหลือในแต่ละกระบวนการโดยผลิตทุกเครืNองจกัร 

ชื]อ 
กระบวนการ 

คงเหลือ 
(ชิoน/วนั) 

%คงเหลือจาก 
อตัราการไหลสูงสุด 

ชื]อ 
กระบวนการ 

คงเหลือ 
(ชิoน/วนั) 

%คงเหลือจาก 
อตัราการไหลสูงสุด 

ยงิทราย+พ่นกาว 4510 17% ฝน2 3620 14% 
ผสมเคมี 6520 25% พ่นสี+อบสี 7487 29% 

อดัขึKนรูปเยน็ 0 0% ยงิรหสัผลิต 30962 120% 
อดัขึKนรูปร้อน 8680 34% จดัชุด 5676 22% 

อบ 8680 34% บรรจุกล่อง 18871 73% 

ฝน1 8260 32% อตัราการไหลสูงสุดของระบบคอื  25,880  ชิoน/วัน 
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 จากผลการวิเคราะห์อตัราการไหลสูงสุดทีNบริษทัสามารถทาํการผลิตได ้ผูวิ้จยัไดท้าํการเปรียบเทียบยอด
การผลิตจริงเฉลีNยชิKนต่อวนัของแต่ละเดือนเทียบกบัผลอตัราการไหลสูงสุดทีNไดจ้ากโปรแกรมเพืNอให้ทราบถึง
ความสามารถในการผลิตก่อนและหลงัการวิเคราะห์ ดงัแสดงในรูปทีN 7   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีN 7 การเปรียบเทียบยอดการผลิตจริงเฉลีNยชิKนต่อวนักบัผลอตัราการไหลสูงสุดทีNไดจ้ากโปรแกรม 

จากผลดงักล่าวจะเห็นว่าการใชอ้ตัราการไหลสูงสุดทาํให้บริษทัสามารถเพิNมประสิทธิภาพในการผลิต
ชิKนงานเฉลีNยเพิNมขึKนอีก 1,375 ชิKนต่อวนัหรือคิดเป็น 5.6 % ซึN งก่อนหน้านีK  ใช้การวิเคราะห์กาํลงัการผลิตด้วย
กระบวนการทีNเป็นคอขวด ทาํใหเ้กิดการใชเ้ครืNองจกัรไม่เตม็ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุนีK จึงส่งผลใหผ้ลการวิเคราะห์นีK
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Prudtipong [1] คือศึกษาเสน้ทางการระบายนํKาของโครงการส่งนํKาและบาํรุงรักษาป่าสัก 
ใตจ้งัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยหาความสามารถในการระบายนํKาสูงสุดทีNประตูระบายนํKา ผลทีNไดคื้อ ค่าเฉลีNยการ
ระบายนํKาสูงสุดเท่ากบั 24.33 m3/s ส่งผลทาํใหท้ราบถึงความสามารถในการระบายนํKาในเส้นทางนัKนไดเ้ป็นอย่างดี 
อีกหนึN งงานวิจัยทีNสนับสนุนการใช้แบบจาํลองการไหลสูงสุดคืองานวิจัยของ Praewnapa [3] สืบเนืNองจาก
เหตุการณ์นํK าท่วมทีNเกิดขึKนในประเทศไทยปี 2554 เกิดความเสียหายในหลายพืKนทีNโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร นํKา
ไม่สามารถระบายลงสู่อ่าวไทยได้ทันเวลา จึงต้องหาปริมาณไหลสูงสุดของนํK าจากทา งตอนบนของ
กรุงเทพมหานครลงสู่อ่าวไทย โดยผลการวิจยัพบว่า ปริมาณการไหลสูงสุดของนํKาคือ 228,960,000 ลูกบาศกเ์มตร
ต่อวนั โดยสามารถนาํขอ้มลูทีNไดนี้Kไปใชใ้นการบริหารจดัการการผนันํKาของหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.2 ผลจากการประมาณค่าอตัราการไหลสูงสุดกรณีเพิ]มเครื]องจกัร 
การวิเคราะห์ผลของกรณีนีK เกิดจากการทีNบริษทัไดต้ัKงเป้าหมายในการเพิNมกาํลงัการผลิตในอนาคต จาก

ตารางสรุปผลทีN 5 ทาํใหเ้ห็นว่ากระบวนการอดัขึKนรูปเยน็ไม่มีกาํลงัการผลิตคงเหลือ จึงทาํการวิเคราะห์ผลโดยการ
เพิNมเครืNองจกัรอดัขึKนรูปเยน็ 1 เครืNองในกระบวนการผลิต ซึN งจะส่งผลให้บริษทัสามารถมีอตัราการไหลทีNเพิNมขึKน
อีก 3,390 ชิKนต่อวนั ทาํใหมี้อตัราการไหลสูงสุดของระบบรวมเป็น 29,270 ชิKนต่อวนั โดยแต่ละกระบวนการยงัคง
มีกาํลงัการผลิตคงเหลือ ดงัแสดงไวใ้นตารางทีN 6 ผลสุดทา้ยจะทาํให้บริษทัมีความสามารถในการผลิตชิKนงานเฉลีNย
เพิNมขึKนอีก 4,765 ชิKนต่อวนัหรือคิดเป็น 19.4 %   
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25,880 ชิKน 
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ตารางทีN 6 สรุปผลกาํลงัการผลิตคงเหลือในแต่ละกระบวนการจากการเพิNมเครืNองจกัร 

ชื]อ 
กระบวนการ 

คงเหลือ
(ชิoน/วนั) 

%คงเหลือจาก 
อตัราการไหลสูงสุด 

ชื]อ 
กระบวนการ 

คงเหลือ 
(ชิoน/วนั) 

%คงเหลือจาก 
อตัราการไหลสูงสุด 

ยงิทราย+พ่นกาว 1120 4% ฝน2 230 1% 
ผสมเคมี 3130 11% พ่นสี+อบสี 4097 14% 

อดัขึKนรูปเยน็ 0 0% ยงิรหสัผลิต 27572 94% 
อดัขึKนรูปร้อน 5290 18% จดัชุด 2286 8% 

อบ 5290 18% บรรจุกล่อง 15481 53% 

ฝน1 4870 17% อตัราการไหลรวมสูงสุดของระบบคอื  29,270  ชิoน/วัน 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจยัฉบบันีK เป็นการประยุกตใ์ชแ้บบจาํลองขอ้มูลการไหลในข่ายงานมาจาํลองเส้นทางการผลิตและหา
อตัราการไหลสูงสุดของกระบวนการผลิตผา้เบรกทัKงระบบ จากปัญหาความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละการ
ผลิตผา้เบรกนัKนทาํให้เกิดความยุ่งยากในการวางแผนการผลิตและการวิเคราะห์กาํลงัการผลิตสูงสุด ส่งผลให้เกิด
การใชเ้ครืNองจกัรไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพทาํใหสู้ญเสียโอกาสในการผลิต รวมไปถึงส่งผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายของ
แผนการเพิNมกาํลงัการผลิตในอนาคตทีNอาจสูงมากขึKน ดงันัKนจึงไดศึ้กษาวิธีการแกปั้ญหาโดยเริNมจากการเก็บขอ้มูล
ของบริษทั จากนัKนใชก้ารวิเคราะห์แบบเอบีซีเพืNอเลือกตวัแทนผลิตภณัฑใ์นการเกบ็ขอ้มลู และประยุกตใ์ชข้ัKนตอน
วิธีเลเบลและวิธีขยายในการหาอตัราการไหลสูงสุด ตัKงแต่กระบวนการผลิตแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย 
ผลการวิจยัพบว่า บริษทัสามารถผลิตผา้เบรกไดสู้งสุด 25,880 ชิKนต่อวนั และเมืNอทาํการเปรียบเทียบกบัยอดการ
ผลิตจริงเฉลีNยต่อวนัแลว้พบว่า บริษทัสามารถเพิNมประสิทธิภาพในการผลิตชิKนงานไดอี้ก 1,375 ชิKนต่อวนัหรือคิด
เป็น 5.6 % และหากบริษทัตอ้งการเพิNมกาํลงัการผลิตโดยการเพิNมเครืNองจกัรอดัขึKนรูปเย็น 1 เครืN องในอนาคต 
บริษทัสามารถผลิตชิKนงานเพิNมขึKนอีก 4,765 ชิKนต่อวนัหรือคิดเป็น 19.4 % รวมเป็น 29,270 ชิKนต่อวนัซึN งตรงตาม
เป้าหมายของบริษทัทีNตอ้งการเพิNมกาํลงัการผลิต นอกจากนีKบริษทัสามารถทราบอตัราการใชง้านเครืNองจกัรในแต่
ละกระบวนการผลิต โดยแบบจาํลองนีK ช่วยให้บริษทัวิเคราะห์กาํลงัการผลิตของระบบไดอ้ย่างแม่นยาํและใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการวางแผนการผลิต การเพิNมกาํลงัการผลิต และแผนการบาํรุงรักษาเครืNองจกัรเพืNอเพิNมประสิทธิภาพของ
แต่ละกระบวนการผลิตได ้

เอกสารอ้างองิ 
[1] P. Pengsiri, “The Analysis of Floodgate Network Based on A Combination of Betweenness Centrality and 

Maximum Flow,” Journal of information science and technology, Vol. 6, No. 1, 2016, pp. 25-33.   
[2] S. Kokun, “Peak Flow Simulation using an Antecedent Precipitation Index Method in Upper Chi Basin,” 

Master of Engineering, Water Resources Engineering, Kasetsart University, 2014. 



คเณศ พนัธ์ุสวาสดิQ และ เอกรินทร์ การเก่ง / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที] 10 ฉบบัที] 28 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

26 

[3]  P. Inta and K. Puntusavase, “Applying algorithms to determine the maximum flow of water in Bangkok 
using the maximum flow model,” Thai Journal of Operations Research, Vol. 6, No. 1, 2018, pp. 31-39. 

[4] A. Ngaosai, “Technique for Computing Duration of Turn on Traffic Light Based on Maximum Flow 
Theorem,” Master of Science, Computer Science, Chiang Mai University, 2018. 

[5]  W. Sae-ang, “Process improvement proposal analysis using industrial simulation,” Master of Engineering, 
Engineering Management, Burapha University, 2015. 

[6]  S. Velumani and H. Tang, “Operations status and bottleneck analysis and improvement of a batch process 
manufacturing line using discrete event simulation,” Procedia Manufacturing, Vol. 10, 2017, pp. 100-111. 

[7] P. Dolgopolov, D. Konstantinov, L. Rybalchenko and R. Muhitovs, “Optimization of train routes based on 
neuro-fuzzy modeling and genetic algorithms,” Procedia Computer Science, Vol. 149, 2019, pp. 11-18. 

[8] S. Bosittipichet, “The parts conveyance routing under limitation of area and time,” Master of Science, 
Transport and logistics management, Burapha University, 2013. 

[9] R.K. Ahuja, T.L. Magnanti and J.B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications,  
1st edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1993. 

[10] Department of Industrial Promotion, ABC Analysis [Online], Available: https://bsc.dip.go.th/th/search-
advance?s=ABC+analysis [July 25, 2019]. 

[11] R. Kanjanapanyakom, Industrial work study, Top Publishing, Bangkok, 2009.  
[12] The princess, ค่าเฉลีNยเลขคณิตถ่วงนํK าหนัก (Weighted arithmetic mean) [Online], Available: 

https://nutnuntasen.wordpress.com/ค่าเฉลีNยเลขคณิตถ่วงน/้ [September 20, 2019]. 
 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 28, May - August 2020: 27 - 42 

Research Paper Received 1 April 2020 
*Corresponding author Revised 8 July 2020 
 Accepted 17 July 2020 
 

ผลของปริมาณ NiO ที6มีต่อความว่องไวของตวัเร่งปฏิกริิยา Ni-Al2O3 

จากการตกตะกอนร่วมในการเร่งปฏิกริิยาการผลติกรีนดเีซล 

Effect of NiO Loading on the Catalytic Activity of Ni-Al2O3 Catalyst  

by Co-precipitation for Green Diesel Production 
 

กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ*  ศิวนัท แก้วใจด ี ลกัษกิา เภาม ี ชัชวาลย์ สุขมั6น  สุรัตน์ บุญพึ6ง 

และ ชาตสิยาม ธรรมจนิดา 
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ 

E-mail: kanokwan.n@rmutk.ac.th 
 

Kanokwan Ngaosuwan*, Siwanat Keaochaidi, Laksika Phaomee, Chatchawan Sookman,  

Surat Boonpung and Chatsiam Thummachinda 
Chemical Engineering Division, Engineering Faculty, Rajamangala University of Technology Krungthep, 

Bangkok, Thailand 

E-mail: kanokwan.n@rmutk.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีD ศึกษาผลของปริมาณ NiO บนตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRสังเคราะห์จากการตกตะกอนร่วม โดย

เติม NiO ทีRปริมาณ 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 %wt โดยศึกษาคุณลกัษณะของตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยเทคนิค XRD, N2 
adsorption-desorption, TEM และ SEM-EDS ซึR งหลงัจากนัDนนาํตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ไดม้าผา่นการกระตุน้
ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน และทดสอบความว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใชป้ฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของกรดโอเลอิก
ในเครืR องปฏิกรณ์แบบกะทีRอุณหภูมิ 310°C ความดนัของแก๊สไฮโดรเจน 40 bar เป็นเวลา 4 h และวิเคราะห์
ผลิตภณัฑด์ว้ยเครืRองแก๊สโครมาโทกราฟ จากผลการศึกษาคุณลกัษณะพบว่าการเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 
โดยใชวิ้ธีการตกตะกอนร่วมทีRไม่ไดผ้า่นการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน สามารถพบผลึก β-Ni(OH)2 และ Al(OH)3 
และตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ไดมี้ขนาดรูพรุนเป็นขนาดเมโซ นอกจากนีD ยงัพบว่าโลหะ Ni สามารถยึดเกาะบน
ผิวของอะลูมินาไดสู้งสุดเพียง 19%wt และศึกษาความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของตวัเร่งปฏิกิริยา 
Ni-Al2O3(R) ทีRผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนแลว้ พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) จะใหค่้าการเปลีRยน
ของกรดโอเลอิกสูงสุดทีR 68% และใหผ้ลไดข้องนํDามนัดีเซลสูงสุดในช่วง C17 ผ่านปฏิกิริยาดีคาร์บอนิเลชนัและ
ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันโดยให้ผลได้ในช่วง C14-C18 ซึR งเป็นกรีนดีเซลถึง 54% ทีR เวลาในการทาํปฏิกิริยา  



กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ และคณะ / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที6 10 ฉบบัที6 28 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

28 

240 min เนืRองจากตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) มีปริมาณ Ni บนพืDนผิวตวัเร่งปฏิกิริยาสูงทีRสุด มีการกระจายตวั
ของ NiO ทีR ดี และมีขนาดรูพรุนเฉลีRยสูง ส่วนตวัเร่งปฏิกิริยา 0Ni-Al2O3(R) จะไม่สามารถเร่งปฏิกิริยา 
ดีออกซิเจเนชนั โดยสงัเกตไดจ้ากผลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีRไม่ถึง 1% 

คําสําคัญ: ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3; ดีออกซิเจเนชนั; กรีนดีเซล; ดีคาร์บอนิเลชนั; ดีคาร์บอกซิเลชนั  
 
Abstract 

This project studied the effect of nickel loading on Ni-Al2O3 catalyst with preparation by  
co-precipitation method. The amount of NiO was 0, 20, 40, 60, 80 and 100%wt. The catalysts were 
characterized by XRD, N2 adsorption-desorption, TEM and SEM-EDS techniques. Then, the synthesized 
catalysts were activated with H2 superior to test with deoxygenation of oleic acid in a batch reactor. The reaction 
was operated at a temperature of 310°C for 4 h using H2 pressure of 40 bar and analyzed the product with gas 
chromatograph. The characterization results revealed that the presence of crystal phase of β-Ni(OH)2 and 
Al(OH)3 was obtained for non-activation Ni-Al2O3 catalyst synthesized by co-precipitation. The synthesized 
catalysts were mesoporous structures. Moreover, only 19%wt of Ni metal was detected on the alumina surface. 
The catalytic activities via deoxygenation were determined using Ni-Al2O3(R) catalyst activated with H2. The 
80Ni-Al2O3(R) catalyst provided 68% conversion of oleic acid with maximum C17 yield via decarbonylation 
and decarboxylation. 54% of C14-C18 yield as a green diesel was obtained at reaction time of 240 min. This 
was due to the 80Ni-Al2O3(R) catalyst was the highest Ni on the catalyst surface area, high NiO dispersion and 
high average pore size. While, 0Ni-Al2O3(R) catalyst could not be active for deoxygenation, this can be seen 
from the lowest hydrocarbon yield less than 1%.  

Keywords: Ni-Al2O3 catalyst; Deoxygenation; Green diesel; Decarbonylation; Decarboxylation 
 
1. บทนํา  

นํDามนัดีเซลส่วนใหญ่ทีRใชใ้นปัจจุบนัไดม้าจากการขุดเจาะของนํDามนัดิบทีRเกิดจากซากฟอสซิล แลว้นาํมา
ผ่านกระบวนการการกลัRนปิโตรเลียม แต่เนืRองจากความตอ้งการในการใชเ้ชืDอเพลิงเพิRมมากขึDน ซึR งสวนทางกบั
ปริมาณของนํD ามนัทีRค่อยๆ ลดลง จึงไดมี้การศึกษาวิธีการผลิตเชืDอเพลิงทีRมีคุณภาพสูงขึDนโดยใชห้ลกัการการตดั
โมเลกลุ (Cracking) หรือดึงออกซิเจนออกจากกรดไขมนั โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาเฉพาะเจาะจงในการเกิดปฏิกิริยา 
ดีออกซิเจเนชนั โดยใชห้ลกัการอดัแก๊สไฮโดรเจนเพืRอเขา้ไปแทนทีRออกซิเจนในโมเลกลุ (Hydro processing) โดย
ผลิตภณัฑที์Rออกมาจะอยูใ่นรูปแบบไฮโดรคาร์บอนทีRมีปริมาณคาร์บอนอยู่ในช่วงของนํDามนัดีเซล C15-C18 โดยมี
ชืRอเรียกวา่กรีนดีเซล (Green diesel) โดยความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาเหล่านีD ขึDนอยู่กบัตวัเร่งปฏิกิริยาทีRใช ้เช่น 
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ตวัเร่งปฏิกิริยา CO, Ni, Pd และ Pt จากการศึกษาพบว่าโลหะ Ni มีตาํแหน่งว่องไว (Active site) ในการ
เกิดปฏิกิริยาทีRสูงและราคาถูกจึงสรุปว่า Ni เหมาะสมทีRจะนาํมาใชใ้นการเร่งการเกิดปฏิกิริยามากทีRสุด โดยจะใส่
บนตวัรองรับ (Support) ชนิดต่างๆ เช่น ถ่านกมัมนัต ์(Activated carbon) อะลูมินา (Al2O3) และซิลิกา (SiO2) ซึR งมี
ลกัษณะเป็นรูพรุนเพืRอใหต้วัเร่งปฏิกิริยาเขา้ไปเกาะ เพืRอเพิRมพืDนทีRผิวใหแ้ก่ตวัเร่งปฏิกิริยาให้มากทีRสุด [1] เพืRอให้มี
อตัราการเกิดปฏิกิริยาสูงทีRสุด โดยรูพรุนตอ้งเป็นแบบเมโซพอร์ (Mesoporous) ทีRมีขนาดรูพรุน 2-50 nm เพืRอให้
โมเลกลุนํDามนัเขา้ไปทาํปฏิกิริยาบนตาํแหน่งวอ่งไวไดง่้ายขึDน [2] 

Mantha และคณะ [3] พบว่าปริมาณนิกเกิลทีRใชใ้ส่บนตวัรองรับ Al2O3 มีผลต่อผลได ้(Yield) ของกรีน
ดีเซล โดยใช้นํD ามันดอกทานตะวนัเป็นสารตัD งต้น ซึR งคณะผูวิ้จัยกลุ่มนีD ได้มีการตัD งประเด็นปัญหา โดยพบว่า
บ่อยครัD งทีRตวัเร่งปฏิกิริยาไม่สามารถใส่บนตวัรองรับไดท้ัDงหมดดว้ยวิธีการเอิบชุ่ม จึงคิดคน้การสังเคราะห์ตวัเร่ง
ปฏิกิริยาบนตวัรองรับดว้ยวิธีตกตะกอนร่วม (Co-precipitation) โดยสามารถใส่ปริมาณ Ni สูงถึง 100%wt และ
นาํไปทาํปฏิกิริยาในเครืRองปฏิกรณ์ชนิดแบบกะ (Batch) ทีRอุณหภูมิ 310°C ความดนั 40 bar ใชเ้วลาทาํปฏิกิริยา 9 h 
จากการทดลองพบว่ามีปริมาณ Ni เขม้ขน้ 80%wt ใหไ้ฮโดรคาร์บอนถึง 60% ซึR งเป็นค่าทีRสูงและคุม้ค่าต่อการ
ลงทุน แต่เนืRองดว้ยสารตัDงตน้ทีRเป็นนํDามนัจากเมลด็ดอกทานตะวนั ซึR งจะตอ้งนาํมาทาํปฏิกิริยากบัแก๊สไฮโดรเจน 
(Hydrogenation) เพืRอให้เกิดเป็นกรดไขมนัอิสระ (Free fatty acid) ซึR งจะเป็นการสิDนเปลืองแก๊สไฮโดรเจน และ
เพิRมระยะเวลาในการทาํปฏิกิริยาเพืRอผลิตนํDามนักรีนดีเซล นอกจากนีD  Attapon และคณะ [4] เตรียมตวัเร่งปฏิกิริยา 
NiAl2O4 ดว้ยวิธีการเอิบชุ่มและเผาทีRอุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 10 h หลงัจากนัDนทดสอบผลของตวัเร่งปฏิกิริยาทีR
อุณหภูมิในการรีดิวซ์ 500, 650 และ 800°C โดยใชน้ํDามนัปาลม์เป็นสารตัDงตน้ในปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิเจเนชนั 
เพืRอไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นกรีนดีเซลทีRอุณหภูมิ 300°C ความดนั 50 bar จากผล XRD และ XANES (X-ray absorption 
near edge structure) พบว่าเกิดผลึก Ni หลงัจากรีดิวซ์ทีRอุณหภูมิต่างๆ กนั ผลจาก TEM พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยาเกิด
ขนาดอนุภาคทีRใหญ่และสามารถใหผ้ลไดสู้งถึง 94.3% โดยใชอุ้ณหภมิูรีดิวซ์ 650°C 

ดงันัDนงานวิจยันีD จึงศึกษาผลของการสังเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 โดยการสังเคราะห์ดว้ยวิธีการ
ตกตะกอนร่วม โดยใช ้Ni(NO3)2•6H2O (Nickel nitrate hexahydrate) และ Al(NO3)3•9H2O (Aluminum nitrate 
nonahydrate) เป็นสารตัDงตน้ในการสังเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ซึR งจะใชป้ริมาณ NiO ทีRแตกต่างกนัใส่บน
ตวัรองรับ Al2O3 โดยใชก้รดไขมนัอิสระเป็นสารตัDงตน้ เพืRอศึกษาปริมาณของ NiO ทีRสามารถใส่บนตวัรองรับ 
Al2O3 ทีRมีต่อผลไดข้องปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัในการผลิตกรีนดีเซล และศึกษาคุณลกัษณะของตวัเร่งปฏิกิริยาทีR
สงัเคราะห์ได ้
 
2. วธีิการศึกษา  

2.1 วสัดุและสารเคม ี
Nickel nitrate Hexahydrate, (Ni(NO3)2·6H2O) เกรด AR (97%) บริษทั Elago Enterprises Pty Ltd., 

Aluminum nitrate (Al(NO3)3·9H2O) เกรด LR  (98%) บริษทั Thermo Fisher Scientific Australia Pty Ltd,  
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Ammonium hydroxide (NH4OH) เกรด Technical (30%) บริษทั Fisher Scientific UK Ltd. ซึR งนาํมาใชใ้นการ
สงัเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา XNi-Al2O3  โดยทีR X เป็นปริมาณ Ni ทีRเติมในตวัเร่งปฏิกกิริยาทีRอตัราส่วน 0, 20, 40, 60, 
80 และ 100% ของ NiO ทีRส่วนกรด Oleic acid ไดจ้ากบริษทั Sigma-Aldrich Ltd. (เกรด Technical, 90%) นาํมาใช้
เป็นสารตัDงตน้ในการทดสอบความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ได ้
2.2 การเตรียมตวัเร่งปฏิกริิยา NiO-Al2O3 

ชัRง Ni(NO3)2·6H2O และ Al(NO3)3·9H2O แลว้ใส่สารตัDงตน้ทีRเตรียมไวท้ัDง 2 สาร ลงในขวดรูปชมพู่ และ
เติมนํD ากลัRนปริมาตร 180 mL แลว้นาํมากวนเป็นเวลา 24 h และนาํสารทีRผ่านการกวนแลว้มาหยดลงในสารละลาย 
NH4OH 330 mL (100Ni-Al2O3 ใช ้สารละลาย NaOH ทีRมีความเขม้ขน้ 0.02 M) ดว้ยอตัราการไหล 1.2 mL/min ทีRมี
ค่า pH เท่ากบั 8 เป็นเวลา 4 h หลงัจากนัDนกรองดว้ยเครืRองกรองสุญญากาศ และอบทีRอุณหภูมิ 110๐C เป็นเวลา 24 h 
และเกบ็ใส่ขวดปิดฝาใหส้นิท ใส่ใน Desiccator เพืRอป้องกนัความชืDน 
2.3 การทดสอบคุณลกัษณะของตวัเร่งปฏิกริิยา  

(1) การเลีDยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-Ray diffraction, XRD) เพืRอศึกษาความเป็นผลึกของตวัเร่งปฏิกิริยา 
โดยวดัทีRมุม 10-80 º อตัราการสแกน 0.04 º/min โดยใชท้องแดงเป็นแหล่งรังสีเอกซ์ทีRความยาวคลืRน 1.5418 Å 
ยีRหอ้ SIEMENS รุ่น 5000 

(2) กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) เพืRอหาการ
กระจายขนาดของอนุภาคแบบ 2 มิติของตวัเร่งปฏิกิริยา ยีRหอ้ JEOL รุ่น JEM-1400 

(3) กลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron micro- scope, SEM) เพืRอศึกษาลกัษณะ
พืDนผิวแบบ 3 มิติของตวัเร่งปฏิกิริยา ยีRหอ้ JEOL รุ่น JSM-7610F ต่อกบั EDS โดยใชโ้ปรแกรม Isis series 300 

(4) การดูดซับของแก๊สไนโตรเจน (N2 adsorption, BET) เพืRอหาพืDนทีRผิวจาํเพาะ ขนาดรูพรุน และการ
กระจายขนาดรูพรุนของตวัเร่งปฏิกิริยา ยีRหอ้ Micromeritic ChemiSorb รุ่น 2750 
2.4 ทดสอบความว่องไวตวัเร่งปฏิกริิยา 

ปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัในการผลิตกรีนดีเซลทาํปฏิกิริยากบักรดไขมนัอิสระ 50 g/ 2.5 g ของตวัเร่ง
ปฏิกิริยาทีRมีปริมาณ NiO 0-100%wt เริRมตน้นาํตวัเร่งปฏิกิริยาไปกระตุน้ภายใตบ้รรยากาศของแก๊สไฮโดรเจน 
(Reduced in H2 gas) โดยใชเ้ครืRองปฏิกรณ์แบบกะ ยีRห้อ Parr Instrument Company รุ่น 4848 ดงัรูปทีR 1 ทีRความดนั 
40 bar และอุณหภูมิ 400°C เป็นเวลา 3 h  ซึR งจะไดต้วัเร่งปฏิกิริยา XNi-Al2O3 (R) หลงัจากนัDนใส่กรดไขมนัอิสระ
เพืRอเป็นสารตัDงตน้ในการทาํปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัทีRความดนั 40 bar และอุณหภูมิ 310°C เป็นเวลา 4 h และนาํ
ผลิตภณัฑต์วัอย่างไปวิเคราะห์ปริมาณกรีนดีเซลทีRไดจ้ากปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของกรดไขมนัอิสระ โดยใช้
เครืRองแก๊สโครมาโทกราฟยีRห้อ Shimadzu รุ่น GC-2010 Plus คอลมัน์ชนิด SH-Rxi-5Sil MS ตวัตรวจวดัชนิด FID 
(Flame ionization detector) โดยเกบ็ตวัอยา่งตามเวลาต่างๆ ดงันีD  0, 15, 30, 60, 120 และ 240 min 
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รูปทีR 1 เครืRองปฏิกรณ์ทีRใชใ้นการเกิดปฏิกิริยาดีออกซิเจนเนชนั 
 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

3.1 การวเิคราะห์คุณลกัษณะของตวัเร่งปฏิกริิยา Ni-Al2O3 ที6ยงัไม่ผ่านการกระตุ้นด้วยแก๊สไฮโดรเจน  

3.1.1  ผลการวเิคราะห์การเลีlยวเบนของรังสีเอก็ซ์ (X-Ray diffraction, XRD)  
ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100%wt นาํมาวิเคราะห์

คุณลกัษณะความเป็นผลึกดว้ยเทคนิคการเลีDยวเบนของรังสีเอ็กซ์ดงัรูปทีR 2 

 
 

 
 
 
 

รูปทีR 2 ผลจากการศึกษาความเป็นผลึกดว้ยเทคนิค XRD สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊ส
ไฮโดรเจน โดยใหส้ัญลกัษณ์ของ β-Ni(OH)2 เป็น (•), Al(OH)3 เป็น (*) และ NaNO3 เป็น (ϴ) 

100Ni-Al2O3 
80Ni-Al2O3 
60Ni-Al2O3 
40Ni-Al2O3 
20Ni-Al2O3 
0Ni-Al2O3 
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จากการทดสอบความเป็นผลึกของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100%wt 
ทีRไม่ไดผ้่านการกระตุ้นดว้ยแก๊สไฮโดรเจน สามารถอธิบายได ้ดงัรูปทีR 2 จากตวัเร่งปฏิกิริยาทีRมีปริมาณ NiO 
เท่ากบั 100%wt (100Ni-Al2O3) สามารถพบผลึกของ β-Ni(OH)2 ทีR 2ϴ ≈ 19°, 32°, 36.5°, 39°, 59° และ 62° ซึR ง
เป็นผลึกแบบทรงหกเหลีRยม (Hexagonal structure) โดยอา้งอิงจาก JCPDS: 14-0117 [5-6] พบผลึกของ NaNO3 ทีR 
2ϴ ≈ 23°, 29°, 36°, 39° และ 48° [7] และผลึกของ Gibbsite Al(OH)3 ทีR 2ϴ ≈ 18°, 22°, 26°, 28°, 34°, 41° และ 
52° โดยอา้งอิงจาก JCPDS 76-1782 [8-9] สาํหรับในการตกตะกอนตวัเร่งปฏิกิริยา 100Ni-Al2O3 (NiO100%wt) 
พบว่าจะไม่เกิดการตกตะกอนทีRใชส้ารละลายในการตกตะกอนเป็น NH4OH จึงเปลีRยนสารละลายทีRใชใ้นการ
ตกตะกอนเป็น NaOH จึงพบว่าเกิดการตกตะกอน และสามารถพบผลึก Ni(OH)2 ซึR งเป็นไปตามสมการทีR (1) 
สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ไดผ้่านการกระตุน้ ในส่วนตวัเร่งปฏิกิริยา 0Ni-Al2O3 พบว่าสามารถตกตะกอนไดใ้น
สารละลาย NH4OH และสามารถพบผลึกของ Gibbsite Al(OH)3 ในตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ไดผ้่านการกระตุน้ซึR ง
เป็นไปตามสมการทีR (2) สําหรับตวัเร่งปฏิกิริยาทีRตกตะกอนร่วมกนัทีRปริมาณ NiO เท่ากบั 20, 40, 60 และ 80%wt 
พบวา่เกิดผลึกขนาดเลก็ สาเหตุจากการพบผลึกทีRเลก็มากเนืRองจากการเกิดของการทีRสารตัDงตน้ของนิกเกิลสามารถ
ละลายใน NH4OH ไดที้R pH ของสารละลายเท่ากบั 10 ทาํให้เกิดการกระจายตวัของ Ni(OH)2 ไดดี้ [10] และอีก
สาเหตุหนึR งคือความสามารถของเครืRองวิเคราะห์ XRD นัDนไม่สามารถวิเคราะห์ผลึกทีRมีขนาดเลก็กว่า 4 nm ได ้[11] 
จึงเป็นเหตุใหส้ามารถพบผลึกของ Ni(OH)2 ไดน้อ้ยสาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ผา่นการกระตุน้ 

 
Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 +2NaNO3                   (1) 

Al(NO3)3 + 3NH4OH → Al(OH)3 + 3NH4 NO3                  (2) 

Al(OH)3 → γ-AlO(OH) + H2O                    (3) 
 
3.1.2 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, 

SEM) และสเปกโตรสโกปีของการกระจายอเิลก็ตรอน (Electron dispersed spectroscopy, EDS) 
ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3(R) ทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100%wt นาํมาวิเคราะห์

คุณลกัษณะพืDนผิวและปริมาณธาตุโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด ดงัรูปทีR 3 และตารางทีR 1 
จากรูปทีR 3 พบว่าพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ได ้มีความพรุนลดลงเมืRอเพิRมปริมาณ NiO ซึR ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Mantha และคณะ [3] ทีRรายงานว่า NiO จะเป็นโลหะออกไซดต์นัมีรูพรุนนอ้ย เมืRอเทียบ
กบั Al2O3 ทาํใหก้ารใช ้Al2O3 เป็นตวัรองรับจะช่วยให ้NiO กระจายตวัไดดี้ และทาํใหเ้กิดรูพรุนเพิRมขึDน 

 



K. Ngaosuwan, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 28, May - August 2020 

33 

 

รูปทีR 3 คุณลกัษณะสัณฐานวิทยาของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใชเ้ทคนิค SEM ทีRกาํลงัขยาย 2500 เท่า ของตวัเร่งปฏิกิริยา 
ทีRไม่ผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน (A) 0Ni-Al2O3, (B) 20Ni-Al2O3, (C) 40Ni-Al2O3, (D) 60Ni-Al2O3,  
(E) 80Ni-Al2O3 และ (F) 100Ni-Al2O3 

 
ตารางทีR 1 ปริมาณธาตุทีRพบในตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน ทีRไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย 
SEM-EDS และปริมาณธาตุตามทฤษฏี 

ตวัเร่งปฏิกิริยา 
Ni (%wt) Al (%wt) 

ทฤษฎี ผลจาก EDS ทฤษฎี ผลจาก EDS 
0Ni-Al2O3 - - 52.90 30.92 
20Ni-Al2O3 15.7 1.07 42.83 30.71 
40Ni-Al2O3 31.4 3.15 31.75 29.49 
60Ni-Al2O3 47.0 14.62 21.10 20.68 
80Ni-Al2O3 62.7 18.87 10.50 9.91 
100NiO-Al2O3 78.4 12.72 - - 

 
จากการวิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานวิทยาดว้ยเทคนิคกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการ

วิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุบนพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยา ตามตารางทีR 1 พบว่าการเติม NiO บนพืDนผิวของ
ตวัเร่งปฏิกิริยาจะทาํใหป้ริมาณ Ni เพิRมตามลาํดบั แต่อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณ NiO ทีRได ้ดงัตารางทีR 1 นัDนนอ้ย
มากเมืRอเทียบกบัปริมาณ NiO จริงทีRเติมลงไปโดยสามารถดูไดจ้ากการคายพลงังานทีRออกมาจากการวิเคราะห์ดว้ย
เทคนิค SEM-EDS อาจเป็นเพราะการใชส้ารตัDงตน้ Ni(NO3)2·6H2O ในสารละลาย NH4OH ซึR งเป็นสารละลายทีRใช ้
ในการปรับค่า pH เพืRอให้เกิดการตกตะกอนทีRค่า pH ของสารละลายเท่ากบั 12 ทาํให้เกิดสาร Ni(OH)2 ทีRแตกตวั

A B C 

D E F 
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จากสารตัDงตน้และสามารถละลายใน NH4OH ไดที้R pH มากกว่า 10 ซึR งอาจเป็นสาเหตุของการทีRตวัเร่งปฏิกิริยามี
ปริมาณธาตุ Ni น้อยกว่าทีRตอ้งการ [9] ส่วนปริมาณของอะลูมินาทีRได้จากผลการวิเคราะห์ด้วย SEM-EDS 
สอดคลอ้งกบัทีRตอ้งการ (ตารางทีR 1) แสดงว่าธาตุ Al มีการละลายในสารละลาย NH4OH นอ้ย และทีRเหลือจะเป็น
ปริมาณออกซิเจนทีRอยู่ในตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ได ้ทีRมีปริมาณอะตอมของออกซิเจนสูงทีRสุดของทุกตวัเร่ง
ปฏิกิริยาเนืRองจากอะลูมินาและนิกเกิลมีออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบหลกัซึR งสอดคลอ้งกบัผลของ XRD 
3.1.3 ผลจากการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเพื6อหาลักษณะพืlนผวิของตัวเร่งปฏิกิริยา

แบบ 2 มติิ 
ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100%wt นาํมาวิเคราะห์

คุณลกัษณะโครงสร้างโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องผา่น ดงัรูปทีR 4  

 

รูปทีR 4 ผลจากการทดสอบโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศนอิ์เลก็ตรอนแบบส่องผา่นของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไม่ผ่านการกระตุน้
ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน(A) 0Ni-Al2O3, (B) 20Ni-Al2O3, (C) 40Ni-Al2O3, (D) 60Ni-Al2O3, (E) 80Ni-Al2O3, และ 
(F)  100Ni-Al2O3 

พิจารณาผลของการทดสอบหาคุณลกัษณะพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องผา่นของตวัเร่งปฏิกิริยา 20, 40, 60, 80 และ 100Ni-Al2O3 พบว่า Ni(OH)2 อยู่ในรูปของจุดดาํ (Black spot) 
ซึR งจากรูป (B)-(F) ในรูปทีR 4 โดยเติม NiO ทีRปริมาณ 20, 40, 60, 80 และ 100Ni-Al2O3 พบว่าลกัษณะรูปร่างผลึก
เป็นชนิดหกเหลีRยมซึR งพบว่าเป็นผลึกของ Ni(OH)2 ของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRมีขนาดเฉลีRยประมาณ 40 nm [5, 6] โดย
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สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค XRD ทีRพบผลึกของ Ni(OH)2 แบบทรงหกเหลีRยมของตวัเร่งปฏิกิริยา 
สําหรับรูปทีR 4 (A) ซึR งเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยา 0Ni-Al2O3 สามารถพบ Gibbsite 
Al(OH)3 ในรูปของจุดดาํ พบว่าผลึกของ Gibbsite เป็นรูปทรงแปดเหลีRยมแบบทรงไม่สมมาตร (Asymmetry of 
octahedral) ทีRมีขนาดเฉลีRยประมาณ 30 nm [11] โดยอยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
แบบส่องผ่านวิเคราะห์จากตวัเร่งปฏิกิริยาทีRยงัไม่ไดผ้่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน จึงทาํให้ไม่พบผลึกของ 

NiO และ γ-Al2O3  
3.2 การวเิคราะห์คุณลักษณะสัณฐานวทิยาของตัวเร่งปฏิกริิยา Ni-Al2O3(R) ที6ผ่านการกระตุ้นด้วยแก๊สไฮโดรเจน 

3.2.1  ผลการวเิคราะห์การเลีlยวเบนของรังสีเอก็ซ์ (X-Ray diffraction, XRD) 
ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3(R) ทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100%wt ทีRผา่นการกระตุน้ดว้ย

แก๊สไฮโดรเจนทีRอณุหภูมิ 400°C ความดนั 40 bar เป็นเวลา 3 h ดงัรูปทีR 5 
 

 
รูปทีR 5 ผลจากการศึกษาความเป็นผลึกดว้ยเทคนิค XRD สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา  0Ni-Al2O3(R), 20Ni-Al2O3(R), 

40Ni-Al2O3(R), 60Ni-Al2O3(R), 80Ni-Al2O3(R) และ 100Ni-Al2O3(R) โดยใหส้ัญลกัษณ์ของ γ-AlO(OH) เป็น (γ) 
 

เมืRอนาํตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 (R) ทีRผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 400°C ความดนั 40 
bar เป็นเวลา 3 h มาวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค XRD ดงัรูปทีR 5 โดยพบพีกทีR 2ϴ เท่ากบั 26°, 37°, 45° และ 65° ซึR งคาดว่า

เฟสของอะลูมินาเปลีRยนจาก Gibbsite เป็น Boehmite γ-AlO(OH) ทีR 2ϴ เท่ากบั 24°, 34°, 46° และ 65° โดยอา้งอิง
จาก JCPDS 76-1782 [8] ซึR งเป็นไปตามสมการทีR (3) โดยจะเห็นการเลืRอน (Shift) ของตาํแหน่ง 2ϴ อาจเป็นเพราะ
เป็นการเกิดผลึก Boehmite ทีRยงัไม่สมบูรณ์ (Pseudo-boehmite)  และพบพีก NiO ทีR 2ϴ ≈ 33°, 37°, 42° และ 58° 
โดยอา้งอิงจาก JCPDS: 47-1049 [11] เมืRอเพิRมปริมาณ NiO เป็น 80% นอกจากจะพบผลึกของ NiO แลว้ยงัพบผลึก
ของ Ni ทีR 2ϴ ≈ 45° และ Ni2O3 ทีR 2ϴ ≈ 56° และ 69° อีกดว้ย [3] โดยพบว่าการกระตุน้ตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยแก๊ส
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ไฮโดรเจนส่งผลต่อการเปลีRยนแปลงวฏัภาคของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยเปลีRยนจากผลึก β-Ni(OH)2 และ Al(OH)3 เป็น

ผลึก NiO และ γ-AlOOH ซึR งพบว่าตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสังเคราะห์ไดจ้ะมีความเป็นผลึกของ NiO เพิRมขึDนตามปริมาณ 
Ni ทีRเติม 
3.2.2 ผลการวเิคราะห์โดยใช้เทคนิคการดูดซับทางกายภาพของแก๊สไนโตรเจน (N2 adsorption, BET)  

ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 (R) ทีRมีปริมาณ NiO เท่ากบั 20, 40, และ 80%wt ทีRผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊ส
ไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 400°C ความดนั 40 bar เป็นเวลา 3 h นาํมาวิเคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพดว้ยเทคนิคการ
ดูดซบัทางกายภาพของแก๊สไนโตรเจน ดงัรูปทีR 6 และ 7 และตารางทีR 2 

 
รูปทีR 6 ผลจากการศึกษาขนาดพืDนทีRผิวจาํเพาะ ปริมาตรรูพรุน และขนาดความกวา้งของรูพรุน N2 adsorption-
desorption ของตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3 (R), 40Ni-Al2O3(R) และ 80Ni-Al2O3 (R)  
 
ตารางทีR 2 พืDนทีRผิวจาํเพาะ ปริมาตรของรูพรุน และขนาดรูพรุนเฉลีRยทีR วิเคราะห์ดว้ยเทคนิค N2 adsorption-
desorption ของตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3(R), 40Ni-Al2O3(R) และ 80Ni-Al2O3 (R)  

ตวัเร่งปฏิกิริยา 
พืDนทีRผิวจาํเพาะ 

(m2/g) 
ปริมาตรรูพรุน 

(cm3/g) 
ขนาดรูพรุนเฉลีRย 

(nm) 
20Ni-Al2O3(R) 175.33 0.40 9.28 
40Ni-Al2O3(R) 142.08 0.23 6.70 
80Ni-Al2O3(R) 63.59 0.21 13.50 
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จากการทดสอบการดูดซับดว้ยเทคนิค N2 adsorption-desorption โดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีRมีปริมาณ NiO 
เท่ากบั 20, 40 และ 80Ni-Al2O3 ทีRผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 400°C ความดนั 40 bar เป็นเวลา  
3 h พบวา่ตวัเร่งปฏิกิริยามีไอโซเทอมของการดูดซับเป็นลกัษณะ Type IV [12] และนอกจากนีDยงัพบว่าการคายซบั
เกิดเป็นฮีสเทอรีซิส (Hysteresis loop) แบบ H2 ซึR งกล่าวคือ การดูดซบัเกิดปรากฏการณ์การกลัRนและการระเหยของ
แก๊สบนตวัเร่งปฏิกิริยาทีRมีขนาดรูพรุนทีRมีขนาดกวา้ง และมีลกัษณะรูพรุนแบบทรงกระบอกปลายเปิด [9] โดยผล
การวิเคราะห์พืDนทีRผิวจาํเพาะ ปริมาตรของรูพรุน และขนาดรูพรุนเฉลีRยแสดงในตารางทีR 2 ซึR งเมืRอเตรียมตวัเร่ง
ปฏิกิริยาดว้ยการตกตะกอนร่วม โดยใชป้ริมาณ NiO 20, 40 และ 80%wt จะไดต้วัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3(R), 
40Ni-Al2O3(R) และ 80Ni-Al2O3(R) ทีRมีขนาดรูพรุนเฉลีRยเท่ากบั 9.28, 6.70 และ 13.5 nm ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบั
ผลของไอโซเทอมทีRไดว้่าตวัเร่งปฏิกิริยามีลกัษณะรูพรุนเป็นชนิดเมโซ [3] นอกจากนีD ยงัพบว่าพืDนทีRผิวจาํเพาะ 
ปริมาตรรูพรุน และเส้นผ่านศูนยก์ลางของรูพรุน มีขนาดลดลงเมืRอเติมปริมาณ NiO เพิRมขึDน เนืRองจากโลหะ NiO 
อาจลงไปอยู่ในรูพรุนของ Al2O3 ซึR งสิRงทีRจะส่งผลต่อการเพิRมปริมาณ NiO จะทาํใหต้วัเร่งปฏิกิริยาทีRไดมี้พืDนทีRผิว
จาํเพาะ ปริมาตรของรูพรุน และขนาดรูพรุนเฉลีRยลดลง แสดงว่าขนาดรูพรุนทีRวดัไดเ้กิดจากรูพรุนระหว่างอนุภาค
ของ NiO 

 
รูปทีR 7 การกระจายขนาดของรูพรุน (Pore size distribution) ของตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3,(R), 40Ni-Al2O3(R) 
และ 80Ni-Al2O3 (R)  
 

จากรูปทีR  7 ผลจากการวิเคราะห์การกระจายขนาดของรูพรุนพบว่าขนาดของรูพรุนเฉลีRยอยู่ในช่วง  
2-50 nm อยู่ในช่วงของรูพรุนแบบเมโซ และพบว่าการกระจายขนาดของรูพรุนลดลงเมืRอเติม NiO เพิRมขึDน 
เนืRองจากโลหะ NiO ไปอุดในรูของ Al2O3 ทาํใหข้นาดรูพรุนเฉลีRยของตวัเร่งปฏิกิริยา 40Ni-Al2O3(R)  เล็กกว่า
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ตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3(R) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Arsia [12] เมืRอเพิRมปริมาณ NiO จะทาํให้รูพรุนของ
ตวัเร่งปฏิกิริยามีขนาดเล็กลงแต่อย่างไรกต็ามพบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3 มีการกระจายตวัของขนาดรูพรุน
สูงกว่าในทุกตวัเร่งปฏิกิริยาทีRทดสอบ เนืRองจากการเติมโลหะ Ni ในปริมาณทีRมากอาจทาํให้โลหะ Ni เกิดการ
สะสมและรวมกนัเป็นอนุภาคทีRมีขนาดแตกต่างกนั ทาํใหต้วัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) มีการกระจายขนาดรูพรุน
ทีRกวา้งกว่าตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3(R)  และ 40Ni-Al2O3(R) ซึR งสอดคลอ้งกบัผลของปริมาณธาตุ Ni ทีRอยู่บน
พืDนผิวตวัเร่งปฏิกิริยาทีRไดจ้ากเทคนิค SEM-EDS 

3.3 การทดสอบความว่องไวในการเร่งปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชันของกรดโอเลอิกสําหรับการผลิตกรีนดีเซล โดยใช้

ตวัเร่งปฏิกริิยา Ni-Al2O3 ที6ผ่านการกระตุ้นด้วยแก๊สไฮโดรเจนที6อุณหภูม ิ400°C ความดนั 40 bar เป็นเวลา 3 h 
จากรูปทีR 8 พบว่าการเปลีRยน (Conversion) ของการทดสอบความว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 โดย

ใชป้ฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของกรดโอเลอิกเพิRมขึDนตามเวลาพบว่าค่าการเปลีRยนของกรดโอเลอิกในการเปลีRยนเป็น
ผลิตภณัฑที์Rเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในช่วงของ C10-C18 เพิRมขึDนตามเวลา ซึR งสอดคลอ้งตามคุณลกัษณะ
ของเครืRองปฏิกรณ์แบบกะ และเมืRอดูจากผลของการกระจายตวัของ NiO และปริมาณของ NiO ดงัตารางทีR 1 พบว่า
ปริมาณของ NiO บนตวัเร่งปฏิกิริยามีผลให้ตาํแหน่งว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยาเพิRมขึDนตามปริมาณของ NiO ทีR
เพิRมขึDนบนพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยา และพบว่าขนาดรูพรุนเฉลีRยทีRกวา้งจะช่วยให้สารตัDงตน้เขา้มาทาํปฏิกิริยาได้
ดีกว่า ทาํใหส้รุปไดว่้าตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) ทีRมีปริมาณ NiO 80%wt ซึR งมีปริมาณ Ni บนพืDนผิวสูงสุดทาํ
ใหส้ามารถเร่งปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัไดดี้ทีRสุด 
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รูปทีR 8 ค่าการเปลีRยนของกรดโอเลอิกในปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3(R) ทีRผ่านการ
กระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 400°C ความดนั 40 bar เป็นเวลา 3 h  
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สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา 20Ni-Al2O3(R), 40Ni-Al2O3(R)  และ 60Ni-Al2O3(R)  ทีRมีค่าการเปลีRยนสูงสุด
ประมาณ 40% จะให้ผลได้สูงสุดคือ C10-C18 ในช่วงเวลา 240 ไม่เกิน 6% แต่เมืRอพิจารณาตัวเร่งปฏิกิริยา  
80Ni-Al2O3(R) ดงัรูปทีR 9 พบว่าผลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทีRช่วง C10-C18 (ประมาณ 30%) สูงขึDนตาม
ตามเวลา โดยพบว่าจะไดผ้ลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C14-C18 ซึR งเป็นนํD ามนักรีนดีเซลถึง 54% ซึR ง
สอดคลอ้งกบัค่าการเปลีRยนของกรดโอเลอิก ในรูปทีR 8โดยสามารถอธิบายดว้ยผลของการวิเคราะห์ปริมาณธาตุทีR
กระจายบนพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาจากผลการวิเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยเทคนิค SEM-EDS ตามตารางทีR 1 ซึR ง
พบว่าการมีปริมาณ NiO บนพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาทีRสูงส่งผลต่อการมีตาํแหน่งว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยาทีR
สูงขึDนเนืRองจาก NiO มีส่วนช่วยในการเกิดปฏิกิริยาการดึงออกซิเจนออกจากโมเลกุลของกรดไขมนัอิสระ (กรด
โอเลอิก) นอกจากนีD เมืRอพิจารณาผลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C17 ทีRเวลา 4 h มีค่า 30% ซึR งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Mantha และคณะ [3] ทีRใชต้วัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRเตรียมโดยวิธีการตกตะกอนร่วม ในการเร่ง
ปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของนํDามนัดอกทานตะวนัทีRอุณหภูมิ 310°C ภายใตค้วามดนับรรยากาศแก๊สไฮโดรเจนทีR 
40 bar ซึR งใชภ้าวะในการเกิดปฏิกิริยาเหมือนกนั จะให้ผลได้ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C17 เท่ากัน 
ประมาณ 30% ทีRเวลา 4 h 

 
รูปทีR 9 ผลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในช่วงปริมาณคาร์บอน C10-C18 หลงัจากทดสอบความว่องไวดว้ย
ตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) ทีRผา่นการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 400°C ความดนั 40 bar นาน 3 h 
 

จากการวิเคราะห์การเกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัของกรดโอเลอิก พบว่า
ตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3 จะให้ผลไดข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสูงทีRสุด โดยมีกลไกการเร่งปฏิกิริยาผ่าน
ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันและดีคาร์บอนิเลชัน โดยปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชัน เป็นการดึงออกซิเจนออกจาก
โครงสร้างของกรดไขมนัในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ดงัสมการทีR (4) และปฏิกิริยาดีคาร์บอนิเลชนั
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เป็นการดึงออกซิเจนออกจากโครงสร้างของกรดไขมนัในรูปของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และนํD า ดัง
สมการทีR (5) ซึR งเป็นการตัดพนัธะ C=O แบบไม่ใช้ไฮโดรเจน (ดีคาร์บอกซิเลชัน)  และแบบใช้ไฮโดรเจน  
(ดีคาร์บอนนิเลชนั) และโดยจะไดผ้ลิตภณัฑที์Rเป็น C17 และผลิตภณัฑข์า้งเคียงเป็น CO2 และ CO ตามลาํดบั ส่วน
ปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิเจเนชนัทีRไดส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอน C18 และนํD าเป็นผลิตภณัฑข์า้งเคียงจะเกิดน้อย
กวา่สองปฏิกิริยาแรกอยา่งเห็นไดช้ดั โดยมีกลไกการเร่งปฏิกิริยา ดงัรูปทีR 10 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ning และ
คณะ [13] ทีRพบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา NiO จะช่วยเร่งปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชนัและดีคาร์บอนิเลชนัของกรดไขมนั
อิสระผา่นการทาํปฏิกิริยาทีRพนัธะ C-C 

R-COOH  → R-H + CO2                   (4) 

R-COOH + H2 → R-H + CO + H2O                  (5) 

โดยทีR R คือ หมูอ่ลัคิล 
 

 
รูปทีR 10 กลไกการเร่งปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชนัและดีคาร์บอนิเลชนัของกรดโอเลอิกบนพืDนผิวของตวัเร่งปฏิกิริยา 
NiO โดยการตดัพนัธะ C-C 
 
4. สรุปผลการวจิยั  

การสังเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRอตัราส่วน NiO เท่ากบั 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 %wt ดว้ย
วิธีการตกตะกอนร่วม พบว่า ตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ทีRไม่ผ่านการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจน สามารถพบผลึก 
β-Ni(OH)2 และ Al(OH)3 ของตวัเร่งปฏิกิริยา นอกจากนีDยงัพบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 มีปริมาณ NiO กระจาย
ตวับนพืDนผิวน้อยกว่าตามทฤษฎี เนืRองจากสาร Ni(OH)2 สามารถละลายในสารช่วยตกตะกอนได ้จึงทาํให้ได้
ปริมาณโลหะ Ni นอ้ยกว่าค่าทีRคาํนวณไดท้างทฤษฎี และจากการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค TEM พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา 
Ni-Al2O3 ทีRมีปริมาณ NiO เป็นองคป์ระกอบ (20, 40, 60, 80 และ 100Ni-Al2O3) จะมีรูปร่างผลึกเป็นแบบทรง 
หกเหลีRยมซึR งเป็นผลึกของ β-Ni(OH)2 ส่วนตวัเร่งปฏิกิริยาทีR  0Ni-Al2O3 จะมีรูปร่างผลึกแบบทรงแปดเหลีRยมไม่
สมมาตรซึRงเป็นผลึกของ Gibbsite Al2O3 และเมืRอนาํตวัเร่งปฏิกิริยาทีRผา่นการกระตุน้ดว้ยแก๊สไฮโดรเจนทีRอุณหภูมิ 
400°C เป็นเวลา 3 h มาทดสอบพบว่าภายในตวัเร่งปฏิกิริยาพบผลึกของ NiO เพิRมขึDนซึR งเกิดจากกการเปลีRยนเฟส

ของ β-Ni(OH)2 และผลึกของ Al(OH)3 เกิดการเปลีRยนเฟสเป็น γ-AlO(OH) จากการวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิคการดูด
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ซบัดว้ยแก๊ส พบว่าขนาดรูพรุนของตวัเร่งปฏิกิริยาอยู่ช่วงเมโซคือ 2-50 nm ซึR งเหมาะสมและกวา้งพอทีRจะให้กรด
โอเลอิกเขา้มาทาํปฏิกิริยาได ้

จากการทดสอบความว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 ในการเร่งปฏิกิริยาดีออกซิเจเนชนัในการผลิต
กรีนดีเซลพบว่าค่าการเปลีRยน และผลไดใ้นช่วงของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C10-C18 ทีRเวลา 240 min มี
แนวโนม้คือ 80Ni-Al2O3(R) > 60Ni-Al2O3(R) > 40Ni-Al2O3(R) > 20Ni-Al2O3(R) > 0Ni-Al2O3(R) > 100Ni-
Al2O3(R) โดยทีR 80Ni-Al2O3(R)  ใหค่้าการเปลีRยนและผลไดสู้งสุด ทีRเวลา 240 min คือ 68 และ 54% ตามลาํดบั 
เนืRองจากตวัเร่งปฏิกิริยา 80Ni-Al2O3(R) มีปริมาณ NiO สูง มีการกระจายตวัของ NiO ทีRดี และมีขนาดรูพรุนเฉลีRย
สูง ทาํใหส้ารตัDงตน้กรดโอเลอิกเขา้ไปทาํปฏิกิริยาและเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนผ่านปฏิกิริยาดีคาร์บอก
ซิเลชนัและดีคาร์บอนิเลชนัมากกว่าปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซิเจเนชนัโดยสงัเกตจากผลิตภณัฑที์RเกิดขึDน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี@ ศึกษาโครงสร้างรูพรุนของอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) บนพื@นผิวอลูมิเนียมอลัลอย ทาํการ 
อโนไดซ์ทีTเวลา 25 นาที และความต่างศกัย ์24 โวลต ์โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ส่วน ดงันี@  ส่วนทีT 1 เปรียบเทียบ
การใชส้ารละลายอิเลก็โทรไลตเ์ป็นกรดเดีTยวและกรดผสม ทีTอุณหภูมิ 20°C ส่วนทีT 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิในการ 
อโนไดซ์เท่ากบั 10,  20,  30 และ 40°C โดยใชส้ารละลายอิเลก็โทรไลตเ์ป็นกรดผสมระหว่างกรดซิตริกและกรด
ซลัฟิวริกทีTอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166 กรัมต่อมิลลิลิตร และส่วนทีT 3 เปรียบเทียบอตัราส่วนเชิง
มวลต่อปริมาตรของกรดผสมเท่ากบั 0.166, 0.332, 0.664, 0.996, 1.328  และ 1.660  กรัมต่อมิลลิลิตร ทีTอุณหภูมิ 
40°C การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชัน (FE-SEM) และ Laser 
Scanning Microscope (LSM) ผลปรากฏว่าในกรณีของการใชก้รดเดีTยวเป็นกรดซิตริกหรือกรดผสมทีTอตัราส่วน
เชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166 กรัมต่อมิลลิลิตร ภายใตก้ารใชอุ้ณหภูมิไม่เกิน 30°C  จะใหล้กัษณะโครงสร้างรู
พรุนของอลมิูเนียมออกไซดที์Tมีการเรียงตวักนัอย่างไม่เป็นระเบียบและพบลกัษณะของโครงสร้างทีTถกูทาํลายนอ้ย  
 

คําสําคัญ: โครงสร้างรูพรุน; อลมิูเนียมออกไซด;์ อโนไดซ์; สารละลายอิเลก็โทรไลต;์ กรดผสม 
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Abstract  
This research studies the aluminium oxide (Al2O3) pore structure on the surface of aluminium alloy. 

Aluminium alloys was anodized under constant anodizing potential 24 V for 25 min. The experiment was 
divided into 3 parts as follows; the part 1 was the comparison of using electrolyte solution as a single acid and 
mixed acid at 20°C. In the part 2, the anodizing temperatures of 10, 20, 30 and 40°C were compared by using an 
electrolyte solution as a mixed acid of citric acid and sulfuric acid at a mass-volume ratio of 0.166 g/ml. In the 
part 3, the mass-volume ratios of mixed acid to 0.166, 0.332, 0.664, 0.996, 1.328 and 1.660 g/ml at temperature 
of 40°C were studied. Analysis with Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) and Laser 
Scanning Microscope (LSM), it is clear that the anodized structure of aluminium oxide has irregular arranged 
small units and destruction characteristic is rare when the anodizing conducted of single acid as citric acid or 
mixed acid with mass-volume ratio equal to 0.166 g/ml  at temperature not over 30°C. 
 
Keywords: Pore structure; Aluminium oxide; Anodized; Electrolyte solution; Mixed acid   
 
1. บทนํา 

การนําวสัดุต่างๆไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพจาํเป็นต้องมีความเข้าใจในเรืT องของปฏิกิริยาพื@นผิว 
จุดประสงค์ส่วนใหญ่เพืTอป้องกนัความเสียหายทีTจะเกิดขึ@นบนพื@นผิว แมแ้ต่ในวสัดุทีTเป็นเหล็กกลา้ก็ยงัประสบ
ปัญหาเรืTองการกดักร่อนเมืTอนาํไปใชง้านในบรรยากาศทีTมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์[1] ดงันั@นศาสตร์ทางดา้น
พื@นผิวจึงไดมี้การศึกษากนัอย่างกวา้งขวาง การป้องกนัโดยการปรับเปลีTยนสภาพพื@นผิวเป็นแนวทางหนึTงทีTนิยมใช้
กนัอย่างแพร่หลาย หนึT งในหลายวิธีการทีTไดมี้การศึกษา คือ การใชป้ฏิกิริยาออกซิเดชนั (Oxidation reaction) เพืTอ
เป็นการสร้างชั@นออกไซดบ์นชิ@นงานนั@นๆ  ในกรณีของการสร้างชั@นอลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) แบบเคลือบผิว
หรือแบบรูพรุนเล็กๆทีTมีการจดัตวัแบบเมตริกซ์หกเหลีTยมบนผิวและภายในเนื@อผิวของอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียม 
อลัลอย เรียกว่า กระบวนการทาํอโนไดซ์ของอลูมิเนียม ลกัษณะผิวทีTไดจ้ะมีความดา้น และเป็นฉนวนไฟฟ้า โดยมี
วตัถุประสงคเ์พืTอปรับปรุงคุณสมบติัของพื@นผิว เช่น ความแข็ง (Hardness) ความตา้นทานการกดักร่อน (Corrosion 
resistance) ความทนต่อการเสียดสี (Wear resistance) อีกทั@งยงัสามารถชุบสีไดต้ามตอ้งการ เพืTอการนาํไปใชง้าน
ไดอ้ย่างกวา้งขวางมากยิTงขึ@น  [2-3] ในทางเทอร์โมไดนามิกส์หลงัจากการปรับสภาพพื@นผิวแลว้ จะส่งผลใหมี้ค่า
การนาํความร้อนลดลง และมีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ 2,050°C ซึT งสูงกว่าเมืTอเทียบกบัอลูมิเนียมบริสุทธิy ทีTมีจุด
หลอมเหลวอยูที่T 658°C ลกัษณะของการทาํอโนไดซ์ดงัรูปทีT 1 

ปฏิกิริยาทีTเกิดขึ@นในกระบวนการอโนไดซ์เริTมจากการแตกตวัของกรดในสารละลายอิเล็กโทรไลต ์โดย
ไฮโดรเจนไอออนจะเคลืTอนทีTมายงัขั@วแคโทด (ลวดอลมิูเนียม) และถูกรีดิวซ์กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจน ดงัสมการ
เคมี (1)  
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รูปทีT 1 การทาํอลูมิเนียมอโนไดซ์ 

2H+ (aq) + 2e- → H2 (g)                     (1) 

ในขณะนั@นกลุ่มประจุลบจะเคลืTอนทีTไปยงัแอโนด (ชิ@นงานอลมิูเนียม) ดว้ยลกัษณะของการต่อวงจรไฟฟ้าดงัรูปจะ
ทาํให้เกิดประจุบวกของอลูมิเนียมไอออน (Al3+) ทีTแอโนด ซึT งจะเขา้ทาํปฏิกิริยากบัออกไซด์หรือไฮดรอกไซด์
ไอออนเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด ์ ดงัสมการเคมี (2) – (4) 

2Al(s) → 2Al3+ (aq) + 6e-(aq)                    (2) 

2Al3+ (aq) + 3O2-(aq) → Al2O3(s)                   (3) 

2Al3+ (aq) + 3OH-(aq) → Al2O3(s) + 3H+(aq)                  (4) 

จากสมการเคมี (2) – (4) สามารถเขียนสมการเคมีรวมได ้ดงันี@  

2Al(s) + 3H2O(l) → Al2O3(s)+ 6H+(aq)+ 6e-                  (5) 

และแทนสมการเคมี (1) ลงใน (5) จะได ้

2Al(s) + 3H2O(l) → Al2O3(s)+ 3H2(g)                   (6) 

กลไกในการสร้างอลูมิเนียมออกไซด์สามารถอธิบายไดเ้ป็น 4 ขั@น ดงันี@  1) การสร้างชั@นออกไซด์เริTม
เกิดขึ@นและเพิTมความหนาจนถึงจุดหนึT ง ผลกระทบคือความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าจะลดลงอย่างรวดเร็ว   
2) การเกิดหลุมของชั@นออกไซดเ์พราะความไม่สมํTาเสมอของสนามไฟฟ้าบริเวณรอยต่อระหว่างชั@นออกไซด์กบั
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ เนืTองจากความไม่ราบเรียบหรือความหยาบของพื@นผิวออกไซด์  3) การเกิดลกัษณะ
รูปร่างของรูพรุนในช่วงแรก เพราะการละลายของชั@นออกไซดเ์กิดขึ@น และ 4) การสร้างรูพรุนภายใตส้ภาวะคงตวั 
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เพราะการเคลืTอนทีTของไอออนทีTเพิTมขึ@ นส่งผลให้ความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าเพิTมขึ@นและปกคลุมพื@นผิว
ทั@งหมด การสร้างรูพรุนจะแผ่ขยายตลอดชั@นออกไซด ์ซึT งสนามไฟฟ้าจะแรงสุดทีTตาํแหน่งยอดของรูพรุนและจะ
ลดลงไปทางผนงัรูพรุน ทาํใหล้กัษณะของรูพรุนทีTไดไ้ม่เหมือนกนั ดงัรูปทีT 2 [4-5]  

 

 

รูปทีT 2 ลกัษณะการเกิดอลูมิเนียมออกไซด ์

จากลกัษณะปฏิกิริยาขา้งตน้ ความเขม้ขน้ของและชนิดของสารละลายอิเลก็โทรไลตจึ์งเป็นปัจจยัหนึTงทีTมี
การศึกษากนัอย่างกวา้งขวาง ดว้ยถา้กรดทีTใช้ต่างกนัก็จะส่งผลต่อไฮโดรเจนไอออนทีTเกิดขึ@น และนาํไปสู่ความ
เกีTยวขอ้งกบัอตัราการเกิดและสลายของอลูมิเนียมออกไซด์ การใชก้รดแก่ทีTสามารถแตกตวัได ้100% ย่อมจะมี
จาํนวนไฮโดรเจนไอออนทีTมากกว่ากรดอ่อนเมืTอใชค้วามเขม้ขน้เท่ากนั ทาํใหก้ารเขา้รับอิเลก็ตรอนทีTขั@วแคโทดจึง
ทาํได้มากพอ ซึT งจะเป็นสาเหตุของการเร่งอตัราการเกิดอลูมิเนียมไอออนทีTจะเข้าทําปฏิกิริยาเป็นอลูมิเนียม
ออกไซด์ได้มากขึ@น แต่อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันไฮโดรเจนไอออนก็ส่งผลต่อการสลายตัวของอลูมิเนียม
ออกไซด์ได้ ดังนั@ นอิทธิพลของกรดทีTใช้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์กบัลกัษณะของอลูมิเนียมออกไซดที์Tเกิดขึ@น [6-8] 

จากงานวิจัยทีTผ่านมา ในกระบวนการทําอลูมิเนียมอโนไดซ์ มีการใช้กรดทีTแตกต่างกนัหลายชนิด มี
มุมมองการเปรียบเทียบหลากหลาย เช่น กรดอนินทรีย ์กรดอินทรีย ์และกรดผสม โดยส่วนใหญ่จะนิยมใชก้รด
ซลัฟิวริกเป็นสารละลายอิเลก็โทรไลตเ์นืTองจากสร้างชั@นอลูมิเนียมออกไซดไ์ดห้นาตั@งแต่ 25 ถึง 150 ไมโครเมตร 
ซึT งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทนการกดักร่อนใหก้บัชิ@นงาน พื@นผิวลืTนทนต่อการเสียดสี สามารถกนัความร้อนและ
เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึT งเหมาะสมในการนําไปใช้งานทางด้านอากาศยาน [9] นอกจากนี@ ในงานวิจัยของ    
Chung และคณะ [10] ไดท้าํการอโนไดซ์ทีTอุณหภูมิตํTา (0°C – 5°C) โดยใชส้ารละลายกรดออกซาลิกความเขม้ขน้ 
0.5 โมลาร์ เวลาในการทาํปฏิกิริยา 1 ชัTวโมง ผลทีTไดคื้อชั@นอลูมิเนียมออกไซดมี์ความละเอียดและความแข็งแรง
อย่างไรกต็ามจากงานทีTกล่าวมาขอ้สังเกตหนึT งทีTพบคือตอ้งควบคุมอุณหภูมิใหต้ํTาในการอโนไดซ์   Song และคณะ 
[11] ไดศึ้กษาเพิTมเติม พบว่าทีTความเขม้ขน้ของสารละลายกรดออกซาลิก 0.3 โมลาร์ และการอโนไดซ์ทีTอุณหภูมิ
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สูง (16°C – 40°C) ความหนาของชั@นออกไซด์จะลดลงเมืTอความเขม้ขน้ของสารละลายและอุณหภูมิเพิTมสูงขึ@น
ดงันั@นแนวความคิดของการใชก้รดผสมจึงไดเ้ขา้มาเพืTอจุดประสงคใ์นการหาสภาวะการอโนไดซ์ทีTผ่อนคลายมาก
ขึ@น ลดอตัราการละลายของชั@นออกไซด์ และหาค่าอตัราส่วนหรือความเขม้ขน้ทีT เหมาะสมทีTจะให้ลกัษณะชั@น
ออกไซด์ทีTยงัมีคุณภาพ นอกจากตวัแปรความเขม้ขน้หรืออุณหภูมิทีTไดมี้การศึกษากนัในงานวิจยัขา้งตน้ ตวัแปร
อืTนๆทีTสาํคญั เช่น ความต่างศกัย ์เวลา และชนิดของสารละลายอิเลก็โทรไลตก์็มีการศึกษากนัจาํนวนไม่นอ้ย [8,12] 
ในงานวิจยันี@ จะไดศึ้กษาวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะชั@นอลมิูเนียมออกไซดที์Tเกิดขึ@นจากการใชก้รดเดีTยวและกรด
ผสม เพืTอประโยชน์ในการเลือกใชส้ภาวะของการทาํอโนไดซ์ทีTทาํงานไดง่้ายแต่ยงัสามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการนาํไปใชง้านไดดี้ 
 
2. วธีิการทดลอง 

2.1 การเตรียมสารละลาย 

1) เตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลต์สําหรับการทาํอโนไดซ์ตามเงืTอนไขต่างๆ ดังนี@  กรดซิตริกทีTความ
เขม้ขน้ 1.66% โดยมวลต่อปริมาตร กรดซัลฟิวริกทีTความเขม้ขน้ 10% โดยปริมาตร และกรดผสมระหว่างกรด 
ซิตริกและกรดซัลฟิวริกทีTอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166, 0.332, 0.664, 0.996, 1.328 และ 1.660   
กรัมต่อมิลลิลิตร 

2) เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที์Tความเขม้ขน้ 5% โดยมวลต่อปริมาตร 
3) เตรียมสารละลายกรดไนตริกทีTความเขม้ขน้ 6.5% โดยปริมาตร 

2.2 การเตรียมผวิหน้าของอลูมิเนียมอัลลอย AA6061 
   1) นาํชิ@นงานลา้งดว้ยนํ@าสบู่ เช็ดใหแ้หง้ จากนั@นขดัดว้ยกระดาษทรายโดยเรียงลาํดบัเบอร์ดงันี@  800, 1000, 
1200, 1500 และ 2000 ลา้งดว้ยนํ@ากลัTนแลว้เช็ดใหแ้ห้ง  
 2) นาํชิ@นงานแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเวลา 2 นาที ลา้งดว้ยนํ@ากลัTน เช็ดให้แหง้ จากนั@น
นาํชิ@นงานแช่ในสารละลายกรดไนตริกเป็นเวลา 2 นาที ลา้งดว้ยนํ@ากลัTน เช็ดใหแ้หง้  
 3) ทาํซํ@าตั@งแต่ขอ้ 1 อีก 1 ครั@ ง จะไดชิ้@นงานทีTพร้อมสาํหรับการทาํอโนไดซ์ 
2.3 กระบวนการอโนไดซ์ 
 1) นาํชิ@นงานจุ่มในสารละลายอิเลก็โทรไลต์ทีTเตรียมไว ้500 มิลลิลิตร ทาํการอโนไดซ์ในบีกเกอร์ขนาด 
1,000 มิลลิลิตร โดยชิ@นงานต่อเขา้กบัขั@วบวก และโลหะอลูมิเนียม (ทีTไม่ใช่ชิ@นงาน) ต่อเขา้กบัขั@วลบ ปรับค่าความ
ต่างศกัยเ์ท่ากบั 24 โวลต ์กาํหนดเวลา 25 นาที 
 2) ใชก้ารกวนผสมสารละลายดว้ยแท่งแม่เหลก็หมนุและการปั~มอากาศผา่นเขา้ไปในบีกเกอร์ 

3) นาํชิ@นงานทีTไดล้า้งดว้ยนํ@ากลัTน เช็ดใหแ้หง้ ตรวจสอบการเกิดชั@นเคลือบอลูมิเนียมออกไซดโ์ดยการวดั
แรงดนัตกคร่อมชิ@นงานตอ้งมีค่าเท่ากบั 0 เพราะชิ@นงานจะไม่นาํไฟฟ้า  
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2.4 การวเิคราะห์ลกัษณะสัณฐานและลกัษณะพืeนผวิของชิeนงาน 
1) วิเคราะห์ลกัษณะสัณฐานของชั@นเคลือบหลงัการทาํอโนไดซ์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่อง

กราดชนิดฟิลดอี์มิสชนั (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM) ยีTห้อ Hitachi S-2360 N และ 
S-2150  

2) วิเคราะห์ลกัษณะพื@นผิวและรูพรุนของชิ@นงานหลงัการทาํอโนไดซ์ดว้ยเครืTองวิเคราะห์ Laser Scanning 
Microscope (LSM) รุ่น Nano Search Microscopes, LEXT OLS4500 
  
3. ผลการทดลองและการวจิารณ์ 

3.1 ลกัษณะสัณฐานของอลูมเินียมอลัลอย AA6061 ก่อนอโนไดซ์  
รูปทีT  3 ลกัษณะสัณฐานของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 ก่อนอโนไดซ์ด้วยเทคนิค FE-SEM พบว่าทีT

กาํลงัขยาย 1,500, 20,000 และ 50,000 เท่า สภาพพื@นผิวมีเศษอลูมิเนียมอลัลอยเนืTองจากการตดัชิ@นงาน แต่ไม่พบ
ลกัษณะการเกิดชั@นอลูมิเนียมออกไซด ์และแมว่้าจะเพิTมกาํลงัขยายสูงสุดทีT 100,000 เท่า ก็ยงัไม่ปรากฏ ดงันั@นจึง
กล่าวไดว้่าพื@นผิวอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 ก่อนอโนไดซ์ไม่มีการเกิดอลูมิเนียมออกไซดจ์ากสภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติ  

    

(ก) กาํลงัขยาย 1,500 เท่า (ข) กาํลงัขยาย 2x104 เท่า (ค) กาํลงัขยาย 5x104เท่า (ง) กาํลงัขยาย 105 เท่า 

รูปทีT 3 ลกัษณะสัณฐานของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 ก่อนอโนไดซ์ 
 
3.2 พืeนผิวอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 เมืGออโนไดซ์ด้วยกรดเดีGยวและกรดผสม 

รูปทีT 4 ลกัษณะพื@นผิวอลูมิเนียมออกไซดจ์ากการอโนไดซ์เมืTอใชก้รดเดีTยวและกรดผสมเป็นสารละลาย 
อิเลก็โทรไลต ์โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยเทคนิค Laser Scanning Microscope เพืTอดูความสมํTาเสมอ ความหนา และ
การเกิดหลุมลึกของชั@นอลูมิเนียมออกไซดที์Tเกิดขึ@น 

เครืTองมือวิเคราะห์ Laser Scanning Microscope สามารถประมาณค่าความไม่สมํTาเสมอของพื@นผิวในรูปทีT 
4 ไดด้งักราฟรูปทีT 5 ขอ้มลูของค่าทีTใชใ้นการเขียนกราฟมาจากการหาค่าเฉลีTยของบริเวณพื@นผิวชิ@นงาน 3 ตาํแหน่ง 
โดยแสดงในความหมายของตวัแปร Sa, Sq, Sp, Sv และ Sz โดยทีT Sa คือ ค่าเฉลีTยความแตกต่างของความสูงของ
ชั@นอลูมิเนียมออกไซด์เมืTอเทียบกบัระนาบเฉลีTย Sq คือ ค่าเบีTยงเบนมาตรฐานของการกระจายความสูงของชั@น
อลูมิเนียมออกไซด ์Sp คือ ค่าความสูงมากสุด Sv คือ ค่าความลึกมากสุด และ Sz คือ ผลรวมของค่า Sp และ Sv 
ความหมายของตวัแปรทั@งหมดนี@  ดงัรูปทีT 6   
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(ก) กรดซิตริก (ข) กรดซลัฟิวริก (ค) กรดผสม 

รูปทีT 4 ลกัษณะชั@นอลูมิเนียมออกไซดจ์ากการอโนไดซ์เมืTอใชก้รดเดีTยวและกรดผสม 

 

รูปทีT 5 ค่าความสูงและความลึกของชั@นอลูมิเนียมออกไซดเ์มืTอใชก้รดเดีTยวและกรดผสม 
 
จากการอโนไดซ์ทีTอุณหภูมิ 20°C เวลา 25 นาที และความต่างศกัย ์24 โวลต์ โดยใชส้ารละลายอิเลก็โทร

ไลตเ์ป็นกรดเดีTยวของกรดซิตริกทีTความเขม้ขน้ 1.66% โดยมวลต่อปริมาตรและกรดซลัฟิวริกทีTความเขม้ขน้ 10% 
โดยปริมาตร และกรดผสมระหว่างกรดซิตริกและกรดซัลฟิวริกทีTอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166 กรัม
ต่อมิลลิลิตร พบว่าการใช้กรดเดีTยวเป็นกรดซิตริกจะให้ลกัษณะชั@นอลูมิเนียมออกไซด์ทีT เรียงตวักนัอย่างไม่เป็น
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ระเบียบโดยทีTปรากฏโครงสร้างออกไซดที์Tถูกทาํลายนอ้ย เมืTอพิจารณาค่าเฉลีTยความแตกต่างของความสูงของชั@น
อลูมิเนียมออกไซดเ์มืTอเทียบกบัระนาบเฉลีTย พบว่าการใชก้รดซิตริกจะใหค่้ามากกว่าการใชก้รดซลัฟิวริกเลก็นอ้ย 
ซึT งในอีกความหมายหนึT งก็คือการใช้กรดซิตริก จะให้ชั@นอลูมิเนียมออกไซด์ทีTมีความหนามากกว่าเมืTอเทียบกบั
กรณีของการใชก้รดซัลฟิวริก นอกจากนี@ลกัษณะชั@นอลูมิเนียมออกไซดใ์นกรณีของการใชก้รดซลัฟิวริกมีการเกิด
หลุมลึกหลายจุดซึT งมากกว่าเมืTอเทียบกบัการใชก้รดซิตริก ในขณะทีTการใชก้รดผสมจะให้ลกัษณะอยู่ระหว่างกรด
เดีTยวทั@งสองชนิด 

 
รูปทีT 6 ความหมายของตวัแปร Sa, Sq, Sp, Sv และ Sz 

งานวิจัยโดยส่วนใหญ่นิยมใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์จากกรดออกซาลิก กรดฟอสฟอริก และกรด
ซลัฟิวริก ในการทาํอลูมิเนียมอโนไดซ์ เมืTอพิจารณาค่าคงทีTการแตกตวัของกรด (Ka) พบว่ากรดซลัฟิวริกมีค่ามาก
ทีTสุด ในขณะทีTกรดออกซาลิกและกรดฟอสฟอริกเป็นกรดอ่อนมีค่าคงทีTการแตกตวัตํTาและหลายอนัดบั การทีTกรด
ซลัฟิวริกมีค่า Ka สูงสุด ถา้ทาํการอโนไดซ์ทีTอุณหภูมิสูง จะให้ความหนาของชั@นอลูมิเนียมออกไซด์ไม่สูงมากนกั
เพราะแตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออนสูง (โดยปกติหนา้ทีTของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายอิเลก็โทรไลตคื์อทาํให้
เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยรับอิเลก็ตรอนทีTมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชนัของอลูมิเนียม ซึT งจะให้อิเลก็ตรอน
มา 6 โมล ในการสร้างอลูมิเนียมออกไซด ์1 โมล) ถา้จาํนวนไฮโดรเจนไอออนเหลือใชใ้นปฏิกิริยามากกจ็ะทาํให้
เกิดปฏิกิริยาขา้งเคียงมากขึ@น นัTนคือ การไปสลายชั@นของอลูมิเนียมออกไซดที์Tเกิดขึ@นซึT งส่งผลต่อการเกิดความไม่
สมํTาเสมอของพื@นผิว สอดคลอ้งกบังานวิจยัทีTผ่านมาพบว่าการใช้กรดซัลฟิวริกมีแนวโน้มทีTจะให้ชั@นออกไซด์มี
ความหนาค่อนขา้งตํTาและมีลกัษณะพื@นผิวไม่ค่อยสมํTาเสมอ ในขณะทีTการใชก้รดผสมระหว่างกรดซิตริกกบักรด
ซัลฟิวริก หรือกรดบอลิกกับกรดซัลฟิวริกสามารถให้ชั@นออกไซด์ทีT มีความหนามากกว่าและพื@นผิวมีความ
สมํTาเสมอมากกวา่ การพิจารณางานวิจยัเหล่านั@นไดพ้ยายามเปรียบเทียบบนเงืTอนไขของความเขม้ขน้ ความต่างศกัย ์ 
อุณหภูมิและเวลา ทีTใกลเ้คียงกนั นอกจากนี@ ในงานวิจยัอืTนๆทีTศึกษาการใชก้รดอินทรียห์ลายชนิดเป็นสารละลาย 
อิเลก็โทรไลตเ์พียงอยา่งเดียว พบว่ามีแนวโนม้ใหช้ั@นออกไซดที์Tมีความหนาและมีการเรียงตวักนัอย่างเป็นระเบียบ
สูง [9,13-16]   
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3.3 ลกัษณะสัณฐานของอลูมเินียมอลัลอย AA6061 เมืGอเปลีGยนแปลงอุณหภูมใินการอโนไดซ์ 
รูปทีT 7 โครงสร้างพื@นผิวของชิ@นงานทีTผ่านการอโนไดซ์โดยใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์แตกต่างกนั  ดว้ย

กาํลงัขยาย 50,000 เท่า และ 100,000 เท่า เงืTอนไขการอโนไดซ์ใชก้รดผสมระหว่างกรดซิตริกและกรดซัลฟิวริกทีT
อตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166 กรัมต่อมิลลิลิตร เวลา 25 นาที และความต่างศกัย ์24 โวลต ์จากรูปเห็น
ไดช้ดัเจนว่าทีTอุณหภูมิ 10 20 และ 30°C ปรากฏโครงสร้างรูพรุนเลก็ๆของอลูมิเนียมออกไซดก์ระจายตวัอย่างไม่
เป็นระเบียบบนพื@นผิวของชิ@นงาน และเมืTอใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์สูงถึง 40°C โครงสร้างรูพรุนไดถู้กทาํลาย
เนืTองจากการใช้อุณหภูมิสูงส่งผลต่อการส่งเสริมการละลายไดข้องโครงสร้างรูพรุน [17] เปรียบไดก้ับการใช้
สภาวะในการอโนไดซ์ทีTรุนแรง นอกจากนี@ ยงัส่งผลต่อการเพิTมความหยาบของพื@นผิวชิ@นงานอีกดว้ย ซึT งผลการ
ทดลองในทีTนี@ มีความสอดคลอ้งกบังานของ  Lu และคณะ [18]  เมืTอทาํอโนไดซ์ดว้ยกรดผสมระหว่างกรด 
มาโลนิกและกรดซัลฟิวริกทีTอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 2.94 กรัมต่อมิลลิลิตร เป็นเวลา 60 นาที ทีT
อุณหภูมิ 30°C พบว่าโครงสร้างของชั@นออกไซดมี์สภาพถูกทาํลายอย่างชดัเจน ในขณะทีTการใชอุ้ณหภูมิตํTากว่านั@น
จะพบความเสียหายของโครงสร้างนอ้ยหรือไม่พบความเสียหายเลย   

กาํลงัขยาย 50,000 เท่า 

    

กาํลงัขยาย 100,000 เท่า 

    

10°C 20°C 30°C 40°C 

รูปทีT 7 FE-SEM ของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 เมืTอเปลีTยนแปลงอุณหภูมิในการอโนไดซ์ 

จากการวิเคราะห์ในรูปทีT 7 ขา้งตน้ จะขยายความชดัเจนของการเกิดโครงสร้างรูพรุนทีTเป็นชั@นอลมิูเนียม
ออกไซด์ไดด้ว้ยรูป 3 มิติ ดงัรูปทีT 8 ซึT งพบว่าการใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์ 10°C และ 20°C จะให้ลกัษณะชั@น
อลมิูเนียมออกไซดที์Tค่อนขา้งมีพื@นผิวทีTมีความเป็นระเบียบและสมํTาเสมอมากกว่า สังเกตไดว่้าการปรากฏหลุมลึก 
(จุดสีดาํหรือสีนํ@าเงิน) และยอดแหลม (สีแดง) ค่อนขา้งนอ้ยกว่าเมืTอเทียบกบัการใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์ 30°C 
และ 40°C 
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10°C 20°C 30°C 40°C 

รูปทีT 8 LSM ของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 เมืTอเปลีTยนแปลงอุณหภูมิในการอโนไดซ์ 

เครืTองมือวิเคราะห์ Laser Scanning Microscope สามารถประมาณค่าความไม่สมํTาเสมอของพื@นผิวในรูปทีT 
8 ไดด้งักราฟรูปทีT 9 

 

รูปทีT 9 ค่าความสูงและความลึกของชั@นอลูมิเนียมออกไซดเ์มืTอเปลีTยนแปลงอุณหภูมิในการอโนไดซ์  

 จากรูปทีT 9 ค่าเฉลีTยความสูงของชั@นอลูมิเนียมออกไซดทุ์กค่าอุณหภูมิในการอโนไดซ์ มีค่าใกลเ้คียงกนัไม่
เกิน 1 ไมโครเมตร โดยประมาณ แต่ค่าความลึกเนืTองจากการทีTโครงสร้างรูพรุนถูกทาํลายมีแนวโนม้ใหค่้ามากเมืTอ
ใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์ 30°C และแมว้่าทีTอุณหภูมิ 40°C จะไม่ไดใ้ห้ค่าสูงสุด และอุณหภูมิ 10°C ไม่ไดใ้หค่้า
ตํTาสุด กมี็ความเป็นไปไดว้่าการวิเคราะห์บนพื@นทีTในระดบัหน่วยตารางไมโครเมตร จะพบจุดบางจุดทีTมีค่าความ
ลึกมากแต่ไม่ไดห้มายความวา่โครงสร้างรูพรุนของชั@นอลูมิเนียมออกไซดข์องชิ@นงานนั@นจะถูกทาํลายอย่างมาก ใน
กรณีของการใชอุ้ณหภูมิในการอโนไดซ์ 10°C ทีTให้ค่าความลึกมากกว่าอุณหภูมิ 40°C แต่เมืTอพิจารณาขอ้มูลจาก
รูปทีT 8 ร่วมดว้ยก็จะเห็นไดช้ดัเจนขึ@นว่าโครงสร้างรูพรุนไม่ไดถู้กทาํลายอย่างมากแต่อย่างใด ดงัความหมายทีTได้
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อธิบายไวข้า้งตน้ ในหวัขอ้นี@ จึงพอพิจารณาไดว้่าการใชก้รดผสมเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลตจ์ะใหค้วามหนาของ
ชั@นอลมิูเนียมออกไซดใ์กลเ้คียงกนัและพื@นผิวจะมีความสมํTาเสมอหรือความราบเรียบมากถา้ใชอุ้ณหภูมิในการอโน
ไดซ์ 10°C จากงานวิจยัของ Choudhary และคณะ [19]ใชก้รดออกซาลิกเป็นสารละลายอิเลก็โทรไลต ์ทาํการเพิTม
ความต่างศกัยจ์ะไดค้วามสัมพนัธ์ของค่าความหนาเฉลีTย (Average thickness) ของชั@นอลูมิเนียมออกไซดก์บัค่า
ความหยาบเฉลีTย (Average roughness) แบบแปรผนัตรง  โดยจะตรงกนัขา้มกบังานวิจยัของ Lu และคณะ [18] ซึT ง
ใช้กรดผสมระหว่างกรดมาโลนิกและกรดซัลฟิวริกเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ทําการเพิTมอุณหภูมิจะให้
ความสัมพนัธ์ของค่าความหนาและความหยาบแบบแปรผกผนั โดยทัTวไปการเพิTมความต่างศกัยแ์ละอุณหภูมิจะ
ส่งผลต่อการเร่งอตัราการสร้างชั@นออกไซด์ แต่อุณหภูมิทีTสูงมากไปจะเร่งอตัราการละลายของชั@นออกไซด์ดว้ย
เช่นกนั งานวิจยัในทีTนี@ เมืTอใชก้รดผสมระหว่างกรดซิตริกและกรดซลัฟิวริกเป็นสารละลายอิเลก็โทรไลต ์ค่าความ
หนาจะใกลเ้คียงกนั แมค่้าความหยาบจะไม่ไดว้ดัค่าโดยตรงแต่จากรูปทีT 8 พิจารณาไดว้่ามีแนวโน้มสูงขึ@นตาม
อุณหภูมิ เนืTองจากพบยอดแหลมและหลุมลึกของชั@นอลูมิเนียมออกไซด์เพิTมมากขึ@น ผลการทดลองในทีTนี@ จึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Choudhary และคณะ  [19] และ Lu และคณะ [18]  ในแง่ทีTว่าการอโนไดซ์ค่า
ความหนาของชั@นออกไซด์จะไม่เพิTมขึ@นตามค่าอุณหภูมิแต่จะเพิTมขึ@นตามค่าความต่างศกัย์ ส่วนในกรณีของค่า
ความหยาบของชั@นอลูมิเนียมออกไซดน์ั@นจะเพิTมขึ@นเสมอ 
3.4 ลักษณะสัณฐานของอลูมเินียมอัลลอย AA6061 เมืGอเปลีGยนแปลงอัตราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดผสม

ระหว่างกรดซิตริกและกรดซัลฟิวริก 
รูปทีT 10 โครงสร้างพื@นผิวของชิ@นงานทีTผ่านการอโนไดซ์โดยใชอ้ตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรด

ผสมระหว่างกรดซิตริกและกรดซัลฟิวริกเท่ากบั 0.166, 0.332, 0.664, 0.996, 1.328 และ 1.660  กรัมต่อมิลลิลิตร 
ดว้ยกาํลงัขยาย 50,000 เท่า และ 100,000 เท่า เงืTอนไขการอโนไดซ์ใชอุ้ณหภูมิ 40°C เวลา 25 นาที และความต่าง
ศกัย ์24 โวลต ์การใชอุ้ณหภูมิ 40°C ในการอโนไดซ์ ซึT งเป็นอุณหภูมิทีTสูงกว่าอุณหภูมิหอ้งเลก็นอ้ยแมจ้ะช่วยเร่ง
อตัราการสร้างชั@นออกไซดแ์ต่ก็พบปัญหาการละลายของชั@นออกไซด์ไดง่้ายเช่นกนั ในงานวิจยัของ Elaish และ
คณะ [20] เมืTอทาํการอโนไดซ์ดว้ยกรดผสมระหวา่งกรดทาร์ทาริกและกรดซลัฟิวริกภายใตค่้าความต่างศกัยเ์ท่ากบั 
14 โวลต ์เป็นเวลา 26 นาที ทีTอุณหภูมิ 37°C กพ็บลกัษณะการสูญเสียชั@นออกไซดเ์หมือนดงัทีTกล่าวมา  การทดลอง
ในส่วนนี@ มีจุดประสงคเ์พืTอวิเคราะห์ว่าการเพิTมอตัราส่วนของกรดซิตริกในสารละลายอิเลก็โทรไลตจ์ะส่งผลมาก
นอ้ยแค่ไหนต่อการทาํอโนไดซ์ทีTอุณหภูมิสูง เพืTอหวงัถึงประโยชน์ในการอโนไดซ์ทีTสามารถทาํไดที้Tอุณหภูมิหอ้ง
โดยไม่จาํเป็นตอ้งควบคุมอุณหภูมิ ซึT งจากรูปเห็นไดช้ัดเจนว่าโครงสร้างรูพรุนของอลูมิเนียมออกไซด์ยงัคงถูก
ทาํลายเนืTองจากผลของการใชอุ้ณหภูมิสูง และการเพิTมอตัราส่วนของกรดซิตริกไม่ไดส่้งผลต่อการคงสภาพของ
โครงสร้างรูพรุนแต่อยา่งใด 
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อตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตร กาํลงัขยาย 50,000 เท่า กาํลงัขยาย 100,000 เท่า 
(กรัมต่อมิลลิลิตร)   
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รูปทีT 10 FE-SEM ของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 เมืTอเปลีTยนแปลงอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดผสม 

จากการวิเคราะห์ในรูปทีT  10 ข้างต้น จะได้ยืนยนัผลให้ชัดเจนในการเกิดโครงสร้างรูพรุนทีT เป็นชั@น
อลูมิเนียมออกไซดไ์ดด้ว้ยรูป 3 มิติ ดงัรูปทีT 11 ซึT งพบว่าทุกอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดผสมทีTมากกว่า 
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0.166 กรัมต่อมิลลิลิตร จะใหล้กัษณะชั@นอลมิูเนียมออกไซดที์Tถูกทาํลายโครงสร้างอย่างชดัเจน สังเกตไดว้่าปรากฏ
หลุมลึก (จุดสีดาํหรือสีนํ@าเงิน) และยอดแหลม (สีแดง) ค่อนขา้งมากกวา่เมืTอเทียบกบัผลทีTไดใ้นรูปทีT 8 และ 9 

อตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตร 
(กรัมต่อมิลลิลิตร) 
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รูปทีT 11 LSM ของอลูมิเนียมอลัลอย AA6061 เมืTอเปลีTยนแปลงอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดผสม 

จากรูปทีT  12 ค่าเฉลีTยความสูงของชั@นอลูมิเนียมออกไซด์ทุกค่าอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรในการ 
อโนไดซ์มีค่าใกลเ้คียงกนักบัขอ้มลูในรูปทีT 9 คือไม่เกิน 1 ไมโครเมตร โดยประมาณ แต่ค่าความลึกและยอดแหลม
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ของชั@นอลูมิเนียมออกไซดมี์แนวโน้มเพิTมมากขึ@นเมืTอเพิTมค่าอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตร การใชอุ้ณหภูมิสูงหรือ
การใชค้วามเขม้ขน้ของสารละลายกรดมากเกินไป จะส่งผลต่อการเพิTมขึ@นของไฮโดรเจนไอออน ทาํใหอ้ตัราการ
สลายตัวของชั@นออกไซด์เพิTมมากขึ@น ในขณะเดียวกนัอตัราการสร้างชั@นออกไซด์ก็พยายามจะเกิดขึ@นรวดเร็ว
เช่นกนั ดงันั@นระบบการสร้างชั@นออกไซด์จึงเป็นไปอย่างปัTนป่วน ความสมํTาเสมอบริเวณพื@นผิวจึงตํTา ทีTบริเวณ
รอยต่อระหว่างชั@นออกไซดก์บัสารละลายอิเลก็โทรไลตจึ์งมีความไม่ราบเรียบหรือความหยาบมาก สิTงนี@ ส่งผลต่อ
ความไมส่มํTาเสมอของสนามไฟฟ้าตรงรอยต่อ ทาํใหช้ั@นออกไซดมี์โอกาสเกิดหลุมไดม้ากขึ@น [21] ซึT งสามารถเห็น
ความไม่สมํTาเสมอของพื@นผิวไดอ้ย่างชดัเจนในรูปทีT 11 และการกระจายตวัของค่า Sp, Sv และ Sz ในรูปทีT 12 มี
แนวโนม้สูงขึ@นและมีค่ามากกว่าเมืTอเทียบกบัรูปทีT 9 

 

รูปทีT 12 ค่าความสูงและความลึกของชั@นอลูมิเนียมออกไซดเ์มืTอเปลีTยนแปลง 
อตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดผสม 

ดว้ยเหตุนี@ จึงกล่าวไดว้่าอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรของกรดซิตริกและกรดซัลฟิวริกทีTมากกว่า 0.166 
กรัมต่อมิลลิลิตร ในสภาวะอุณหภูมิในการอโนไดซ์ 40°C ไม่ไดช่้วยส่งเสริมความมีคุณภาพของชั@นอลูมิเนียม
ออกไซด ์มีเพียงลกัษณะการถูกทาํลายอย่างชดัเจนในทุกๆอตัราส่วนซึT งจะส่งผลต่อค่าความหยาบทีTจะมีค่าสูงขึ@น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Itsaree และคณะ [9]  ทีTมีการใชก้รดผสมระหว่างกรดบอลิกกบัซัลฟิวริก และกรด 
ซิตริกกบัซลัฟิวริก ดว้ยอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรในช่วง 0.562 – 2.789 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึT งเมืTอเพิTมอตัราส่วน
ของกรดบอลิกหรือกรดซิตริกแลว้ไม่ไดส่้งผลต่อการเปลีTยนแปลงลกัษณะของชั@นออกไซดอ์ย่างมีนยัสาํคญัเช่นกนั 
ดงันั@นจึงตอ้งพิจารณาหาความเหมาะสมของสภาวะการทาํอโนไดซ์ต่อไป  
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4. บทสรุป   
งานวิจยันี@ ไดเ้ปิดเผยสภาวะของการอโนไดซ์ทีTไม่รุนแรง แต่ยงัสามารถส่งเสริมโครงสร้างรูพรุนของชั@น

อลมิูเนียมออกไซดที์Tมีการเรียงตวักนัอย่างไม่เป็นระเบียบใหมี้พื@นผิวค่อนขา้งสมํTาเสมอโดยปรากฏโครงสร้างทีTถูก
ทาํลายน้อย เป้าหมายเพืTอปรับปรุงคุณสมบติัของพื@นผิวอลูมิเนียมอลัลอยให้มีความแข็ง ความตา้นทานการกดั
กร่อน และความทนต่อการเสียดสี เพิTมขึ@น กระบวนการอโนไดซ์ของชิ@นงานอลูมิเนียมอลัลอยไดศึ้กษาบนการ
เปลีTยนแปลงตวัแปร ดงันี@  1) ชนิดของกรด  2) อุณหภูมิ และ 3) อตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตร หลงัจากนั@นทาํการ
ตรวจสอบลกัษณะความลึกและยอดแหลมของชั@นเคลือบอลูมิเนียมออกไซด์ทีTเกิดขึ@นดว้ยเทคนิค FE-SEM และ 
LSM ผลการวิเคราะห์ในหลายส่วนประกอบกนัปรากฏว่า การใชก้รดเดีTยวเป็นกรดซิตริกดว้ยอุณหภูมิอโนไดซ์ 
20°C หรือการใชก้รดผสมทีTอตัราส่วนเชิงมวลต่อปริมาตรเท่ากบั 0.166 กรัมต่อมิลลิลิตร ดว้ยอุณหภูมิอโนไดซ์ไม่
เกิน 30°C ทั@งสองเงืTอนไขขา้งตน้ใชค้วามต่างศกัย ์24 โวลต์ เวลา 25 นาที เป็นสภาวะหนึT งทีTมีความเหมาะสมทีT
สามารถใชใ้นการอโนไดซ์อลูมิเนียมอลัลอย 
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บทคัดย่อ  
งานวิจยันีN เป็นการพฒันาระบบควบคุมค่า pH ของนํN าดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิW ง เพืWอช่วยลดความ

ยุ่งยาก และเพิWมความสะดวกในดา้นการควบคุมค่า pH ของนํN าทีWจะใชง้านดา้นการเกษตร โดยมีขัNนตอนการทาํงาน
คือใชต้วัรับรู้ค่า pH ส่งสัญญาณให้กบั Node MCU ESP8266 ทีWมีโมดูลไร้สายขนาดคลืWนความถีW 2.4 GHz เป็นตวั
ประมวลผลและควบคุมการทาํงานรวมถึงติดต่อกบัคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเน็ตพาย การควบคุมค่า pH ของนํN า
สามารถควบคุมไดท้ัNงหนา้งานสนามหรือรีโหมดทางไกลโดยใชส้มาร์ทโฟน แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ ในกรณีทีW
ค่า pH มีค่าตํWากวา่หรือสูงกวา่ค่าทีWต ัNงไว ้ตวัประมวลผลจะทาํการสัWงให้มอเตอร์ปล่อยสารทีWเป็นกรดหรือสารทีWเป็น
ด่างเพืWอปรับให้ค่า pH ใหอ้ยู่ในช่วงทีWตอ้งการ จากนัNนนํNาทีWมีการปรับค่า pH แลว้จะถูกปล่อยไปใชง้าน ผลการ
ทดสอบเครืW องดงักล่าว สามารถทาํงานไดท้ัNงสองโหมดคือ โหมดเลือกปลาโดยใชเ้วลา 16.38 นาที ในการปรับค่า
สภาพนํNาทีWเป็นกรด (pH = 5.39) ให ้pH มีค่าเพิWมขึNนเป็น 6.58  และใชเ้วลา 14.29 นาทีในการปรับค่าสภาพนํNาทีWเป็น
ด่าง (pH = 9.80) ให ้pH มีค่าลดลงเป็น 8.46  ส่วนโหมดเลือกผกัใชเ้วลา 18.02 นาที ในการปรับค่าสภาพนํNาทีWเป็น
กรด (pH = 4.78) ให้ pH มีค่าเพิWมขึNนเป็น 5.63  และใช้เวลา 18.33 นาทีในการปรับค่าสภาพนํN าทีWเป็นด่าง  
(pH = 8.32) ให ้pH มีค่าลดลงเป็น 6.85  
 
คําสําคัญ: ตวัรับรู้ พีเอช; อินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง; โหนด เอม็ซีย ูอีเอสพี 8266; เน็ตพาย 
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Abstract 
This paper presents the development of the system for pH control by the Internet of Things (IoT) to 

reduce difficulties in and enhance the convenience of the control of the pH of water used in agriculture. The 
system is operated by using a pH sensor that transmits signals to Node MCU ESP8266 with a 2.4 GHz Wi-Fi 
module, which is used as a processor and a controller, as well as connecting with the cloud server of the 
NETPIE platform. pH control can be performed on site or by remote control using a smartphone, a tablet, or a 
computer. In the case that the pH value of water is higher or lower than a predetermined value, the processor 
activates the motor to release acid or alkaline substances in order to adjust the pH value of water to fall within a 
preferred range, and then such adjusted water is released for use. The test results of the above-mentioned system 
revealed that it was effective in two modes, namely the fish selection mode in which it took 16.38 minutes to 
increase the pH of acidic water (pH = 5.39) up to 6.58 and it took 14.29 minutes to decrease the pH of alkaline 
water (pH = 9.80) down to 8.46, and the vegetable selection mode in which it took 18.02 minutes to increase the 
pH of acidic water (pH = 4.78) up to 5.63 and it took 18.33 minutes to decrease the pH of alkaline water (pH = 
8.32) down to 6.85. 
 
Keywords: pH sensor; Internet of Things; Node MCU ESP8266; NETPIE 
 
1. บทนํา 

นํNาเป็นปัจจยัหลกัในการดาํรงชีวิตของสิWงมีชีวิตบนพืNนโลก นํNาทีWมีคุณภาพจะส่งผลดีในการเจริญเติบโต
ของสิWงมีชีวิต แต่ถา้นาํนํNาทีWมีคุณภาพตํWาไปใชอ้าจส่งผลถึงชีวิตได ้ ค่า pH ของนํNาก็เป็นตวัแปรหนึWงทีWสาํคญักบัการ
เจริญเติบโตของทัNงพืชและสัตว ์ Li and Wei [1] ไดน้าํเสนอตวัรับรู้ pH อจัฉริยะทีWใชก้บัการตรวจสอบคุณภาพนํNา 
ไดพิ้จารณาถึงความสัมพนัธ์ของค่า pH กบัอุณหภูมิ  โดยการนาํตวัรับรู้ pH (HG990pH) และตวัรับรู้อุณหภูมิ 
(DS18B20) ต่อร่วมกบัวงจรสร้างสญัญาณ โดยใชไ้อซีขยายสัญญาณเบอร์ TLC27L4 มีแรงดนัขาออกเป็นสัญญาณ
แอนะล็อก   จากนัNนนําสัญญาณดงักล่าวเปลีWยนเป็นสัญญาณดิจิทลัดว้ยวงจรแปลงผนัสัญญาณแอนะล็อกเป็น
ดิจิทลั เพืWอส่งไปยงัไมโครคอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง เบอร์ MSP430F149  และใช ้ IC เบอร์ SN75LBC184 
ในการสืWอสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์กบัโครงข่ายดว้ยการสืWอสารแบบอาร์เอส 232/อาร์เอส 485  ผลการ
ทดสอบกับค่า pH ต่าง ๆ เห็นได้ว่าเมืWอทาํการเพิWมอุณหภูมิของนํN า จาก 0-40°C ส่งผลทาํให้ค่า pH ลดลง  
Manjarrés et al. [2] นาํเสนอการเฝ้าระวงัแหล่งนํNา โดยมีการแสดงผลลพัธ์ของการตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง  
ไดมี้การกาํหนดโหนด 3 ตาํแหน่ง เพืWอติดตัNงตวัรับรู้ pH  โดยทีWแต่ละโหนดจะส่งขอ้มูลค่า pH ทีWวดัไดไ้ปยงัโหนด
มาสเตอร์  ซึW งมีการสืWอสารแบบไร้สายทีWระยะ 300 เมตร โดยไมมี่สิWงกีดขวาง ผลทีWไดข้องการวดัค่า pH ค่าเบีWยงเบน
มาตรฐานตํWากว่า 1% ค่าการทาํซํN ามีค่าสูง  และเมืWอเปรียบเทียบกบัเครืWองวดัค่า pH เชิงพาณิชย ์ ความแตกต่างใน
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การวดัตํWากว่า 5% เป็นผลให้ความแม่นยาํเพียงพอสําหรับการใชง้าน และการวดัยงัให้ค่าความเสถียรสูงในช่วง 3 
ชัWวโมงของการวดัต่อเนืWอง Soe [3] ศึกษาการตรวจสอบคุณภาพนํN าในลาํธารและทะเลสาบ โดยวดัค่า pH ต่าง ๆ 
ของของเหลวและวดัค่าความขุ่นของของเหลว โดยการใชต้วัรับรู้ค่า pH และค่าความขุ่นของนํN าต่อร่วมกบั
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกลู PIC เบอร์ 16F887 ใชจ้อ LCD 16 x 2ในการแสดงผล ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็น
ว่าในนํNาบริสุทธิ� มีค่า pH 5.5-6.9  ส่วนนํNาเค็มมีค่า pH 9-10  Vinodha et al. [4] สร้างแบบจาํลองเพืWอเลียนแบบ
สภาพทอ้งทะเลลึกในห้องปฏิบติัการ เพืWอใชส้ําหรับการศึกษาจุลินทรียใ์นทะเลลึกและการควบคุมกระบวนการ
ปรับค่า pH ของนํNาทะเล  การออกแบบติดตัNงตวัรับรู้ pH นํNา เพืWอวดัความเป็นกรด-ด่างของนํN าทะเล ใชต้วัรับรู้แบบ 
PT100 เพืWอวดัอุณหภูมินํNาทะเล  ติดตัNงตวัรับรู้ความดนัของนํN าทะเล ออกแบบถงัเติมสารกรดและสารเติมสารด่าง
แบบระบบปิดทีWมีปั�มนํN า ทาํหนา้ทีWดูดและอดันํN าทะเลทีWความดนัสูงให้มีการหมุนเวียนภายในระบบ  การเติมสาร
กรด-ด่างปริมาณมากหรือนอ้ยจะถูกควบคุมดว้ยปั�มเติมสารขนาดเลก็ทีWใชเ้ทคนิคการควบคุมต่าง ๆ ผลการจาํลอง
แสดงใหเ้ห็นวา่วิธีการควบคุมแบบจีเนติกอลักอริทึม–พีไอ (GA-PI) และฟัสซีลอจิก(FLC) ใหผ้ลการติดตามเขา้หา
ค่าจุดทีWกาํหนดอย่างรวดเร็วและมีค่าความผิดพลาดขัNนตํWาเมืWอเปรียบเทียบกบัวิธีการควบคุมพีไอ ทีWปรับค่าต่าง ๆ  
Preetham et al.  [5] ศึกษาระบบการติดตามและควบคุมการเพาะเลีNยงสัตวน์ํN าโดยใชวิ้ธีการ IoT โดยมีจุดประสงค ์
เพืWอติดตามคุณภาพนํNา ซึW งไดอ้อกแบบใชต้วัรับรู้ต่าง ๆ เช่น ตวัรับรู้ pH  ตวัรับรู้ความขุ่นนํNา  ตวัรับรู้ระดบันํNา  ตวั
รับรู้อุณหภมิู  ขอ้มูลทีWตรวจวดัไดจ้ะส่งผ่านคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ไปยงัสมาร์ทโฟนของเกษตรกร ส่วนตวัควบคุมและ
ประมวลผลใชบ้อร์ดราสเบอร์รีWพาย (Raspberry Pi)  การทาํงานของมอเตอร์ปั�มนํNาจะใชปุ่้ม Widget แบบสวิทชที์W
ออกแบบอยู่บนสมาร์ทโฟนเป็นตวัเปิด/ปิด Lumchanao [6] นาํเสนอระบบการวดัค่า pH เพืWอสร้างระบบป้องกนั
การเน่าเสียของนํN าสําหรับการเลีNยงปลาในบ่อซีเมนต ์ การออกแบบไดใ้ชต้วัรับรู้ pH นํNา ต่อร่วมกบั Node MCU  
ESP8266 ทีWมีการสืWอสารใชค้ลืWนไร้สายความถีW 2.4 GHz  ค่า pH ทีWวดัไดจ้ะถูกบนัทึกไวใ้นคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ของ 
NETPIE ผลการวิจยัช่วงวนัทีW 1-15  ค่า pH อยูใ่นช่วง 6.002-8.489  ซึW งเป็นค่าทีWเหมาะสมสําหรับการดาํรงชีวิตของ
ปลานํNาจืด และในวนัทีW 16 -19 ค่ากรดเพิWมขึNนมีค่า pH อยูใ่นช่วง 5.381-5.964 ซึW งมีค่าตํWากว่าปกติทาํให้ส่งผลเสียกบั
การดาํรงชีวิตกบัปลานํNาจืดได ้  

จากงานวิจยัทีWสืบคน้มาเห็นไดว้่าเป็นการแสดงผลค่า pH ไดเ้ฉพาะทีWเครืW องควบคุมทีWอยู่หนา้งาน มีเฉพาะ
งานวิจยัทีWมีการสืWอสารแบบไร้สายทีWระยะไม่เกิน 300 เมตร เท่านัNน [2]  และงานวิจยัทีWแสดงค่า pH ดว้ยการใช้
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิWงโดยใชค้ลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ของ NETPIE   แต่ไม่สามารถทาํการปรับค่า pH ของนํNาได ้[6]  
และยงัมีการเลือกใชค้ลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ของ NETPIE ในการทาํตน้แบบฟาร์มเห็ดหลินจือทีWชาญฉลาดในประเทศ
ไทยอีกดว้ย [7]   ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเป็นทีWมาของงานวิจยันีN  โดยมีการพฒันาเครืWองปรับค่า pH ของนํN าดว้ย
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิWงทีWเลือกใชค้ลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของ NETPIE ช่วยปรับสภาพค่า pH ของนํN าอย่างอตัโนมติั 
สามารถควบคุมและแสดงสภาวะการทาํงานแบบเวลาจริงทีWหนา้งานสนามและยงัสามารถรีโมททางไกลได ้ 
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2. การดาํเนินงานวจิยั  
2.1 ข้อมลูเกีJยวกบัค่า pH  

การศึกษาผลกระทบกบัพืชและสตัวเ์มืWอค่า pH เปลีWยนแปลง ซึW งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่า pH สาํหรับ
การปลูกพืช [8]  ค่า pH ในความหมายของการปลกูพืชไร้ดิน  จะมีช่วงการวดัอยูที่W 1-14 โดยจะนบัค่าทีW 7 เป็นกลาง 
กล่าวคือ หากวดัค่าไดต้ํWากวา่ 7 แสดงวา่ของเหลวนัNนเป็นกรด หากวดัไดสู้งกว่า 7 ขึNนไปแสดงว่าเป็นเบส โดยปกติ
ค่า pH ทีWใช้ในการปลูกพืชจะมีค่าอยู่ในช่วง 5.5-6.5 แต่ค่าทีWดีทีW สุดต่อการละลายตวัของธาตุอาหารพืชจะอยู่ทีW  
5.8-6.3 การลดค่า pH นิยมใชก้รดไนตริก (Nitric Acid) มีสูตรทางเคมี คือ (HNO3)  ซึW งกรดชนิดนีN เมืWอผสมกบันํNาจะ
แตกตวัเป็นอนุมูลย่อย เป็นไนโตรเจน ซึW งเป็นธาตุอาหารหลกัของพืช และกรดทีWนิยมใช้อีกชนิดหนึW งคือ กรด
ฟอสฟอริก (Phosphoric Acid) มีสูตรทางเคมี คือ H3PO4 ซึW งกรดชนิดนีN เมืWอผสมกบันํN าจะแตกตวัเป็นอนุมูลย่อย 
เป็นฟอสฟอรัส ซึWงเป็นธาตุอาหารหลกัของพืชเช่นกนั การใชก้รดทัNงสองชนิดนีN จึงมีผลพลอยไดจ้ากการปรับลดค่า 
pH แลว้ยงัไดธ้าตุอาหารพืชเพิWมขึNนมาในระบบอีกดว้ย การเพิWมค่า pH นิยมใชโ้พแทสเซียมคาร์บอเนต (Potassium 
Carbonate) หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซต ์(Potassium Hydroxide) ซึW งสารเคมีทัNง 2 ชนิดนีN เมืWอผสมกบันํNาจะแตก
ตวัเป็นอนุมลูยอ่ยไดโ้พแทสเซียม ซึW งเป็นธาตุอาหารหลกัของพืชเช่นกนั  ค่า pH ช่วงต่างๆ มีผลต่อการเลีNยงสัตวน์ํN า 
[9] ดงันีN   1) pH 4.0   ปลาตายไดห้รือปลาไม่สืบพนัธ์ุ, 2) pH 5.0 - 6.5 ปลาไม่สืบพนัธ์ุ, 3) pH 6.0  ปลาโตชา้, 4) pH 
6.5 -9.0  เหมาะสมต่อการเพาะเลีNยงสัตวน์ํNา, 5) pH 9.0 - 11.0 ปลาโตชา้ ปลาไม่สืบพนัธ์ุ และ 6) pH 11  ปลาตายได ้  

2.2 การออกแบบ 
รูปทีW 1 เป็นโครงสร้างการทาํงานของเครืWองปรับค่า pH ของนํN าดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWงใชต้วัรับรู้ 

pH นํNา  [10-12]  และใชส้วิทซ์แบบลูกลอยเป็นตวัรับรู้ระดบันํNา โดยไดติ้ดตัNงลูกลอยบริเวณดา้นบนและดา้นล่าง
ของถงันํN าทีWมีขนาดความจุ 50 ลิตร ใช ้Node MCU ESP8266 V2 [13] ทีWมีโมดูลไร้สายขนาดคลืWนความถีW 2.4 GHz 
เป็นตวัประมวลผลและควบคุมการทาํงานรวมถึงติดต่อกบัคลาวดเ์ซิร์ฟเวอร์ของเน็ตพาย [14] โดยทีW NETPIE จะมี 
MQ TELEMETRY TRANSPORT (MQTT) เป็นโพรโทคอลสืWอสารชัNนแอปพลิเคชัWนทีWถูกนาํมาใชแ้พร่หลายใน
การสืWอสารแบบ M2M หรือ IoT เพราะเหมาะสมกบัอุปกรณ์ปลายทางทีWมีขนาดเลก็/พลงังานจาํกดั หรือในการ
สืW อ ส า ร ร ะ ย ะ ไ ก ล ทีW ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น แ บ น ด์ วิ ด ธ์ อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ม เ ด ล ก า ร สืW อ ส า ร ข อ ง 
โพรโทคอลแสดงดงัรูปทีW 2 ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือไคลเอนตแ์ละโบรกเกอร์เป็นจุดศูนยก์ลางในการรับส่ง
ขอ้ความระหวา่งไคลเอนต ์ส่วนรูปทีW 3 เป็นวงจร Node MCU ESP8266 และรูปทีW 4 เป็นวงจรขยายพอร์ท IC เบอร์ 
MCP23017 สาํหรับควบคุมการทาํงานของเครืWองดงักล่าว  จากรูปทีW 5 เป็นแผนผงัการทาํงานของเครืWอง ซึW งนาํไปสู่
การออกแบบโคด้โปรแกรมดว้ยซอฟทแ์วร์โปรแกรม Arduino IDE [14-15] และการใชง้าน Widget ต่างๆ บน 
Dash board ของแพลตฟอร์ม NETPIE  [16-17] 
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รูปทีW 1 โครงสร้างการทาํงานของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง  

 

 
รูปทีW 2 โมเดลการสืWอสารของโพรโทคอล MQTT ของ NETPIE  [14] 
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รูปทีW 3  วงจร Node MCU ESP8266 ของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง 
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รูปทีW 4 วงจรขยายพอร์ท IC เบอร์ MCP23017 ของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง 
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รูปทีW 5 ผงังานการทาํงานของซอฟตแ์วร์ทีWออกแบบ 
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รูปทีW 5 ผงังานการทาํงานของซอฟตแ์วร์ทีWออกแบบ (ต่อ) 
 

จากรูปทีW 6 และรูปทีW 7 เป็นโครงสร้างเครืWองปรับค่า pH ดงักล่าว สามารถควบคุมการทาํงานไดที้Wตูค้วบคุม
ทีWติดตัNงบริเวณหนา้งานสนามหรือสามารถรีโหมดทางไกลโดยใชส้มาร์ทโฟน แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์ 
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รูปทีW 6 โครงสร้างเครืWองปรับค่า pH ของนํNาดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง 

 

 
รูปทีW 7 โครงสร้างภายในถงับรรจุนํNาขนาด 50 ลิตรของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง 
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3. ขั?นตอนและผลการทดสอบ 
3.1 ขั?นตอนการทดสอบ 

การทาํงานของเครืWองเริWมตน้จากการเลือกว่าจะปรับปรุงค่า pH ของนํN าทีWใชก้บัสัตวน์ํN าหรือใชก้บัพืช  โดย
การกดปุ่มสวิทซ์ทีWหนา้ตูค้วบคุมดงัรูปทีW 6 หรือใช ้Widget ทีWเป็น Slider ของ NETPIE เลือกแทน  จากนัNนกดปุ่ม
สวิทชที์Wหนา้ตูห้รือ Widget ทีWเป็น Button ของ NETPIE ดงัรูปทีW 8 หรือรูปทีW 9 สาํหรับใชก้บัปลาหรือผกัตามลาํดบั 
เพืWอใหม้อเตอร์ปั�มนํNาเริWมทาํงานและโซลีนอยลท์าํงานดูดนํNาทีWตอ้งการปรับสภาพ pH เขา้ถงัจนเต็ม  จากนัNนตวัรับรู้ 
pH นํNาทีWไดติ้ดตัNงทีWระดบักึWงกลางภายในถงัทาํงานวดัค่า pH นํNา ในกรณีทีWนํNามีค่า pH ตามทีWตัNงอยู่แลว้ก็จะปล่อยนํN า
ไปใชป้ระโยชน์ทนัที  แต่ถา้ในกรณีทีWค่า pH มีค่าตํWากว่าหรือสูงกว่าค่าทีWต ัNงไว ้ตวัประมวลผลจะทาํการสัWงให้ปั�ม
มอเตอร์ขนาดเลก็ (Peristaltic pump) ปล่อยสารทีWเป็นกรด (นํN าส้มสายชู) หรือสารทีWเป็นด่าง (นํN าปูนใส) ปรับใหค่้า 
pH นํN าให้อยู่ในช่วงทีWตอ้งการพร้อมกบัสัWงให้ปั�มมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ 1 เฟส แรงดนัไฟฟ้า 220VAC 
ทาํงาน เพืWอกวนนํNาใหห้มุนเวียนทัWว ๆ ภายในถงั  ถา้นํNามีการปรับค่า pH ไดค่้าตามทีWตอ้งการแลว้  ก็จะถกูปล่อยไป
ใชป้ระโยชน์และจะกลบัเขา้สู่สภาวะเริWมตน้เพืWอรอรับคาํสัWงอีกครัN งอยา่งอตัโนมติั   
 

 
รูปทีW 8 การใชง้านทีW Dash board ของเครืWองปรับค่า pH ของนํNา  โดยใชแ้อปพลิเคชัWนของ NETPIE เมืWอเลือกปรับค่า 
pH เมืWอใชก้บัปลา  
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รูปทีW 9 การใชง้านทีW Dash board ของเครืWองปรับค่า pH ของนํNา  โดยใชแ้อปพลิเคชัWนของ NETPIE เมืWอเลือกปรับค่า 
pH เมืWอใชก้บัผกั 
 
3.2  ผลการทดสอบ 
3.2.1 ผลการทดสอบระบบการทํางานของเครืJอง 

รูปทีW 10 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของนํNา
ทีWใชก้บัปลา เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกลาง เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที   จากนัNนมีการวดั
ค่า pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นกลาง 7.9 นานต่อเนืWอง 1 นาที  จากนัNนปั�มนํN าพุปล่อยนํN าออกจากถงัจนหมดใช้
เวลานานประมาณ 6 นาที กรณีนีNนํN าทีWไหลเขา้เป็นกลางอยู่แลว้ก็จะถูกนาํไปใชง้านไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมีการปรับ
สภาพนํNา  เสร็จสิNนใชเ้วลา 12.15 นาที 

รูปทีW 11 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของนํNา
ทีWใชก้บัปลา เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกรด เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที  จากนัNนมีการวดัค่า 
pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นกรดทีW pH เท่ากบั 5.39 นานต่อเนืWอง 1 นาที  จากนัNนปั�มเติมสารด่างเริWมทาํงาน(อตัรา
การไหลของนํN าปูนใสทีWทดสอบ 0.00117 ลิตร/วินาที)ปล่อยนํN าปูนใสทีWเตรียมไวล้งในถงัจาํนวน 0.0702 ลิตร 
พร้อมกบัปั�มกวนนํNาทาํงานเพืWอทาํใหน้ํNาปูนใสกระจายทัWว ๆ บริเวณภายในถงัทีWระยะเวลา 1 นาที  ณ เวลาเดียวกนันีN
จะมีการวดัค่า pH ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย  ค่า pH ทีWวดัไดจ้ะค่อย ๆ เพิWมขึNนจนเขา้สู่ช่วงทีWเป็นกลาง 6.5 ถึง 8.5 ในทีWนีN
วดัได ้6.58  สุดทา้ยปั�มนํNาพุปล่อยนํNาออกจากถงัจนหมดใชเ้วลานานประมาณ 6 นาที  เสร็จสิNนใชเ้วลา 16.38 นาที 
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รูปทีW 10 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัปลา เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกลาง 

 

 
รูปทีW 11 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัปลา เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกรด 

 
 รูปทีW 12 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของ

นํNาทีWใชก้บัปลา เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นด่าง เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที จากนัNนมีการวดั
ค่า pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นด่างทีW pH เท่ากบั 9.8 นานต่อเนืWอง 1 นาที จากนัNนปั�มเติมสารกรดเริWมทาํงาน(อตัรา
การไหลของนํNาส้มสายชูทีWทดสอบ 0.00117 ลิตร/วินาที) ปล่อยนํNาส้มสายชูทีWเตรียมไวล้งในถงัจาํนวน 0.01755 
ลิตร ดว้ยระยะเวลา 15 วินาที  พร้อมกบัปั�มกวนนํNาทาํงานเพืWอทาํให้นํN าส้มสายชูกระจายทัWว ๆ บริเวณภายในถงัทีW
ระยะเวลา 1 นาที   ณ เวลาเดียวกนันีNจะมีการวดัค่า pH ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย   ค่า pH ทีWวดัไดจ้ะค่อย ๆ ลดลงจนเขา้สู่
ช่วงทีWเป็นกลาง 6.5 ถึง 8.5 ในทีWนีN วดัได ้8.46  สุดทา้ยปั�มนํNาพุปล่อยนํN าออกจากถงัจนหมดใชเ้วลานานประมาณ 6 
นาที  เสร็จสิNนใชเ้วลา 14.29 นาที 
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รูปทีW 12 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัปลา เมืWอนํN าทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นด่าง 

 
รูปทีW 13 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน  กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของ

นํNาทีWใชก้บัผกั เมืWอนํN าทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกลาง  เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที  จากนัNนมีการ

วดัค่า pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นกลาง 5.59 นานต่อเนืWอง 1 นาที  จากนัNนปั�มนํNาพุปล่อยนํNาออกจากถงัจนหมดใช้

เวลานานประมาณ 6 นาที กรณีนีNนํN าทีWไหลเขา้เป็นกลางอยู่แลว้ก็จะถูกนาํไปใชง้านไดท้นัที โดยไม่ตอ้งมีการปรับ

สภาพนํNา  เสร็จสิNนใชเ้วลา 12.15 นาที 
 

 
รูปทีW 13 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัผกั เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกลาง 
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รูปทีW 14 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของนํNา

ทีWใชก้บัผกั เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกรด  เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที   จากนัNนมีการวดัค่า 

pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นกรดทีW pH 4.78 นานต่อเนืWอง 1 นาที  จากนัNนปั�มเติมสารด่างเริW มทาํงาน(อตัราการไหล

ของนํN าปูนใสทีWทดสอบ 0.00117 ลิตร/วินาที) ปล่อยนํN าปูนใสทีWเตรียมไวล้งในถงัจาํนวน 0.0702 ลิตร ดว้ย

ระยะเวลา 1 นาที  พร้อมกบัปั�มกวนนํNาทาํงานเพืWอทาํใหน้ํN าปูนใสกระจายทัWว ๆ บริเวณภายในถงัทีWระยะเวลา 1 นาที  

ณ เวลาเดียวกนันีN จะมีการวดัค่า pH ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย ค่า pH ทีWวดัไดจ้ะค่อย ๆ เพิWมขึNนจากค่า pH 4.78 เพิWมเป็น 

5.17 ซึW งใชเ้วลา 2.96 นาที  เห็นไดว่้าค่า pH ทีWไดย้งัเพิWมขึNนไม่ถึงช่วงทีWเป็นกลาง(5.5-7.0) สาเหตุเนืWองมาจากการ

เติมนํNาปูนใสมีปริมาณไม่มากพอ  ดงันัNนตวัประมวลผลจะสัWงใหมี้การเติมนํNาปูนใสรอบทีWสองทีWเวลา 9.11 นาที อีก

จาํนวน 0.0702 ลิตร ดว้ยระยะเวลา 1 นาที  จนถึงนาทีทีW 12.02 ค่า pH ทีWไดคื้อ 5.63 ซึW งเป็นค่าทีWมีสภาพเป็นกลาง 

สุดทา้ยปั�มนํNาพุปล่อยนํNาออกจากถงัจนหมด เสร็จสิNนขบวนการใชเ้วลา 18.02 นาที 

 

 
รูปทีW 14 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัผกั เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นกรด 
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รูปทีW 15 เป็นไดอะแกรมเวลาของเครืWองปรับค่า pH ของนํNาทีWสร้างขึNน กรณีทีWมีการเลือกปรับค่า pH ของนํNา

ทีWใชก้บัผกั เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นด่าง  เริWมจากสปริงวาลว์ดูดนํNาเขา้ถงัใชเ้วลา 5.15 นาที   จากนัNนมีการวดัค่า 

pH ไดค่้า pH ทีWมีสภาพเป็นด่างทีW pH 8.32 นานต่อเนืWอง 1 นาที  จากนัNนปั�มเติมสารกรดเริW มทาํงาน(อตัราการไหล

ของนํN าส้มสายชูทีWทดสอบ 0.00117 ลิตร/วินาที) ปล่อยนํN าส้มสายชูทีWเตรียมไวล้งในถงัจาํนวน 0.01755 ลิตร ดว้ย

ระยะเวลา 15 วินาที พร้อมกบัปั�มกวนนํNาทาํงานเพืWอทาํใหน้ํNาส้มสายชูกระจายทัWว ๆ บริเวณภายในถงัทีWระยะเวลา 1 

นาที  ณ เวลาเดียวกนันีNจะมีการวดัค่า pH ไปพร้อม ๆ กนัดว้ย ค่า pH ทีWวดัไดจ้ะค่อย ๆ ลดลงจากค่า pH 8.32 ลดลง

เหลือ 7.5 ซึW งใชเ้วลา 3.15 นาที  เห็นไดว้่าค่า pH ทีWไดย้งัลดลงไม่ถึงช่วงทีWเป็นกลาง (5.5-7.0) สาเหตุเนืWองมาจาก

การเติมสารนํN าส้มสายชูมีปริมาณไม่มากพอ  ดงันัNนตวัประมวลผลจะสัWงให้มีการเติมนํN าส้มสายชูรอบทีWสองทีWเวลา 

9.30 นาที จาํนวน 0.01755 ลิตร ดว้ยระยะเวลา 15 วินาที  จนถึงนาทีทีW 12.33 ค่า pH ทีWไดคื้อ 6.85  ซึW งเป็นค่าทีWมี

สภาพเป็นกลาง สุดทา้ยปั�มนํNาพุปล่อยนํNาออกจากถงัจนหมด เสร็จสิNนขบวนการใชเ้วลา 18.33 นาที 
 

 
รูปทีW 15 ไดอะแกรมเวลา กรณีทีWมีการเลือกการปรับค่า pH ของนํNาทีWใชก้บัผกั เมืWอนํNาทีWไหลเขา้มีสภาพเป็นด่าง 
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3.2.2  ผลการทดสอบการนําไปใช้งานจริง 
ในการทดสอบไดน้าํเครืW องดังกล่าวไปทดสอบกบัการเพาะถัWวงอก โดยมีกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม กลุ่มละ     

50 เมด็ ใชน้ํN าทีWมีการปรับสภาพจากเครืWองดงักล่าวใหเ้ป็นกลาง (pH=6.80)  นํNาเป็นกรด (pH=2.8)  และนํNาเป็นด่าง    
(pH=12.38)  ผลการทดลองแสดงดงัตารางทีW 1  เห็นไดว่้าวนัทีW 1 ถัWวงอกทัNง 3 กลุ่มตวัอย่าง เริWมงอกแต่ยงัไม่
สามารถวดัความยาวได ้ วนัทีW 2 ถัWวงอกทีWนํNาทีWเป็นกลางมีความยาวเฉลีWยมากสุดทีW 3.118 cm ซึW งยาวกว่านํN าทีWเป็นด่าง 
และมีค่าเบีWยงเบนมาตรฐาน 0.562 ใกลเ้คียงกบันํNาทีWเป็นด่าง  นัWนหมายความว่าความยาวของถัWวงอกจาํนวน 50 ตน้
นัNนมีความยาวใกลเ้คียงกนั ส่วนวนัทีW 3 ถัWวงอกทีW pH = 6.80 มีความยาวเฉลีWยมากสุดทีW 8.492 cm  และค่าเบีWยงเบน
มาตรฐานมีค่า 7.32 นัWนหมายความว่าความยาวของถัWวงอกจาํนวน 50 ตน้นัNน มีความยาวใกลเ้คียงกนัดีกว่าทีWเป็น
ด่าง ส่วนสารทีWเป็นกรดถัWวงอกไม่เจริญเติบโตเลย  ผลการทดสอบนีNสอดคลอ้งกบังานวิจยั [18]   ซึW งไดวิ้เคราะห์ผล
วา่ค่า pH ทีWเหมาะสมทีWทาํใหถ้ัWวเขียวผิวดาํเจริญเติบโตดีค่าจะอยู่ในช่วง 5-7  

 
ตารางทีW 1  ผลการทดลองค่าเฉลีWยความยาวและค่าเบีWยงเบนมาตรฐานของถัWวงอกในแต่ละวนั 

 
ค่า pH ของนํNา 

วนัทีW 1 วนัทีW 2 วนัทีW 3 
ความยาว

เฉลีWย (ซม.) 
ค่าเบีWยงเบน-

มาตรฐาน 
ความยาว

เฉลีWย (ซม.) 
ค่าเบีWยงเบน-

มาตรฐาน 
ความยาว

เฉลีWย (ซม.) 
ค่าเบีWยงเบน-

มาตรฐาน 
2.8 0 0 0 0 0 0 

6.80 
(ผา่นการปรับค่า pH แลว้) 

0 0 3.118 0.562 8.492 7.32 

12.38 0 0 2.398 0.556 6.298 9.630 
 
4. สรุปผล 

จากการออกแบบและสร้างเครืWองวดัและควบคุมค่า pH ของนํN า ดว้ยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิWง สามารถลด
ความยุ่งยาก  เพิWมความสะดวกและรวดเร็วในดา้นการควบคุมค่า pH ของนํN าทีWจะใชง้านดา้นการเกษตร เช่น ในการ
ทาํงานแบบดัNงเดิมทีWตอ้งใชบุ้คคลากรคอยปฏิบติัหนา้งานสนาม จากทีWตอ้งใชค้นวดัค่า pH เติมสารกรด/ด่างเขา้ถงั  
เปิด/ปิดนํN าเขา้ถงัและออกจากถงั  ก็เปลีWยนมาใชร้ะบบอตัโนมติัทัNงหมดทีWสามารถควบคุมผ่านระบบทางไกลโดย
ใชส้มาร์ทโฟน แทปเลต คอมพิวเตอร์ได ้ ไม่ตอ้งใชบุ้คลากรในการปฏิบติังาน ไม่ตอ้งเสียเวลาและเสียค่าเดินทาง
ไปหนา้งาน  ทาํใหล้ดตน้ทุนไดเ้ป็นอย่างมาก  การออกแบบใหใ้ชง้านง่าย เพียงแค่เลืWอน Widget slider บนหนา้จอ
สมาร์ทโฟน เพืWอเลือกวา่จะนาํไปใชก้บัสตัวน์ํN าทีWเป็นปลาทีWค่า pH อยูใ่นช่วงกลาง 6.5 ถึง 8.5   หรือเลือกใชก้บัผกัทีW
ค่า pH อยู่ในช่วงกลาง 5.5 ถึง 7.0  จากนัNนกดปุ่ม Widget Start เพืWอเริWมทาํงาน ระบบจะทาํงานโดยอตัโนมติัจน
เสร็จสิNนเองและระบบควบคุมจะกลบัไปรอการทาํงานใหม่อีกครัN ง แต่ถา้ตอ้งการหยุดระบบควบคุมอย่างกะทนัหนั
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สามารถกระทาํไดโ้ดยการกดปุ่ม Widget Stop   ส่วนผลการทดลองทัNงกรณีทีWใชก้บัปลาและใชก้บัผกั กรณีทีWค่า pH 
มีค่าเป็นกรดสูงหรือด่างสูงมาก ๆ นัNน  การปรับสภาพค่า pH ใหเ้ป็นกลางจะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน สาเหตุคือตอ้งมี
การเติมสารทีWใชป้รับสภาพหลายรอบ  จากทีWกล่าวมาทัNงหมดทาํใหมี้ความมัWนใจเป็นอย่างมากว่าการนาํเทคโนโลยี
ดา้น IoT มาใชง้านในดา้นการเกษตรจะช่วยเพิWมประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดเ้ป็นอยา่งดี                
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีK มีจุดประสงคเ์พืNอศึกษาอิทธิพลกระแสเชืNอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุมทีNมีผลต่อสมบติัของรอยต่อ
ของท่อเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L และโลหะเติม ER309LSi โดยทําการศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งกระแสเชืNอมและสมบติัของรอยต่อ ตวัแปรการเชืNอมในการศึกษานีKถูกทาํการศึกษาเพืNอหาค่าความแข็งแรง
ดึง โครงสร้างมหภาค และความแข็ง ผลการทดลองโดยสรุปมีดงันีK  รอยต่อระหว่างท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 
และ AISI316L ถูกทาํการเชืNอมและไดร้อยต่อสมบูรณ์เมืNอใชก้ระแสเชืNอม 100-160 A การเพิNมกระแสเชืNอมส่งผล
ทาํให้ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อเพิNมขึKน และมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัค่าความแข็งของโลหะ
เชืNอม ความแขง็แรงดึงและการยืดตวัสูงสุดมีค่าเท่ากบั 609 MPa และ 58% เมืNอใชก้ระแสเชืNอม 140 A ในการเชืNอม
รอยต่อ การฉีกขาดของชิKนทดสอบความแข็งแรงดึงทีNแสดงโลหะเชืNอมสมบูรณ์เกิดขึK นในพืKนทีNโลหะเชืNอม
เนืNองจากความแขง็สูงและการลดขนาดพืKนทีNหนา้ตดัของโลหะเชืNอม ขณะทีNรอยต่อทีNไม่สมบูรณ์การฉีกขาดเกิดขึKน
ทีNกึNงกลางของโลหะเชืNอมตาํแหน่งแนวรอยต่อ 

 
คําสําคัญ: วสัดุต่างชนิด; เหลก็กลา้ไร้สนิม; การเชืNอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม; ความแขง็แรงดึง; กระแสเชืNอม 
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Abstract  
This research aimed to study an effect of GTAW current on a tube butt joint Properties of AISI304 and 

AISI316L stainless steel using ER309LSi filler metal. A relation of the welding current and the joint properties 
was systematically investigated. The welding parameters in this study were studied for tensile strength, 
macrostructure, and hardness was investigated and analyzed. The summarized results were as follows. The tube 
joint of AISI304 and AISI316Lwas successfully welded by GTAW and was reached a sound joint when the 
welding current of 100-160 A was applied. Increasing the welding current resulted in an increase in tensile 
strength and elongation of the weld joint and hardness of the weld metal. The maximum tensile strength and the 
elongation of 609 MPa and 58% were found when the welding current of 140 A was applied to weld the butt 
joint. The fracture location of the tensile strength specimen that showed a sound weld metal was at the weld 
metal area because of the higher hardness and the reduction of the cross section of the weld metal. While the 
fracture location of the joint that showed incomplete weld metal was found at the center of the weld metal. 
 
Keywords: Dissimilar materials joint; Stainless steel; Gas tungsten arc welding; Tensile strength; Welding current 
 
1. บทนํา 

รอยต่อท่อโลหะต่างชนิดถกูใชง้านอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างทางวิศวกรรม
ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมีและการกลัNน [1] การต่อยึดท่อโลหะต่างชนิดเพืNอการใชง้านไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเหล่านีK มักใช้การเชืNอมในการประกอบชิKนส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การเชืNอมทิก 
(Tungsten inert gas welding: TIG welding) หลายแนวรอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมมาเทนซิติก 13% Cr และ
เหล็กกลา้ไร้สนิมดิวเพลก็ซ์ 2205 [2] การเชืNอมทิกท่อเหล็กกลา้โครเมียม X20 และ P91 [3] การเชืNอมเสียดทาน 
(Friction welding: FW) ท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมมาเทนซิติก [4-5] การเชืNอมเสียดทานเหลก็กลา้ไร้สนิม SUS304HCu 
[6] การเชืNอมเสียดทานเหลก็กลา้ไร้สนิมออสเทเนติค AISI310S [7] การเชืNอมอาร์ก (Arc welding) ท่อเหลก็กลา้   
เฟอริติค 2.25Cr-1Mo กบัเหลก็กลา้ไร้สนิม SS316 [8] การเชืNอมอาร์กรอยต่อชนเหลก็กลา้คาร์บอน SFVQ1A และ
เหลก็กลา้ไร้สนิม SUSF316 [9] หรือการเชืNอมทิกเหลก็กลา้ไร้สนิมดิวเพลก็ซ์และเหลก็กลา้มาเทนซิติกพิเศษ [2] 
เป็นตน้ ในการศึกษาและพฒันากระบวนการเชืNอมเพืNอใหไ้ดส้มบติัของแนวเชืNอมทีNตอ้งการ ตวัแปรการเชืNอมสาํคญั
ทีNมีการศึกษาการเปลีNยนแปลงประกอบดว้ยกระแสเชืNอมและความเร็วเดินแนวแสดงให้ทราบถึงความร้อนทีNใหแ้ก่
แนวเชืNอม (Heat input) [1, 9] หรือการให้เวลาและแรงดนัเสียดสีทีNทาํให้ความร้อนทีNให้แก่รอยต่อเกิดการ
เปลีNยนแปลง [4-7] หรือการเปรียบเทียบกระบวนการเชืNอม [1] หรือการเชืNอมรองพืKนผิวรอยต่อ [8] หรือการให้
ความร้อนก่อนและหลงัการเชืNอม [3, 8, 10] เป็นตน้ ผลของการศึกษาทีNผ่านมาไดร้ายงานไวว้่า การเปลีNยนแปลง
พลงังานความร้อนในแนวเชืNอม (Heat energy) เช่น กระแสเชืNอม แรงดนัเชืNอม หรือความเร็วเดินแนวเชืNอม เป็นตน้ 
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เป็นสาเหตุหลกัทีNทาํใหส้มบติัทางกลของรอยต่อ เกิดการเปลีNยนแปลง [4-5, 8] ค่าพลงังานความร้อนทีNใหแ้ก่แนว
เชืNอมทีNแตกต่างสามารถทาํให้ความตา้นทานการกดักร่อนของรอยต่อลดลงได้เนืNองจากการลดเฟสโครเมียม
ออกไซดบ์นพืKนผิวเหลก็กลา้ไร้สนิม อย่างไรก็ตามหากมีการปรับปรุงส่วนผสมทางเคมีของโลหะเชืNอมทีNมีความ
เหมาะสมนัKนสามารถทาํใหค้วามตา้นทานการกดักร่อนของรอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิมไม่เปลีNยนแปลงได ้[11]  

ขอ้มลูการวิจยัดา้นบนพบว่าการเชืNอมรอยต่อระหว่างท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L มีการ
รายงานค่อนขา้งจาํกดั การเลือกค่าพลงังานความร้อนทีNเหมาะสมสําหรับรอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิมยงัคงมีการศึกษา
และพฒันาอยา่งต่อเนืNอง ดว้ยเหตุนีK ในงานวิจยัจึงมีกรอบแนวคิดในการเลือกพลงังานความร้อนทีNเหมาะสมสําหรับ
รอยต่อโดยการศึกษาอิทธิพลของกระแสเชืNอมทีNมีผลต่อความแขง็แรงของรอยต่อ เนืNองจากขนาดและรูปแบบของ
วสัดุในการทดลองตลอดจนกระบวนการเชืNอมทีNเลือกใช ้เป็นสิNงทีNมีการศึกษาและพฒันาในงานอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบนั ดว้ยเหตุนีK ผลการทดลองทีNไดค้าดว่าสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นงานอุตสาหกรรมการขนถ่ายของเหลว
เฉพาะทีNส่งผลทาํใหอ้ายกุารใชง้านและสมบติัของรอยต่อเพิNมขึKน  

 
2. วธีิการทดลอง 

ท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมผนังบางไร้ตะเข็บเกรด AISI304 และ AISI316L ทีNมีเส้นผ่านศูนยก์ลางภายนอก  
60.3 mm และความหนาของผนงั 2.8 mm ถูกนาํมาใชเ้ป็นวสัดุในการทดลอง ท่อเหล็กกลา้นีK มีส่วนผสมทางเคมี
และสมบติัทางกลดงัตารางทีN 1 ท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดถูกประกอบเป็นรอยต่อชนดงัรูปทีN 1 รอยต่อชนใน
การทดลองเป็นรอยต่อชนแบบไม่มีร่องบากและมีช่องว่างแนวราก (Root gap) เท่ากบั 0.0 mm ก่อนการเชืNอม
รอยต่อถกูทาํการเชืNอมจุดจาํนวน 4 จุดรอบๆ เส้นรอบวงของรอยต่อ  

ตารางทีN 1 ส่วนผสมทางเคมีของวสัดุทดลอง (wt%) 

วสัดุ C Cr Ni Mo Mn Si P S ความแข็งแรงดึง ความแข็ง 
AISI304 0.03 18.00 8.10 0.00 1.90 0.60 0.04 0.03 576 MPa 165 HV 
AISI316L 0.02 17.50 10.00 2.20 1.80 0.70 0.01 0.03 607 MPa 177 HV 
ER309LSi 0.03 23.00 12.00 0.60 1.00 0.65 0.01 0.01 - - 

 
กระบวนการเชืNอมทีNใช้ในการเชืNอมยึดรอยต่อเข้าด้วยกัน คือ การเชืNอมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุม (Gas 

tungsten arc welding: GTAW) ทีNสามารถป้อนโลหะเติม (Filler metal) แบบอตัโนมติัทีNความเร็วการป้อนทีN
สามารถปรับเปลีNยนความเร็วในการเติมโลหะเติมไดอิ้สระ โลหะเติมทีNใชใ้นการทดลอง คือ โลหะเติม ER309LSi 
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.2 mm ซึN งมีส่วนผสมทางเคมีดงัตารางทีN 1 อตัราการป้อนโลหะเติมเขา้สู่บ่อหลอมละลาย
มีค่าเท่ากบั 120 mm/min ตวัแปรการเชืNอมอืNนๆ ประกอบดว้ย กระแสเชืNอม 80-160 A ความเร็วในการเดินแนว
เชืNอมทีNวดัจากผิวดา้นนอกของรอยต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดเท่ากบั 150 mm/min แก๊สคลุม คือ แก๊ส
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อาร์กอน 99.99% ทีNมีอตัราการไหล 10 l/min ในการเชืNอมรอยต่อ แท่งทงัสะเตนของมือเชืNอมถูกจบัยึดแน่นใน
แนวดิNงทีNทาํมุมกบัแกนหมุนของรอยต่อดงัรูปทีN 1 ทีNมีค่ามุม 90o การเชืNอมอาร์กชิKนงานถูกกระทาํบนผิวบนของ
รอยต่อในท่าราบเท่านัKน (ผิวดา้นบนขอรอยต่อตาํแหน่ง 12 นาฬิกา)  

 

 
รูปทีN 1 รอยต่อชนวสัดุทดลอง 

(หน่วย: mm) 

 
รูปทีN 2 ชิKนทดสอบความแขง็แรงดึง 

(หน่วย: mm) 

 
รูปทีN 3 การทดสอบความแข็งตาม

แนวกาํหนด 

 
รอยต่อทีNได้ถูกนํามาทําการตัดด้วยเครืN องตัดชิKนทดสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยใบตัดเสียดสีวัสดุ

อะลูมิเนียมออกไซดที์Nมีความเร็วรอบในการหมุน 2000 rpm และมีการหล่อเยน็ดว้ยสารหล่อเยน็เพืNอป้องกนัการ
เปลีNยนแปลงโครงสร้างโลหวิทยาของชิKนทดสอบ รอยต่อทีNไดถู้กนํามาทาํการทดสอบสมบติัประกอบดว้ยการ
ทดสอบความแขง็แรงดึง การทดสอบความแขง็ และการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา  

ในการทดสอบความแข็งแรงดึง ความนูนของผิวหนา้แนวเชืNอมและความนูนของแนวรากถูกเจียระไน
ออกดว้ยเครืNองเจียระไน ก่อนการตดัและเตรียมเพืNอให้ไดชิ้Kนทดสอบความแข็งแรงดึงดงัรูปทีN 2 ชิKนทดสอบนีK ถูก
นาํไปทาํการทดสอบความแข็งแรงดึงโดยการใชอ้ตัราการเกิดความเครียด (Strain rate) เท่ากบั 1 mm/min ผลการ
ทดสอบทีNถูกนาํมาทาํการวิเคราะห์สมบติัของรอยต่อประกอบดว้ยค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด การยืดตวั ตาํแหน่ง
การฉีกขาดของชิKนทดสอบความแข็งแรงดึง และพืKนผิวการฉีกขาดของชิKนทดสอบความแข็งแรงดึง 

การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคดว้ยกลอ้งกาํลงัขยายตํNา พืKนผิวทีNถูกนาํมาตรวจสอบถูกตดัเตรียมใน
แนวตัKงฉากกบัทิศทางการเดินแนวเชืNอม พืKนระนาบทีNไดจ้ากการตดัถูกขดัหยาบดว้ยกระดาษทราย ขดัมนัดว้ยผง
เพชรจนพืKนผิวชิKนทดสอบมีความมนัวาวคลายกระจกเงา (Mirror-like) และกดัผิวหนา้ (Etching) ดว้ยสารละลายทีN
กาํหนดเพืNอแสดงพืKนทีNต่างๆ ประกอบดว้ยโลหะฐาน (Base metal: BM) เหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 (BM-I) และ
เหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L (BM-II) พืKนทีNกระทบร้อน (Heat affected zone: HAZ) ดา้นเหลก็กลา้ไร้สนิม 
AISI304 (HAZ-I) และเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L (HAZ-II) และโลหะเชืNอม (Weld metal) 

ชิKนงานทีNผา่นการตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยาถูกนาํมาทาํการทดสอบความแข็ง ดว้ยการทดสอบความ
แข็งไมโครวิกเกอรส์ดว้ยแรงกดทดสอบ 100 gf เวลากดแช่ 10 s การทดสอบเป็นการทดสอบความแข็งเป็นแนว
ทดสอบ (Hardness profile) เสน้แนวทดสอบความแขง็กาํหนดให้อยู่ทีNตาํแหน่งกึNงกลางความหนาของรอยต่อ หรือ 
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1.4 mm จากผิวดา้นบนและดา้นล่างของรอยต่อ การทดสอบทาํการทดสอบเริNมทีN BM-I HAZ-I WM HAZ-II และ 
BM-II ดงัรูปทีN 3 กาํหนดใหค้วามห่างระหว่างจุดทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.25 mm 
 
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

รูปทีN 4 แสดงโครงสร้างมหภาคของรอยต่อทีNเชืNอมด้วยกระแสเชืNอมต่างๆ ทีNแสดงพืKนทีNโลหะเชืNอม
ออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ พืKนทีNโลหะฐานเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 (BM-I) พืKนทีNโลหะเชืNอมเหล็กกลา้ไร้สนิม 
AISI316L (BM-II) และโลหะเชืNอม (WM) ในส่วนของพืKนทีNกระทบร้อน HAZ-I และ HAZ-II ไม่สามารถ
ตรวจสอบพบไดด้ว้ยกลอ้งกาํลงัขยายตํNา เมืNอกระแสเชืNอมเกิดการเปลีNยนแปลงพบว่ารูปร่างของโลหะเชืNอมเกิดการ
เปลีNยนแปลง กล่าวคือทีNกระแสเชืNอมตํNา 80 A แนวเชืNอมทีNไดมี้ความนูนของรอยเชืNอมตํNา (X) แนวเชืNอมมีความกวา้ง
ตํNา (Y) และโลหะเชืNอมไม่เกิดการหลอมลึก (Z) ลงสู่ดา้นล่างตลอดแนวความหนาของรอยต่อ (ความหนาของผนงั
ท่อเท่ากบั 2.8 mm) ดงัรูปทีN 4 และแสดงค่าขนาดของรูปร่างโลหะเชืNอมดงัรูปทีN 5 เมืNอกระแสเชืNอมเพิNมขึKนจาก 100-
160 A ส่งผลทาํให้ค่าความนูนของแนวเชืNอมมีค่าลดลง  ความกวา้งของโลหะเชืNอมเพิNมขึKน และการหลอมลึกของ
โลหะเชืNอมเพิNมขึKน ดงัรูปทีN 4 ข. และ ค. กระแสเชืNอมทีNเพิNมขึKนส่งผลทาํให้เกิดความร้อนขาเขา้ (Heat input) ใน
รอยต่อมีค่าเพิNมขึKน [12-13] และส่งผลทาํให้เกิดการขยายพืKนทีNการเชืNอม และการหลอมละลายของโลหะบริเวณ
รอยต่อเพิNมขึKนดงัรูปทีN 5 การเพิNมกระแสเชืNอมในการเชืNอมรอยต่อดว้ยการเชืNอมทิกทาํให้เกิดการหลอมลึกความ
ร้อน (Heat penetration) สูง [14] ทาํให้ความนูนของผิวหน้าแนวเชืNอมลดลงเนืNองจากโลหะเติมถูกกดลงสู่ 
 

 
รูปทีN 4 โครงสร้างมหภาครอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอมแตกต่าง 

 

 
 รูปทีN 5 ขนาดรูปร่างโลหะเชืNอมทีNกระแสเชืNอมแตกต่าง 
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พืKนผิวดา้นล่างของรอยต่อและก่อให้เกิดความนูนของแนวรากสูงขึKน ซึN งเป็นผลการทดลองลกัษณะนีKคลา้ยกบัการ
เชืNอมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding: GMAW) รอยต่อตวัทีระหว่างเหลก็กลา้ SS400 และ SUS304 
ทีNความนูนของแนวเชืNอมสามารถลดลงไดเ้มืNอกระแสเชืNอมเพิNมขึKน [15]  

พืKนผิวระนาบทีNทาํการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 100-160 A ในรูปทีN  5 ถูก
นาํมาทาํการทดสอบค่าความแข็งไมโครวิกเกอรส์และแสดงผลการทดสอบดงัรูปทีN 6 รอยต่อทีNเชืNอมดว้ยกระแส
เชืNอม 80 A ไม่ถูกนาํมาทาํการทดสอบเนืNองจากการหลอมลึกมีค่านอ้ยกว่า 0.5 เท่าของความหนารอยต่อ ผลการ
ทดสอบความแข็งดังรูปทีN  6 พบว่าค่าความแข็งของผิวระนาบโครงสร้างมหภาคทีN เชืNอมด้วยกระแสเชืNอม  
100-160 A มีแนวโนม้คลา้ยกนั กล่าวคือความแข็งของโลหะฐาน BM-I และ BM-II มีค่าเฉลีNยประมาณ 165 และ 
177 HV ตามลาํดบั ค่าความแข็งของโลหะเชืNอมมีค่าเพิNมขึKนเมืNอตาํแหน่งการทดสอบเขา้สู่พืKนทีNกระทบร้อน HAZ-I 
และ HAZ-II และแสดงค่าความแข็งสูงสุดทีNบริเวณกึNงกลางของโลหะเชืNอม การเพิNมค่าความแข็งของพืKนทีNกระทบ
ร้อนนีK เกิดขึKนเนืNองการปรับปรุงขนาดเกรนให้มีขนาดเล็กและละเอียดลงซึN งเป็นไปตามความสัมพนัธ์ของฮอลล์
เพทช์ (Hall-Petch relation) [16] ค่าความแข็งทีNมีค่าเพิNมขึKนของโลหะเชืNอมในพืKนทีNโลหะเชืNอมเมืNอเปรียบเทียบกบั
โลหะฐานและพืKนทีNกระทบร้อนเกิดขึKนไดโ้ดยสาเหตุหลกัสองประการ ประกอบดว้ย สาเหตุทีNหนึNง คือโลหะเชืNอม
นัKนประกอบดว้ยโครงสร้างเดนไดรทที์Nเกิดจากการเย็นตวัไม่สมํNาเสมอในขณะเกิดการเปลีNยนเฟสจากของเหลวสู่
ของแข็ง และเป็นโครงสร้างทีNมีสมบติัทางดา้นความแข็งและความเปราะสูงกว่าเมืNอเปรียบเทียบกบัเกรนทัNวไป 
เช่น เกรนกลมมน (Equi-axed grain) หรือเกรนยาว (Columnar grain) [17] สาเหตุทีNสอง คือโลหะเชืNอมมีส่วนผสม
ทางเคมีของธาตุเสริมแรง (Reinforcement element) คือ โครเมียมในปริมาณทีNสูงกว่าพืKนทีNกระทบร้อน และโลหะ
ฐาน โครเมียมทีNมีปริมาณสูงสามารถก่อให้เกิดเฟสโครเมียมคาร์ไบด์ทีNมีความแข็งสูงกระจายในพืKนทีNโลหะเชืNอม 
และส่งผลทาํให้ความแข็งของโลหะเชืNอมมีค่าสูงขึKนได ้ [18]  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์หาปริมาณและการ
กระจายเฟสโครเมียมคาร์ไบด์ควรมีการศึกษาดว้ยเครืNองมือวิเคราะห์คุณภาพสูงต่อไป เมืNอทาํการเปรียบเทียบค่า
ความแข็งของรอยต่อทีNทาํการเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอมต่างๆ พบว่ากระแสเชืNอมทีNมีค่าสูงขึKนส่งผลทาํให้ความแข็ง
ของโลหะเชืNอมมีค่าเพิNมขึKน และการกระจายความแขง็ทีNมีค่าสูงในระนาบการตรวจสอบมีค่าเพิNมขึKน   
 

 
 
 
 
 
 

รูปทีN 6 แนวความแขง็ตดัขวางรอยต่อ 

 
 
 
 
 
 

 

รูปทีN 7 ความสัมพนัธ์ระหว่างความแข็งแรงดึง การยืด
ตวั และกระแสเชืNอม 
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ค่าความแขง็ของโลหะเชืNอมทีNมีค่าเพิNมขึKนเมืNอกระแสเชืNอมเพิNมขึKนมีความสัมพนัธ์กบัผลการทดสอบความ
แขง็แรงดึงดงัรูปทีN 7 โลหะเชืNอมทีNแสดงค่าความแขง็สูงสุด คือ โลหะเชืNอมทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 140 A แสดงค่า
ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัสูงสุดในการทดลองนีK ทีNค่าประมาณ 609 MPa และ 58% ตามลาํดบั ค่าความแข็งแรง
นีK มีค่าสูงกว่าความแข็งแรงดึงของโลหะฐานเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L (BM-II) เลก็นอ้ย อย่างไรก็ตามเนืNองจาก
ความไม่สมํNาเสมอของโครงสร้างเดนไดรท์ในโลหะเชืNอมและการลดขนาดของพืKนทีNหนา้ตดัของโลหะเชืNอมของ
ชิKนทดสอบความแข็งแรงดึง จึงส่งผลทําให้รอยต่อเกิดการฉีกขาดในโลหะเชืNอมและเกิดการยืดตัวสูงในชิKน
ทดสอบดงัรูปทีN 8 ก. และ ข. ทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 140 และ 160 A เมืNอเปรียบเทียบกบัการฉีกขาดของชิKน
ทดสอบความแข็งแรงดึงของรอยต่อทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 80 A ทีNก่อให้เกิดรอยต่อทีNมีการหลอมลึกไม่สมบูรณ์
ดงัรูปทีN 4 ก. การฉีกขาดของชิKนทดสอบเกิดขึKนทีNกึNงกลางโลหะเชืNอมตาํแหน่งแนวเส้นรอยต่อ (Butt line) และเกิด
การยืดตวัค่อนขา้งตํNาก่อนการฉีกขาดดงัรูปทีN 8 ค. 
    

 
รูปทีN 8 ตาํแหน่งการฉีกขาดของชิKนทดสอบความแข็งแรงดึงทีNกระแสเชืNอมแตกต่าง 

 
พืKนผิวการฉีกขาดของชิKนทดสอบความแขง็แรงดึงทีNตัKงฉากกบัแนวฉีกขาด (FP) ทีNเกิดการฉีกขาดในโลหะ

เชืNอมดา้น BM-II ในรูปทีN 8 ถูกนาํมาทาํการตรวจสอบดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกวาด (Scanning 
electron microscope: SEM) ทีNกาํลงัขยาย 3500 เท่าทัKงสองดา้นของชิKนส่วนการทดสอบความแข็งแรงดึงและได้
ภาพถ่ายดงัรูปทีN 9 พืKนผิวการฉีกขาดของชิKนทดสอบทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 140 A ทีNแสดงความแข็งแรงสูงสุดดงั
รูปทีN 9 ก. และ ข. แสดงพืKนผิวการฉีกขาดแบบหลุม (Dimple pattern) ซึN งแสดงพฤติกรรมการฉีกขาดแบบเหนียว 
(Ductile behavior) ของชิKนทดสอบ ผลการตรวจสอบดว้ยภาพถ่ายกาํลงัขยายสูงนีKสนับสนุนผลการตรวจสอบแนว
การฉีกขาดในรูปทีN  8 ก. ทีN ชิKนทดสอบแสดงการยืดตัวเสียรูปสูง และมีค่าการยืดตัวสูงสุดในการทดลองนีK  
ขณะเดียวกนัเมืNอเปรียบเทียบกบัพืKนผิวการฉีกขาดของชิKนทดสอบทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 160 A ทีNแสดงความ
แข็งแรงตํNากว่า ผิวการฉีกขาดแบบหลุมสามารถตรวจพบไดเ้ช่นเดียวกนั อย่างไรก็ตามเมืNอทาํการเปรียบเทียบ
ขนาดของหลุมทีNเกิดขึKน ขนาดหลุมของผิวฉีกขาดทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 160 A มีขนาดของหลุมมีขนาดใหญ่
และมีความลึกของหลุมทีNตํNากวา่ซึN งแสดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมความเหนียวของชิKนทดสอบมีค่าทีNตํNากว่าชิKนทดสอบ
ทีNเชืNอมดว้ยกระแสเชืNอม 140 A 
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รูปทีN 9 ภาพถ่ายกาํลงัขยายสูงของพืKนผิวการฉีกขาดของชิKนทดสอบความแขง็แรงดึง 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

รอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L เป็นรอยต่อทีNมีการใชง้านเพิNมขึKนอย่างแพร่หลายใน
โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างทางวิศวกรรมของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมีและการกลัNน การศึกษา
ตวัแปรการเชืNอมทีNเหมาะสมและทาํใหเ้กิดความแขง็แรงสูงสุด และมีความเหมาะสมในการนาํไปใชง้าน จึงเป็นสิNง
สาํคญัทีNตอ้งทาํการศึกษาและพฒันาอย่างต่อเนืNอง ดว้ยเหตุนีK รอยต่อจึงถูกทาํการเชืNอมดว้ยกระบวนการเชืNอมอาร์ก
ทงัสะเตนแก๊สคลุมทีNกระแสเชืNอม 80-160 A โดยใชโ้ลหะเติม ER309LSi และศึกษาและวิเคราะห์สมบติัของ
รอยต่อเพืNอหาค่ากระแสเชืNอมทีNมีความเหมาะสม ผลการทดลองโดยสรุปมีดงันีK  

4.1 รอยต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ถูกทาํการเชืNอมและไดร้อยต่อสมบูรณ์เมืNอใช้
กระแสเชืNอม 100-160 A  

4.2 ความแข็งของโลหะเชืNอมมีค่าเพิNมขึKนเมืNอกระแสเชืNอมเพิNมขึKน และแสดงค่าความแข็งสูงในตาํแหน่ง
โลหะเชืNอมทีNแสดงปริมาณโครเมียมผสมสูง  

4.3 การเพิNมกระแสเชืNอมส่งผลทําให้ความแข็งแรงดึงและการยืดตัวของรอยต่อเพิNมขึK น และมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัค่าความแขง็ของโลหะเชืNอม ความแขง็แรงและการยืดตวัสูงสุดมีค่าเท่ากบั 609 MPa และ 
58% เมืNอใช้กระแสเชืNอม 140 A ในการเชืNอมรอยต่อ  อย่างไรก็ตามความแข็งแรงนีK อยู่บนพืKนฐานของค่า
พืKนทีNหนา้ตดัทีNแตกต่างเนืNองจากการหลอมลึกทีNแตกต่าง การนาํตวัแปรการเชืNอมนีK ไปใชง้านจึงตอ้งพิจารณาเป็น
สาํคญั 

4.4 การฉีกขาดของชิKนทดสอบความแข็งแรงดึงทีNแสดงโลหะเชืNอมสมบูรณ์เกิดขึKนในพืKนทีNโลหะเชืNอม
เนืNองจากความแขง็สูงและการลดขนาดพืKนทีNหนา้ตดัของโลหะเชืNอม ขณะทีNรอยต่อทีNไม่สมบูรณ์เกิดขึKนทีNกึNงกลาง
ของโลหะเชืNอมตาํแหน่งแนวรอยต่อ 
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ผูท้รงคุณวฒิุจะไม่สามารถทราบขอ้มูลของผูส่้งบทความ (Double-Blind Process) 

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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