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บทคัดย่อ   

รายงานวิจยัฉบบันี�นาํเสนอผลกระทบของความหนืดของเลือดและพื�นที�หนา้ตดัการไหลที�มีต่อพฤติกรรม

การไหลของเลือดภายในหลอดเลือดแดงรวมถึงพฤติกรรมทางกลที�เกิดขึ�นกบัหลอดเลือดโดยการใชร้ะเบียบวิธีเชิง

ตวัเลข และพิจารณาการไหลของเลือดแบบนิวโตเนียนผ่านพื�นที�หน้าตดัการไหลหลอดเลือดที� 50%, 30% และ 

15% นอกจากนี� ย ังทําการเปรียบเทียบผลกระทบของความหนืดของเลือดที� เปลี�ยนแปลงในกรณีผู ้ป่วย

โรคเบาหวานกบับุคคลปกติ ตวัแปรที�ทาํการศึกษา ไดแ้ก่ สนามความเร็ว สนามความดนั และอตัราเฉือนของเลือด
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ภายในหลอดเลือดแดงตลอดจนความเคน้รวมที�ผนงัหลอดเลือดแดง เมื�อพิจารณาจากอตัราเฉือนของเลือดภายใน

หลอดเลือดที�ตาํแหน่งก่อนเกิดการตีบ พบวา่การลดพื�นที�หนา้ตดัการไหลจาก 50% เป็น 15% ส่งผลให้มีโอกาสเกิด

การไหลอุดตนัเพิ�มขึ�น 20 % นอกจากนี�ความดนัภายในหลอดเลือดยงัเพิ�มขึ�น 4 เท่าอีกดว้ย สําหรับการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ได้ทาํการเปรียบเทียบสนามความเร็วและพฤติกรรมการไหลใน

หลอดเลือดที�ได้รับการบายพาสจากโมเดลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งพบว่าทั�งผลลพัธ์เชิงตวัเลขและพฤติกรรมการ

ไหลมีความใกลเ้คียงและสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดี 

 

คําสําคัญ: การไหลของเลือด; หลอดเลือดแดง; หลอดเลือดตีบ; ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข; แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ 

  

Abstract  

This research article presents the effect of blood viscosity and flow cross-sectional area on the behaviors 

of intra-arterial blood flow and mechanical behavior on blood vessels by using numerical method. The effect of 

arterial cross section area at 50%, 30% and 15% on the Newtonian blood flow were considered. In addition, the 

effect of blood viscosity variation, which in diabetics and in normal, on the flow behavior were also compared. The 

parameters such as velocity, pressure and shear rate within the arteries were studied. As considering the shear rate 

inside the arteries before stenosis, the results showed that the decrease of the flow cross-sectional area from 50% to 

15% resulted in the likelihood of clogged arteries 20% increase, and the pressure was also raised 4 times. For the 

mathematical model validation, the velocity field and flow pattern in the bypassed arteries from the previous 

researches and from this research were examined. It was found that both numerical results and the flow behavior 

were adjacent and consistent.  

 

Keywords: Blood flow; Arterial; Newtonian blood; Aortic stenosis; Numerical method; Mathematical model 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนังานวิจยัในลกัษณะสหวิทยาการโดยเฉพาะการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ

การแพทยม์ีแนวโน้มเพิ�มขึ� นอย่างมีนัยสําคญั ยกตวัอย่างการศึกษาอิทธิพลของคุณสมบติัของเลือดที�มีผลต่อ

พฤติกรรมการไหลเวียนของเลือดภายในหลอดเลือดโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงตวัเลขนั�นเป็นสิ�งที�น่าสนใจอยา่งยิ�งและ

ยงัไม่ค่อยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบและแพร่หลาย เนื�องจากการศึกษาปรากฏการณ์ในอวยัวะหรือร่างกายของ

มนุษยน์ั�นมีความซับซ้อน อีกทั�งยงัมีขอ้จาํกดัทางดา้นจริยธรรมหากจะทาํการศึกษาและวิจยัโดยใชข้อ้มูลจากผล

การทดลอง ยกตวัอยา่งการศึกษาพฤติกรรมการไหลเวียนของเลือดและความเคน้ที�ผนงัหลอดเลือดที�มีลกัษณะตีบ

อนัเนื�องมาจากคุณสมบติัทางโลหิตวิทยา (คุณสมบติัของเลือด) ที�ต่างกนั การทาํนายพฤติกรรมการไหลของเลือด
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และความเคน้ที�เกิดขึ�นบนผนังหลอดเลือดดังกล่าวจะสามารถทาํนายโอกาสของการเกิดการอุดตนัและความ

เสียหายของผนงัหลอดเลือดแดงในผูป่้วยที�มีเงื�อนไขที�แตกต่างกนั นอกจากนี� ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขนอกจากจะใช้

ทาํนายผลกระทบก่อนการรักษายงัสามารถนําไปใช้ทาํนายผลกระทบหลงัการรักษา เช่นการตดัต่อหลอดเลือด

บายพาสเพื�อแก้ปัญหาหลอดเลือดตีบ โดยผลลัพธ์ของพฤติกรรมทางกลที�ได้สามารถนําไปพฒันาออกแบบ

ลกัษณะหลอดเลือดเทียมต่อไปในอนาคต 

ตวัอยา่งงานวิจยัที�น่าสนใจ ไดแ้ก่ Ko และคณะ [1] ศึกษาแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของหลอดเลือดที�มี

ลกัษณะการตีบแตกต่างกนัและไดรั้บการปลูกถ่ายหลอดเลือดบายพาส พบว่าค่าความเคน้เฉือนเกิดขึ�นที�บริเวณ

ผนังหลอดเลือดที�ตีบมากเป็นพิเศษ ทั�งนี� การศึกษายงัไม่รวมถึงการพิจารณาคุณสมบติัทางกลของหลอดเลือด 

Vimmr และ Jonasova [2] เปรียบเทียบแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ของหลอดเลือดที�ไดรั้บการปลูกถ่ายหลอดเลือด

บายพาสโดยทาํการเปรียบเทียบพฤติกรรมการไหลของหลอดเลือดบนสมมติฐานการไหลแบบนิวโตเนียน 

(Newtonian) และไม่เป็นแบบนิวโตเนียน (non-Newtonian) ทั�งนี� หลอดเลือดหลกัที�นาํมาศึกษามิได้มีลกัษณะตีบ

แต่อย่างใด Koksungnoen และคณะ [3] ศึกษาผลกระทบของกายวิภาคศาสตร์มุมหลอดเลือดบายพาสที�ส่งผลดี

ที�สุดต่อการรักษาโดยพิจารณาพฤติกรรมการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดและความดนัลด ทั�งนี� พบว่ากรณี

หลอดเลือดบายพาสทาํมุม 45 o กบัหลอดเลือดหลกัส่งผลดีต่อพฤติกรรมการไหลมากที�สุดซึ� งการทาํนายผลลพัธ์

หลงัการรักษาลกัษณะดงักล่าวถือว่ามีประโยชน์ในการวางแผนการรักษา Akar และคณะ [4] ศึกษาวิธีการเชิง

ตวัเลขสําหรับอิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อพฤติกรรมการไหลเวียนของเลือดภายในหลอดเลือดแดงที�มี

ลกัษณะโคง้ การศึกษามุ่งเน้นไปที�การประยุกต์ใช้สําหรับการบาํบดัหรือการนาํส่งยาผ่านหลอดเลือดดว้ยความ

ช่วยเหลือของอนุภาคนาโนแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ศึกษาอิทธิพลของปริมาณแม่เหล็ก, ค่า Reynolds 

number, ค่าสัมประสิทธิ� ความโคง้ของหลอดเลือดและตาํแหน่งของแท่งแม่เหล็กต่อพฤติกรรมการไหล เช่น 

ความเร็ว ความดนั และความเคน้เฉือน ผลการวิจยัพบวา่อิทธิพลของสนามแม่เหล็กสังเกตไดอ้ยา่งมีนยัสําคญัใน

กรณีที�มีค่าสัมประสิทธิ� ความโคง้ของหลอดเลือดแดงสูงและค่า Reynolds number ตํ�า Fusi และ Farina [5] 

ทาํการศึกษาความเสถียรเชิงเส้นของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดขนาดเล็ก ซึ� งแบบจาํลองการไหลถูก

สร้างขึ�นสําหรับของเหลวแบบ non-homogeneous และปริมาณเม็ดเลือดแดงแบบไม่ต่อเนื�องกนับนพื�นที�หน้าตดั

ของหลอดเลือดแดง ทั�งนี� เซลล์เม็ดเลือดแดง (RBC) จะมีปริมาณลดลงที�ผนังหลอดเลือดและส่งผลต่อความหนืด

และความคงตวัของหลอดเลือด Foong และคณะ [6] ทาํการจาํลองพฤติกรรมการไหลเวียนของเลือดภายในหลอด

เลือดภายใตฟ้ลกัซ์ความร้อนคงที�สําหรับสมมติฐานการไหลของของไหลแบบ Newtonian และ non-Newtonian 

โดยผลการศึกษาแสดงถึงการกระจายของอุณหภูมิภายในเลือดและค่า Nusselt number ที�ระยะตามแนวรัศมีต่าง ๆ 

ของหลอดเลือดแดง นอกจากนี�การเพิ�มอิเล็กโทรไลต ์(electrolytes) ในหลอดเลือดอาจเปลี�ยนพฤติกรรมการไหล

จากของไหลที�ไม่ใช่แบบนิวโตเนียนไปเป็นของไหลแบบนิวโตเนียนซึ� งจะเพิ�มความสามารถในการถ่ายเทความ

ร้อนของเลือด งานวิจัยนี� อาจเป็นประโยชน์ต่อการนาํไปออกแบบยา วคัซีน หรือเซรั�ม ซึ� งส่งผลต่อกลไกการ

ควบคุมอุณหภูมิที�เกิดขึ�นในเลือดหลังจากได้รับยา วคัซีน หรือเซรั�ม Karimipour และคณะ [7] ได้แสดงการ
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ไหลเวียนของหลอดเลือดแดงขาหนีบ โดยการเตน้เป็นจงัหวะของการไหลเวียนของเลือดทาํให้ความเร็วของการ

ไหลไม่เสถียร การวิเคราะห์โรคหลอดเลือดที�มกัเกิดคราบพลคั (plaque) ภายในหลอดเลือดและอาจทาํให้เกิด

อาการปวดและทาํให้บริเวณดา้นนอกของผนงัหลอดเลือดไม่แข็งแรง ผลการวิจยัพบวา่มุมโคง้ของหลอดเลือดแดง

และความหนืดของเลือดส่งผลต่อความดนั ความเร็ว และแรงเฉือนที�ผนงัหลอดเลือด Vasu และคณะ [8] ไดศ้ึกษา

การไหลเวียนของเลือดแบบลามินาร์ (laminar) ผ่านโดเมนหลอดเลือดแดง 2 มิติที�หดตัวเล็กน้อย โดยใช้

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์และพิจารณาผลของอนุภาคนาโนที�แขวนอยูใ่นเลือด วตัถุประสงค์เพื�อใชใ้นการรักษา

โรคหลอดเลือดหัวใจโดยพิจารณาผลกระทบของเลขพรันด์เทิล (Prandtl Number), ค่าคงที�ชีพจร (Pulsatile 

constants), อุณหภูมิ และคุณสมบติัทางโลหิตวิทยาต่อการไหลเวียนของเลือดและแรงเฉือนในหลอดเลือดแดงตีบ 

การศึกษานี� เกี�ยวขอ้งกบัปรากฏการณ์การขนส่งอนุภาคยาไปยงัเป้าหมายเฉพาะภายในหลอดเลือด Taher และ 

Gholampour [9] นาํเสนอผลของการเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมที�มีต่อการไหลเวียนของเลือดในหลอด

เลือดสมองส่วนหนา้ของผูป่้วยที�ผา่ตดัเปิดกะโหลก ผลการศึกษาพบวา่ค่าความเคน้เฉือนที�ผนงัหลอดเลือดและค่า

ความเคน้ของ von Mises (von Mises Stress) แตกต่างกนัเล็กนอ้ย (<3%) ทั�งในคนไขแ้ละคนที�มีสุขภาพดีสําหรับ

ช่วงอุณหภูมิที�ทดสอบ นอกจากนี�การพิจารณาที�อุณหภูมิตํ�า (5 oC) ค่าความเครียดเพิ�มขึ�น 2.1 เท่า ในผูป่้วยและ 2.5 

เท่า ในบุคคลปกติ Ward และคณะ [10] นาํเสนอความสัมพนัธ์ระหวา่งกรุ๊ปเลือด ABO กบัความเสี�ยงโรคหัวใจ

และหลอดเลือด พบวา่ความเสี�ยงของการเกิดลิ�มเลือดอุดตนัลดลงอยา่งมีนัยสําคญัสําหรับบุคคลที�มีเลือดกรุ๊ปโอ 

ซึ� งสนบัสนุนสมมติฐานที�วา่กรุ๊ปเลือดต่าง ๆ ส่งผลต่อลกัษณะของเกล็ดเลือดและเซลล์เม็ดเลือดแดง Hassanzadeh 

และคณะ [11] ศึกษาแบบจาํลองการไหลเวียนของเลือดดว้ยวิธี Lattice Boltzmann (LBM) สําหรับการไหลเวียน

ของเลือดที�ไม่ใช่ของไหลแบบนิวโตเนียน (non-Newtonian) ผลการศึกษาพบว่าความเคน้เฉือนและความดนัลด

น้อยกว่าในกรณีของการไหลเวียนของเลือดที�พิจารณาให้เป็นของไหลแบบนิวโตเนียน (Newtonian) ภายใต้

เงื�อนไขขอบเขตเดียวกนั Pegolotti และคณะ [12] ไดน้าํเสนอการลดจาํนวนเอลิเมนตส์ําหรับการจาํลองการไหล

ของหลอดเลือดด้วยสมการนาเวียร์-สโตกส์ โดยจาํนวนตวัแปรอิสระที�ลดลงส่งผลต่อการคาํนวนซํ� าและระบบ

สมการเชิงเส้นให้มีขนาดลดลง ทั�งนี� การวิเคราะห์เชิงตวัเลขด้วยเทคนิควิธีนิวตนั-ราฟสัน ยงัคงไดผ้ลลพัธ์ของ

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที�มีความแม่นยาํและน่าพอใจ Zhang และคณะ [13] ไดท้าํการศึกษาหลอดเลือดเทียม

ขนาดเล็กที�ทาํจากพอลิเมอร์ผสม (Polybido elastomer และ silk fribroin) โดยทาํการพิจารณาวสัดุและคุณสมบติั

ทางกลสําหรับความเข้ากันได้ของหลอดเลือดแดงเดิมและหลอดเลือดใหม่ที�ได้รับการปลูกถ่าย การศึกษามี

จุดประสงค์เพื�อลดโอกาสการเกิดลิ�มเลือดและการสะสมไขมนัในหลอดเลือดบริเวณที�ได้รับการปลูกถ่าย จาก

ตวัอยา่งงานวิจยัที�สืบคน้จะเห็นไดว้า่ งานวิจยัในลกัษณะขา้มสายองคค์วามรู้ระหวา่งการแพทยแ์ละวิศวกรรมนั�น

ยงัมีอยูใ่นวงที�จาํกดัและส่วนใหญ่อยูบ่นพื�นฐานการสร้างแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์เพื�ออธิบายการไหลภายใน

หลอดเลือด โดยตวัแปรส่วนใหญ่ที�ไดรั้บการศึกษาไดแ้ก่ การปรับปรุงเทคนิควิธีการคาํนวณทางระเบียบวิธีเชิง

ตวัเลข การศึกษาการไหลในหลอดเลือดบนสมมติฐานการไหลแบบ Newtonian และ non-Newtonian ทั�งนี� ส่วน
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ใหญ่เป็นการทาํนายการไหลภายในหลอดเลือดปกติที�ไม่ไดเ้กิดการตีบ และมีงานในปริมาณไม่มากที�พิจารณา

คุณสมบติัทางกลของหลอดเลือดร่วมกบัการทาํนายพฤติกรรมการไหลภายในหลอดเลือด 

งานวิจยันี� จะทาํการศึกษาปัจจยัของพื�นที�หนา้ตดัการไหลของหลอดเลือดที�ลดลง, ความหนืดของเลือดที�

ส่งผลต่อพฤติกรรมการไหลของ หลอดเลือดตีบตนั เพื�อยกระดบัองค์ความรู้และช่วยให้การวินิจฉยัการรักษาโรค

เป็นไปอยา่งมีระบบอีกทั�งสามารถต่อยอดนาํไปใชใ้นการทาํนายผลกระทบหลงัการรักษาโรคดงักล่าวดว้ยวิธีการ

บายพาสหลอดเลือดหวัใจไดใ้นอนาคต  

 

2. แบบจําลองทางกายภาพ สมการที�เกี�ยวข้อง เงื�อนไขขอบเขตและสมมติฐาน 

2.1 แบบจําลองทางกายภาพ 

สําหรับรูปแบบทางกายภาพที�ทาํการศึกษาจะพิจารณาหลอดเลือดที�มีลกัษณะตีบในระบบ 2 มิติโดยจะ

พิจารณาสัดส่วนของพื�นที�หน้าตดั 50% 30% 15% เมื�อเทียบกบัพื�นที�หน้าตดัการไหลของหลอดเลือดปกติ และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการไหลของเลือดที�มีค่าความหนืดแตกต่างกันสองค่าสําหรับบุคคลปกติและผูป่้วย

โรคเบาหวาน ตามตารางที� 1  

รูปที� 1 แสดงลกัษณะหลอดเลือดตีบที�ได้ทาํการศึกษาโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 mm ยาว 30 mm 

โดยมีเลือดที�มีความหนาแน่น 1060 kg/m3 ไหลอยู่ภายใน สําหรับพื�นที�หน้าตดัการไหลบริเวณที�เกิดการตีบจะถูก

นาํมาพิจารณาเงื�อนไขการไหลโดยแบง่เป็นสามกรณีดงัที�ไดก้ล่าวไป ไดแ้ก่ กรณีสัดส่วนของพื�นที�หน้าตดัที�ลดลง

เหลือ 50%, 30% และ 15% ของหลอดเลือดปกติ กาํหนดให้ค่ามอดุลัสของยงั (Young's modulus) เท่ากับ 

2,190,000 Pa, อตัราส่วนของปัวซอง (Poisson's ratio) เท่ากบั 0.4, ความเร็วขาเขา้และความดนัขาออกจากหลอด

เลือดมีค่าเท่ากบั 0.23 m/s และ 12 kPa ตามลาํดบั โดยอา้งอิงจาก Vimmr และ Jonasova [2]  

 

 
รูปที� 1 แสดงแบบจาํลองทางกายภาพของหลอดเลือดที�เกิดการตีบโดย Koksungnoen และคณะ [3] 

 

 



ชยานนท์ เสริฐธิกลุ และคณะ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 12 ฉบับที� 33 มกราคม - เมษายน 2565 

6 

ตารางที� 1 ค่าความหนืดและความหนาแน่นของเลือดสําหรับบุคคลปกติและผูป่้วยโรคเบาหวาน  

Vimmr และ Jonasova [2] 

ตวัอยา่งเลือด ความหนืด [Pa.s] ความหนาแน่น [kg/m3] 

บุคคลปกติ 0.00345 1060 

ผูป่้วยโรคเบาหวาน 0.00397 1100 

 

2.2 สมการที�เกี�ยวข้อง 

สมการที�ใช้พิจารณาร่วมกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขประกอบไปด้วยกลุ่มสมการเชิงอนุพนัธ์ (Partial 

differential equations) โดย Koksungnoen และคณะ [3] แสดงดงัต่อไปนี�  

สมการความต่อเนื�อง (Continuity equation) 
��
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+ ∇ ∙����⃑ ����⃑ � = 0       (1) 

สมการนาเวียร์-สโตกส์ (Navier-Stokes equation) 
���

��
+ ∇ ∙����⃑ �����⃑ � = −

��

��
+

���

��
+

����

��
+ ���      (2) 

���

��
+ ∇ ∙����⃑ �����⃑ � = −

��

��
+

���

��
+

����

��
+ ���      (3) 

โดยที� 

∇��⃑ =
�

��
�̅ +

�

��
� ̅        (4) 

และ 

� = ความหนาแน่นของเลือด (blood density) 

�, � = ความเร็วของเลือดสําหรับการไหลในทิศทาง x, y  

��  = เวคเตอร์ความเร็ว (velocity vector) 

� = เวลา (time) 

� = ความดนั (pressure) 

� = ความเคน้เฉือน (shear stress) 

� = แรงลอยตวั (volume force) 

� = ความเคน้ตั�งฉาก (normal stress) 

 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเคน้เฉือนและความเร็วสามารถแสดงไดด้งัสมการ  

��� = −� �
��

��
+

��

��
�       (5) 
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2.3  เงื�อนไขขอบเขต 

สําหรับเงื�อนไขขอบเขตในการวิเคราะห์เมื�อพิจารณาร่วมกบัรูปที� 1 สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี�  

1. ทางเขา้หลอดเลือด (Inlet) กาํหนดให้ความเร็วของเลือดที�ทางเขา้หลอดเลือดมีค่าสมํ�าเสมอ (Uniform 

velocity profile)  

2. ทางออกหลอดเลือด (Inlet) กาํหนดให้ความเร็วมีลกัษณะการไหลแบบพฒันาเตม็ที� (Fully developed)  

3. เงื�อนไขการไหลของเลือดที�บริเวณผนังหลอดเลือดกําหนดให้มีค่าความเร็วเท่ากับศูนย์ (non-slip 

condition)  

2.4 สมมติฐาน 

สําหรับการหาผลเฉลยจากกลุ่มสมการเชิงอนุพนัธ์ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตส้มมติฐานดงัต่อไปนี�  

1. ไม่พิจารณาการยดืหดตวัของผนงัหลอดเลือดแดง 

2. การไหลของเลือดเป็นไปตามพฤติกรรมการไหลแบบลามินาร์ 

3. ความเร็วขาออกของเลือดมีลกัษณะการไหลที�พฒันาเตม็ที� (Fully developed) 

4. การไหลของเลือดเป็นไปตามเงื�อนไขอดัตวัไม่ได ้(Incompressible flow) 

5. พิจารณาเลือดให้มีพฤติกรรมการไหลแบบนิวโตเนียน (Newtonian) 

6. ไม่พิจารณาความเร็วการไหลของเลือดเป็นแบบชีพจร (pulsatile case) โดยจะพิจารณาการไหลของ  

เลือดเป็นช่วงระยะเวลา 1 วินาที 

7. กาํหนดเงื�อนไขการไหลที�บริเวณผนงัหลอดเลือดเป็นแบบ non-slip condition 

 

3. ขั�นตอนทางระเบียบวธิีเชิงตัวเลข (Numerical Procedure)  

ปัญหาการไหลในหลอดเลือดถือเป็นปัญหาที�เปลี�ยนแปลงตามเวลา (Transient problem) ซึ� งผลลพัธ์ที�ได้

ถูกคาํนวณผ่านเทคนิควิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) โดยโปรแกรม COMSOL Multiphysics 

โดเมนสองมิติถูกวิเคราะห์ผ่านกลุ่มสมการเชิงอนุพนัธ์โดยตวัแปรอิสระถูกจัดวางในเอลิเมนต์ย่อยรูปทรง

สามเหลี�ยมเพื�อคาํนวนหาค่าความเร็วการไหลของเลือด ความดนัภายในหลอดเลือด, อตัราเฉือนและความเคน้ 

ภายในหลอดเลือด โดยบริเวณใกลเ้คียงผนังหลอดเลือดถูกกาํหนดให้มีความละเอียดของเอลิเมนต์มากกวา่ปกติ

เนื�องจากส่งผลต่อการลู่เขา้ของผลเฉลยที�ไดจ้ากกลุ่มสมการเชิงอนุพนัธ์และเงื�อนไขขอบเขตที�ถูกกาํหนด จาํนวน

เอลิเมนตน์อ้ยที�สุดที�ทาํใหผ้ลเฉลยมีค่าคงที� (Mesh Independent) มีจาํนวนเท่ากบั 18,000 เอลิเมนต ์ดงัแสดงในรูป

ที� 2 นอกจากนี�ค่าช่วงเวลาเริ�มตน้ (Initial time step) ที�ใชใ้นการคาํนวนถูกกาํหนดไวใ้ห้อยูใ่นช่วง 0.01-0.1 วินาที 

เมื�อผลลพัธ์เริ�มมีการลู่เขา้หาผลเฉลยและค่าความคลาดเคลื�อนสัมพทัธ์ (Relative error) ถูกกาํหนดไวท้ี� 1×10-6 
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รูปที� 2 การวเิคราะห์ Mesh Independent 

 

4.  ผลลพัธ์และวจิารณ์ 

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองทางคณติศาสตร์ 

ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาํลองคณิตศาสตร์จะทาํการเปรียบเทียบผลลพัธ์ที�ได้จากชุด

สมการเชิงอนุพนัธ์ (PDE) และเงื�อนไขขอบเขตที�ออกแบบใน COMSOL Multiphysics กบัผลลพัธ์ที�ได้จาก

แบบจาํลองการไหลด้วยระเบียบวิธีเชิงตวัเลขของหลอดเลือดบายพาสโดย Ko และคณะ [1] ผลลพัธ์ที�ทาํการ

เปรียบเทียบอยู่บนพื�นฐานของแบบจาํลอง 3 มิติ โดยทาํการเปรียบเทียบสนามความเร็วภายในหลอดเลือดแดง

สาํหรับระนาบ (Plane) ที�ตาํแหน่งกึ�งกลางของโดเมนสามมิติ ผลลพัธ์ที�ไดเ้ป็นสนามความเร็วในรูปแบบตวัแปรไร้

มิติโดยเป็นค่าความเร็วจริง ณ ตาํแต่งที�พิจารณาหารด้วยความเร็วขาเขา้หลอดเลือด พบว่ามีความใกล้เคียงกนั

ตลอดจนพฤติกรรมการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดแดงทั�งสองต่างเป็นไปตามหลกัการตามทฤษฎี กล่าวคือมี

ลกัษณะค่าความเร็วการไหลของเลือดสูงที�บริเวณที�เกิดการตีบของหลอดเลือดและบริเวณที�เกิดการผนัผวนของ

การไหล (fluctuation) หลงัจากผา่นพน้บริเวณที�เกิดการตีบมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ดงัแสดงในรูปที� 3 ทั�งนี�พบวา่มี

ค่าความคลาดเคลื�อนประมาณ 5% - 10% อาจมีสาเหตุมาจากเส้นโคง้โดเมนบริเวณที�เกิดการตีบและเส้นโคง้ของ

หลอดเลือดบายพาสไม่ได้มีรูปทรงเท่ากนัพอดีกบัแบบจาํลองที�นาํมาตรวจสอบความถูกตอ้งเนื�องจากผลงาน

ดงักล่าวไม่ไดแ้สดงความสัมพนัธ์ของส่วนโคง้ดงักล่าวในลกัษณะสมการทางคณิตศาสตร์ ดว้ยเหตุนี�ลกัษณะความ

แตกต่างของโดเมนเพียงบางส่วนจึงอาจส่งผลต่อค่าความแม่นยาํอยูบ่า้งตามที�ไดก้ล่าวไป แต่ทั�งนี�พบวา่พฤติกรรม

การไหลยงัคงมีความสอดคลอ้งกนัเป็นอยา่งดี 
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          (a)      (b) 

รูปที� 3 การเปรียบเทียบสนามความเร็ว (Normalized by Uin) บนระนาบกึ�งกลางของหลอดเลือดแดงใน

โดเมนสามมิติ (a) สนามความเร็วโดย Ko และคณะ [1] 

(b) สนามความเร็วจาก COMSOL Multiphysics โดยแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที�นาํเสนอ  

4.2 ผลกระทบของพื�นที�หน้าตัดที�ลดลงของหลอดเลือดตีบที�มีผลต่อสนามความเร็ว, สนามความดัน, ความเค้นที�

ผนังหลอดเลอืดและอตัราเฉือน  

รูปที� 4 แสดงผลกระทบของพื�นที�หนา้ตดัการไหลของหลอดเลือดที�มีต่อสนามความเร็ว พบวา่พื�นที�หนา้ตดั

ของหลอดเลือดที�ลดลงจาก 50% เป็น 15% ส่งผลให้ความเร็วของเลือดภายในหลอดเลือดแดงมีความเร็วเพิ�มขึ�น

เกือบ 4 เท่า ณ ตาํแหน่งที�เกิดการตีบและก่อให้เกิดบริเวณความดนัลด (Pressure drop) หลงัตาํแหน่งที�เกิดการตีบ 

โดยจะพบว่ากรณีพื�นที�หนา้ตดัหลอดเลือดแดงลดลงเหลือ 15% ที�ตาํแหน่งดงักล่าวจะมีความเร็วเพิ�มขึ�นและความ

ความดนัลดลงอย่างมากเมื�อเปรียบเทียบกบักรณี 50% ส่งผลให้อตัราการไหลเชิงมวลลดลงอยา่งมีนยัสําคญัและยงั

เกิดลกัษณะการผนัผวนของการไหล (fluctuation) หลงับริเวณที�เกิดการตีบของหลอดเลือด โดยเป็นผลกระทบที�

เกิดขึ�นจากความดนัลดดงัที�ไดก้ล่าวไป 

 
(a)              (b) 

รูปที� 4 การเปรียบเทียบสนามความเร็ว (Normalized by Uin)  สาํหรับการไหลของเลือดในหลอดเลือดตีบ

ของบุคคลปกติที�มีพื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงเหลือ (a) 50% และ (b) 15% 
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รูปที� 5 แสดงผลกระทบของพื�นที�หนา้ตดัการไหลของหลอดเลือดที�มีต่อสนามความดนั พบวา่พื�นที�หนา้ตดั

ที�ลดลงส่งผลให้เกิดการสะสมความดนัภายในบริเวณหลอดเลือดแดงก่อนถึงตาํแหน่งบริเวณที�เกิดการตีบเพิ�มขึ�น 

โดยกรณีพื�นที�หน้าตดัการไหล 50% และ 15% พบค่าความดนัสูงสุดภายในหลอดเลือดสูงขึ�นถึง 1.2 และ 4 เท่า 

ตามลาํดบัเมื�อเทียบกบัค่าความดนัปกติ (12 kPa หรือ 90 mmHg)   

 

 
(a)                (b) 

รูปที� 5 การเปรียบเทียบสนามความดนัสาํหรับการไหลของเลือดในหลอดเลือดตีบของบุคคลปกติที�มี

พื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงเหลือ (a) 50% และ (b) 15% 

หากพิจารณารูปที� 6(a) จะพบวา่บริเวณที�เกิดสนามความดนัสูงสุดคือบริเวณพื�นที�หนา้ตดัการไหลตาํแหน่ง

ที� 1 ซึ� งสอดคลอ้งกบัรูปที� 5 แต่หากพิจารณารูปที� 6(b) กลบัพบว่าบริเวณที�ได้รับความเคน้รวมสูงสุดกลบัเป็น

บริเวณผนงัหลอดเลือดที�ตาํแหน่งพื�นที�หนา้ตดัการไหลตาํแหน่งที� 2 ซึ� งเกิดการตีบ สาเหตุมาจากปัจจยัของพื�นที�รับ

แรงดนัที�ลดลง ณ บริเวณที�เกิดการตีบ  

 
(a)     (b) 

รูปที� 6 เปรียบเทียบ (a) บริเวณที�เกิดสนามความดนัสูงสุด และ (b) บริเวณที�เกิดค่าความเคน้ของ von Mises 

(von Mises stress) สูงสุด  

รูปที� 7 แสดงผลกระทบของพื�นที�หน้าตดัการไหลของหลอดเลือดที�มีต่ออตัราเฉือน (dU/dr) ของเลือด

ภายในหลอดเลือดแดง พบวา่อตัราเฉือนบริเวณใกลเ้คียงผนงัหลอดเลือดแดงที�ตาํแหน่งบริเวณที�เกิดการตีบเพิ�มขึ�น 

5.5 เท่าเมื�อพื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงจาก 50% เป็น 15% ส่งผลให้ความเร็วในการไหลของเลือดเพิ�มขึ�นดงัที�แสดง
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ในรูปที� 4 ทั�งนี� ยงัส่งผลถึงแรงเฉือนที�ผนงัหลอดเลือดที�เพิ�มขึ�นและอาจสร้างความเสียหายให้ผนงัหลอดเลือดบริเวณ

ดงักล่าว  

เมื�อพิจารณาตาํแหน่งบริเวณก่อนที�เกิดการตีบพบวา่อตัราเฉือนบริเวณใกลเ้คียงผนงัหลอดเลือดแดงลดลง 

20% เมื�อพื�นที�หน้าตดัการไหลลดลงจาก 50% เป็น 15% โดยอตัราเฉือนที�ผนังหลอดเลือดที�ลดลงนั�นหมายถึง

โอกาสในการเกิดการอุดตนัสาํหรับการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดมากขึ�นเช่นกนั 

 

 
(a)       (b) 

รูปที� 7 การเปรียบเทียบอตัราเฉือนสาํหรับการไหลของเลือดในหลอดเลือดตีบของบุคคลปกติที�มี

พื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงเหลือ (a) 50% และ (b) 15%  

 

4.3 ผลกระทบของค่าความหนืดเลอืดที�มีผลต่อสนามความเร็ว, สนามความดัน, อตัราเฉือน  

รูปที� 8 และ 9 แสดงผลกระทบของความหนืดเลือดที�มีต่อสนามความเร็วในกรณีพื�นที�หนา้ตดัการไหลของ

หลอดเลือดลดลงเหลือ 15% เบื�องตน้พบวา่ลกัษณะสนามความเร็ว และสนามความดนัของเลือดภายในหลอดเลือด

แดงยงัคงมีพฤติกรรมลกัษณะเดียวกนักบับุคคลผูไ้ม่มีความผิดปกติของความหนืดเลือดแต่พบวา่การไหลของเลือด

ที�บริเวณเกิดการตีบมีความเร็วเพิ�มขึ�น ทั�งนี� เนื�องจากความหนืดที�เพิ�มขึ�นและพื�นที�หนา้ตดัการไหลที�ลดลงส่งผลให้

เกิดความดนัสะสมในหลอดเลือดบริเวณก่อนถึงตาํแหน่งตีบมากกวา่กรณีความหนืดเลือดปกติ ส่งผลให้ความเร็วใน

การไหลของเลือดเพิ�มสูงขึ�นดงักล่าว นอกจากนี� พบว่าความหนืดของเลือดที�เพิ�มขึ�นส่งผลให้อตัราเฉือนลดลง

เล็กนอ้ยและมีนยัสําคญันอ้ยกวา่กรณีการเปลี�ยนแปลงพื�นที�หนา้ตดัการไหล อยา่งไรก็ตามงานวิจยันี� ยงัมิไดร้วมถึง

คุณสมบติัทางกลของผนงัหลอดเลือดที�เปลี�ยนแปลงไปสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวาน ซึ� งในทางทฤษฎีค่าความยืดหยุน่

ของผนงัหลอดเลือดสาํหรับผูป่้วยโรคเบาหวานจะมีค่าลดลง ดงันั�นความเสี�ยงในการเกิดความเสียหายต่อผนงัหลอด

เลือดจึงเพิ�มทวีมากขึ�นจากปัจจยัของตวัแปรดงักล่าว ทั�งนี�ควรนาํเสนอขอ้มูลเชิงประจกัษ์ให้ชดัเจนในลาํดบัต่อไป

สําหรับงานวิจยัในอนาคต โดยค่าความเร็ว ความดนั และอตัราเฉือนที�พบในหลอดเลือดแต่ละกรณีศึกษาไดถู้ก

แสดงในตารางที� 2, 3 และ 4  
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(a)      (b) 

รูปที� 8 การเปรียบเทียบสนามความเร็ว (Normalized by Uin) สาํหรับการไหลของเลือดในหลอดเลือดตีบของ  

(a) บุคคลปกติและ (b) ผูป่้วยโรคเบาหวาน กรณีพื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงเหลือ 15% 

 

 
(a)              (b) 

รูปที� 9 การเปรียบเทียบสนามความดนัสาํหรับการไหลของเลือดในหลอดเลือดตีบของ  

(a) บุคคลปกติและ (b) ผูป่้วยโรคเบาหวาน กรณีพื�นที�หนา้ตดัการไหลลดลงเหลือ 15% 

 

ตารางที� 2 การเปรียบเทียบค่าความเร็วการไหลที�มากที�สุดที�เกิดขึ�นภายในหลอดเลือดตีบขนาดต่างๆของบุคคลปกติ

และผูป่้วยโรคเบาหวาน 

%พื�นที�หน้าตัดหลอดเลอืดตีบ  

(เทยีบกบัหลอดเลอืดขนาดปกติ) 

ความเร็วการไหลของเลือดภายในบริเวณ 

หลอดเลอืดตีบ (Normalized by Uin) 

บุคคลปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

15% 9.784 9.844 

30% 4.363 4.392 

50% 2.568 2.587 
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ตารางที� 3 การเปรียบเทียบค่าความดนัที�มากที�สุดที�เกิดขึ�นภายในหลอดเลือดตีบขนาดต่างๆของบุคคลปกติและ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน 

%พื�นที�หน้าตัดหลอดเลอืดตีบ 

(เทยีบกบัหลอดเลอืดขนาดปกติ) 

ความดันของเลอืดภายในหลอดเลอืด 

(ก่อนบริเวณตีบ) [Pa] 

บุคคลปกต ิ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

15% 45,987.11 47,003.39 

30% 17,196.07 19,439.55 

50% 13,750.89 13,897.18 

 

ตารางที� 4 การเปรียบเทียบค่าความดนัที�มากที�สุดที�เกิดขึ�นภายในหลอดเลือดตีบขนาดต่างๆของบุคคลปกติและ

ผูป่้วยโรคเบาหวาน 

%พื�นที�หน้าตัดหลอด

เลอืดตีบ (เทยีบกบั

หลอดเลอืดขนาดปกติ) 

อตัราเฉือนของเลอืดภายในบริเวณ

หลอดเลอืดตีบ [1/s] 

อตัราเฉือนของเลอืดภายในบริเวณ

หลอดเลอืด (ก่อนตําแหน่งตีบ) [1/s] 

บุคคลปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน บุคคลปกติ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

15% 177,442.92 177,000.86  427.15 350.91 

30% 77,575.68 75,528.92  5771.22 5694.21 

50% 32,264.83 31,235.05  12235.47 10032.04 

 

5. บทสรุป 

งานวิจยันี� ศึกษาพฤติกรรมการไหลของเลือดภายในหลอดเลือดแดง 2 มิติ จากปัจจยัการเปลี�ยนแปลง

พื�นที�หน้าตดัการไหลและค่าความหนืดของเลือดที�มีต่อสนามความเร็ว ความดัน และอตัราการเปลี�ยนแปลง

ความเร็วในแนวรัศมีหรืออตัราเฉือนของเลือดที�มีคุณสมบติัการไหลแบบนิวโตเนียนรวมถึงพฤติกรรมทางกลของ

หลอดเลือด จากผลการศึกษาพบว่าการลดพื�นที�หน้าตดัการไหลและค่าความหนืดเลือดที�เพิ�มขึ�นส่งผลต่อการ

เพิ�มขึ�นของค่าความดนัในหลอดเลือดและโอกาสในการเกิดการไหลอุดตนัเนื�องจากอตัราเฉือนมีค่าลดลงอย่างมี

นยัสาํคญัและในทางทฤษฎีจะเกิดการไหลอุดตนัเมื�ออตัราเฉือนของเลือดที�บริเวณผนงัหลอดเลือดมีค่าเท่ากบัศูนย์

และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ ทั�งนี� พบว่าปัจจยัจากการลดพื�นที�หน้าตดัการไหลส่งผลกระทบต่อ สนาม

ความเร็ว สนามความดนั และอตัราเฉือนมากกวา่การเพิ�มความหนืดของเลือด  

เนื�องจากสมมติฐานในงานวิจยัชิ�นนี�พิจารณาพฤติกรรมทางกลที�เกิดขึ�นกบัหลอดเลือดแดงแต่ยงัไม่รวม

การนาํเสนอพฤติกรรมการยืดหยุน่ของผนงัหลอดเลือด และยงัไม่ไดท้าํการพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าคุณสมบติั
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ทางกลของผนงัหลอดเลือดแดงในกรณีที�แตกต่างกนั เช่น ค่าคุณสมบติัทางกลของผนงัหลอดเลือดแดงสําหรับ

บุคคลในวยั, เพศ และโรคเรื� อรังที�แตกต่างกนั โดยสมมติฐานดงักล่าวไดถู้กวางแผนในการทาํการศึกษาเพิ�มเติม

และนาํเสนอในลาํดบัต่อไป แนวโนม้ผลการศึกษาจากสมมติฐานดงักล่าวในอนาคตมีแนวโนม้ความเป็นไปไดสู้ง

ว่าค่าคุณสมบติัผนงัหลอดเลือดที�แตกต่าง เช่น มอดุลสัของยงั (Young's modulus) และอตัราส่วนของปัวซอง 

(Poisson's ratio) จะส่งผลต่อขีดจาํกดัความเสียหายที�มีต่อผนงัหลอดเลือดแดงที�แตกต่างกนั ทั�งนี� ยงัตอ้งยืนยนัผล

การศึกษาในลาํดบัต่อไปเพื�อความชดัเจนในขอ้สรุป  
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Abstract  

This paper investigated the corrosion behavior of Cu-bearing steel using thermodynamic methods and 

presented the results in the graphical information widely known as “Calculated Potential-pH Diagram”. The 

chemical and electrochemical reactions which potentially occur during the corrosion process of Cu-containing 

steel and significant thermodynamic data such as standard Gibbs free energy of ions or compounds were first 

evaluated. Nernst’s equation and Van't Hoff’s equation were then employed to establish two sets of 

thermodynamically important equations. Later, these equations were used to construct a potential-pH diagram, 

which can be used as a guideline to investigate the corrosion behavior of Cu-bearing steel. It is found from the 

obtained diagram that CuFeO2 can be formed on the steel substrate for almost pH value. Fe3O4 appears from the 

middle to high pH value. The region in which CuFeO2 and Fe3O4 overlap is found, indicating that two compounds 

potentially coexist in the rust layers covering on the steel substrate. The presence of copper ions in the rust can 

decrease the rust conductivity and retard oxygen ingress. Thus, this rust can would enhance the corrosion 

resistance of Cu-containing steel in a slightly acidic to a high alkaline environment.   

 

Keywords: Anti-corrosion assessment; Thermodynamic; Steel  
 

1. Introduction 

Steels are generally utilized in numerous applications in different industries due to their low cost and 

attractive mechanical properties. Nevertheless, a major obstacle to the use of steel is the environmentally degraded 

mechanisms known as corrosion. Corrosion of steel is the detrimental attack caused by the reaction between steels 

and their surrounding environments, leading to the deficiency in load carrying capacity of the steel structure and 

subsequently endangering human life and the environment. Thus, the improvement of the anti-corrosion 

performance of steel is obviously required. Basically, the anti-corrosion performance of steels can be obtained by 
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adding alloying elements, such as copper (Cu), nickel (Ni) and chromium (Cr). Among many, Cu is an effective 

element which can help improve the corrosion resistance of steels. T. Misawa et al [1] used X-ray diffraction 

(XRD) to study the corrosion of steel with the Cu addition and found that rust of steels containing Cu was fine and 

compact, resulting in the increased anti-corrosion performance of steels. L. Hao et al [2] utilized XRD, 

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS), and rust morphology analysis to examine the steel containing Cu. 

Their results pointed out that the corrosion resistance of this steel was significantly improved with the Cu addition. 

Ch. Thee [3] used the corrosion monitoring technique to study Cu-bearing steel and found that the rust containing 

Cu can retard the oxygen transport to the surface of the steel. Obviously, there have been many works revealing the 

effect of Cu on the corrosion resistance of steel. However, less work related to the thermodynamic study was 

conducted. Generally, corrosion of steel involves the transformation of iron to ore states, the formation of rust and 

compounds, and the flow of electrons [4]. Evidently, all of them are related to chemical and electrochemical 

reactions. Thus, to gain a better understanding of the corrosion behavior of Cu-bearing steel, chemical and 

electrochemical thermodynamic of corrosion reactions should be taken into consideration. 

In recent years, the thermodynamic analytical approach purposed by Marcel Pourbaix has been developed 

[5-6]. The method can indicate the specific ranges of potential and pH in which metals are subjected to corrosion 

and other ranges where metals can be protected against corrosion [7]. This method has been proven to be useful 

and accepted for over 70 types of metals [8]. Thus, applying this approach to investigate the corrosion behavior of 

Cu-bearing steel is of great interest and the obtained would be useful to fill some research gaps. In this work, the 

thermodynamic consideration of possible electrochemical and chemical reactions was performed using Nernst’s 

equation and the calculated free energy change and the results were presented in the graphical information. 

Besides, the analysis based on the graphical information was given and discussed.   

 

2. Investigation approach  

The investigation approach used in this research was composed of the chemical and electrochemical 

thermodynamic considerations as follows: 

2.1 Electrochemical thermodynamic consideration 

The corrosion process of steel is always related to the electrochemical reaction dealing with the transport 

of electrons. Equation 1 shows the general equation of the electrochemical reactions considered in this work [9]. 

 
(1) 

 

aR + bH�O	 → cP + dH� + ne� 
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Where a and b refer to the number of moles of reactant R and H2O 

c and d refer to the number of moles of product P and H� 

n refers to the number of electrons transferred in this equation 

Then Nernst’s equation at 25 oC and 1 atm can be used as given in Equation 2.  

 

(2) 

Where  

� and �� refer to the electrode potential and standard electrode potential (Volt) 
��  is the activity of the ith species, which can be described as follows [6]:  

   - For solid, � = 0 

   - For liquid H2O, � = 1 

   - For other liquid and ions, � = concentration  

and 

 
(3) 

 
(4) 

Where  

 ∆�� is standard free energy change  

 �     is Faraday’s constant (23,060 Cal Volt-1) 

Then, the equation for electrochemical reactions used in this investigation can be obtained. 

 

(5) 

2.2 Chemical consideration 

The general equation of chemical reactions involved in the corrosion of steel can also be referred to 

Equation 1. To consider the change of standard free energy (∆�� ) at 25 oC in equation 1, Van't Hoff equation 
was employed as displayed in Equation 6. The equilibrium constant (�) for reactions which involve dissolved 

species or solid species is also given in Equation 7. 

 (6) 

� = �� + �
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�
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��
����
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(7) 

 

2.3 Thermodynamics information of species related to corrosion of Cu-bearing steel  

To use the thermodynamic approach to investigate the corrosion behavior of Cu-bearing steel, standard 

Gibbs free energy of species related to the corrosion process of interest should be well prepared. For iron corroded 

in water at 25 oC, its corrosion process is mainly related to the reaction of iron and H2O, resulting in the formation 

of important dissolved ions, such as Fe2+, Fe3+, and HFeO-
2 [10]. The solid species, i.e. Fe3O4 and Fe2O3 are also 

formed in the corrosion process of iron in water [11]. Thus, obtaining standard Gibbs free energy values of formed 

species is vital for the corrosion behavior of iron in water at 25 oC and they are concluded in Table 1. For the 

corrosion of Fe containing Cu, the corrosion reaction causes the formation of Fe2+, Cu2+ and CuFeO2. The reaction 

of CuFeO2 with H2O can form FeOOH and CuO2
2 [12]. Table 2 provides standard Gibbs free energies of species 

related to the corrosion of steel containing Cu in water at 25 oC.  

 

Table 1 The standard Gibbs free energy of species formed in Fe-H2O system at 25 oC [13-14] 

 Formula ∆�� ( Cal/mole) 

Solvent H+ 0 

H2 0 

H2O -56,474 

O2 0 

Solid Fe 0 

 Fe3O4 -241,774 

 Fe2O3 -176,425 

Dissolved species Fe2+ -18,786 

 Fe3+ -2,530 

 HFeO-
2 -90,282 
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��
����

�

��
�����

� �	 
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Table 2 The standard Gibbs free energy of species formed in Fe-Cu-H2O system at 25 oC [13-14]  

 Formula ∆�� ( Cal/mole) 

Solvent H+ 0 

 H2O -56,474 

Solid Cu 0 

 Fe3O4 -241,774 

 CuFeO2 -127,512 

 CuO -30,880 

 FeOOH -115,548 

Dissolved species Fe2+ -18,786 

 Cu2+ -15,593 

 CuO2
2- -43,714 

 

3. Results  

3.1 Thermodynamic consideration of Fe-H2O at 25 oC  

As Fe is subjected to corrosion in water, reactions listed below may occur [5-6, 15]. 

     Fe  → Fe2++2e-                  (8) 

    3Fe+4H2O → Fe3O4+8H++8e-                  (9) 

3Fe2++4H2O → Fe3O4+8H++2e-                  (10) 

    2Fe2++3H2O → Fe2O3+ 6H++2e-                 (11) 

    2Fe3O4+2H2O → 2Fe2O3+ 2H++2e-                 (12) 

    Fe+2H2O → HFeO-
2 +3H++2e-                  (13) 

    3HFeO-
2 + H+ → Fe3O4 + 2H2O+2e-                (14) 

     Fe2+ → Fe3++e-                  (15) 

    2Fe3++3H2O → Fe2O3+ 6H+                 (16) 

 

The concept of electrochemical thermodynamic and chemical consideration should be applied to gain the 

insight in the corrosion behavior of iron in the water. Some examples of calculation to gain the significant 

equations can be considered as follows: 



C. Peeratatsuwan, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 12, No. 33, January - April 2022 

21 

Computation of Equation 8 

As iron is dissolved, oxidation can occur, as shown in equation 8. This reaction is related to the transfer 

of electrons and electrochemically proceeds without H+ as a reactant. Thus, equation 4 can be applied. Because 

��� is equal to 1, no H+ involves in the reaction, and �� is known as -0.44 Volts [8]; equation 4 can be modified 

as given in Equation 17. After computing, we obtain Equation 18. 

 

(17) 

 
(18) 

Computation of Equation 9 

The reaction of iron and water can from Fe3O4 [15] as shown in Equation 9. Evidently, this reaction also 

involves the release of H+ and e- as products of the reaction. Using Equation 4, we obtain Equations 19 and 20.  

 
(19) 

 
(20) 

Computation of Equation 16 

The reaction of Fe3+ with H2O causes the formation of Fe2O3 and the release of H+ [15]. Obviously, there 

are no electrons transferred in this reaction. Thus, the equilibrium constant (�) listed in Equation 7 can be applied 

as rewritten in Equation 21. 

 

(21) 

 
(22) 

Modifying Equation 6, we obtain Equation 23.  

 (23) 

 

� = −0.44 + �
0.059

2
� log �

�����

1
� +

[−0.059 	�	0]

2
	�� 

� = −0.44 + 0.0295���(�����) 

� =
−15,878	

8�23,060
+ �

0.059

8
� log �

��
�

��
�� +

[−0.059�8]

8
	�� 

 
� = −0.085 − 0.059 	�� 

 

� = 	�
���
�

�����
� � 

log� = −6 log(��) − 2log (�����) 

log � = �
−∆��

2.303x1.987x298
� = 	 �

1,943

1,363.67
� = 1.425	 
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Substituting in Equation 22, we gained Equation 24.  

 
(24) 

Table 3 Reactions, equations and line number used in the thermodynamic consideration of Fe-H2O at 25 oC  

Reactions Equation Line 
number 

Fe  → Fe2++2e-   E= -0.44-0.0295log(�����) 1 
Fe2 → Fe3++e-  E = 0.77+0.059log(�����/ ����� )          2 
2Fe3++3H2O → Fe2O3+ 6H+                               log(�����)= -0.72-3pH          3 
2Fe2++3H2O → Fe2O3+ 6H++2e-  E= 0.73-0.18pH-0.059log(�����)          4 
3Fe2++4H2O → Fe3O4+8H++6e-  E= 0.98-0.24pH-0.089log(�����)          5 
3Fe+4H2O → Fe3O4+8H++8e-  E= -0.085-0.059log(�����)          6 
2Fe3O4+2H2O → 2Fe2O3+ 2H++2e-  E = 0.22-0.059pH          7 
3HFeO-

2 + H+ → Fe3O4 + 2H2O+2e-  E = -1.8+0.03pH-0.09log���������          8 
Fe+2H2O → HFeO-

2 +3H++2e-  E= 0.49-0.089pH+0.03log���������          9 
 

Table 3 shows a list of equations, which can be used to plot the potential-pH diagram for Fe corroding 

in water at 25 oC. The concentration of related species was assumed to be 10-4 mol/L. 
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Figure 1 Potential-pH diagram of Fe corroding in water at 25 oC. 

 

log(�����) = −0.72 − 3��	 
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3.2 Thermodynamic consideration of Cu-bearing Steel in water at 25 oC  

As steel alloyed with Cu is subjected to corrosion in water, Cu electrochemically reacts with Fe2+-

containing water and moist Fe3O4 to form CuFeO2 [16]. Besides, the chemical reaction of Cu2+ and Fe2+, including 

water, can provide the formation of CuFeO2 [17]. Normally, CuFeO2 is not stable and can further react with water 

and H+ to form FeOOH [15]. All reactions can be considered in the same way as performed in Fe-H2O system    

[18-22] and the reactions, the equations and line number are listed in Table 4. 

 

Table 4 Reactions, equations and line number used in the thermodynamic consideration of CuFeO2 at 25 oC 

Reactions Equation Line number 
Cu + Fe2+ + 2H2O → CuFeO2 + 4H+ +2 e-  E = 0.38-0.118pH-0.0296log(�����)          1 
3Cu+Fe3O4+2H2O → 3CuFeO2+ 4H++4 e-   E = 0.13-0.059pH          2 
Cu2++Fe2++2H2O → CuFeO2+ 4H+    1.38243= 4pH+log[(�����)(�����)]          3 
CuFeO2+H2O → FeOOH+CuO+ H++ e-    E = 1.06-0.059pH          4 
CuFeO2+2H2O→ FeOOH + CuO2

2-+ 3H++ e-  E = 2.96-0.18pH+0.059log(�������)          5 
CuFeO2 + H+ → Cu2+ + FeOOH + e-  E=  0.62+0.0592pH+0.059log������.�          6 
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Figure 2 Potential-pH diagram of CuFeO2 at 25 oC. 
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The potential-pH diagram of Cu-bearing steel in water at 25 oC can be obtained by placing Figure 2 over 

Figure 1, as displayed in Figure 3. The concentration of species related to the corrosion of Cu-bearing steel was 

supposed to be 10-4 mol/L. 
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Figure 3 Potential-pH diagram of Cu-bearing Steel corroded in water at 25 oC. 

 

It is obvious from Figure 3 that CuFeO2 can be set up on the steel surface for almost pH value. At the 

same time, Fe3O4 can also be formed at the middle to high pH value. The overlap region of FeCuO2 and Fe3O4 is 

clearly observed, meaning that both compounds would coexist in the precipitated rust covering the steel surface. 

Usually, the presence of Cu ions in the rust layers can lower the conductivity of the rust. In addition, Cu ions in   

the rust can retard the transport of oxygen. Therefore, this kind of rust would improve the anti-corrosion efficiency     

of Cu-containing steel in a slightly acidic to a high alkaline environment.      

 

4. Conclusion 

 In this work, electrochemical and chemical thermodynamic considerations were conducted using Nernst’s 

equation and Van't Hoff equation to set up two sets of thermodynamically significant equations. The obtained 

equations were then employed to construct potential-pH diagram, where the investigation of corrosion behavior   

of Cu-bearing steel can be performed. It is found from the obtained diagrams that CuFeO2 can be formed on the 

steel substrate for almost pH value. Fe3O4 appears from the middle to high pH value. The region in which CuFeO2 
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and Fe3O4 overlap is clearly found. The overlap region of both compounds indicates the enhanced anti-corrosion 

performance of Cu-containing steel used in the slightly acidic to high alkaline environment.  
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบนัการนาํขวดพลาสติกเหลือทิ�งจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ถือเป็นหนึ�งในความพยายามที�สําคญั

สําหรับการลดผลกระทบของขยะพลาสติกต่อสิ�งแวดลอ้ม งานวิจยันี� เป็นการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการนาํขวด

พลาสติกที�เหลือทิ�งจากชุมชนมาเป็นส่วนผสมของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์โดยขวดพลาสติกถูกบดยอ่ยเพื�อ

นาํมาผสมร่วมกบัมวลรวมละเอียดร้อยละ 30 โดยนํ� าหนกั อตัราส่วนนํ� าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.4  และสารก่อ

ฟองที�ไดจ้ากการผสมกบันํ� าอตัราส่วน 1:40  กาํหนดความหนาแน่นของคอนกรีตสดที� 900, 1,000, 1,100, 1,200  

และ 1,300 กก./ลบ.ม. ผลการศึกษาพบวา่ความหนาแน่นแห้งแตกต่างจากความหนาแน่นควบคุมเล็กนอ้ย กาํลงัอดั

มีแนวโนม้เพิ�มขึ�นเมื�อความหนาแน่นเพิ�มมากขึ�นในขณะที�การดูดซึมนํ� ามีแนวโน้มลดลง ที�อายุ 28 วนั กาํลงัอดั

สําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก./ลบ.ม. มีค่าเท่ากบั 10.5, 14.0, 18.1, 23.4 และ 28.0 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั 

 

คําสําคัญ: คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์; ขวดพลาสติกยอ่ย; ควมหนาแน่นแห้ง; กาํลงัอดั; การดูดซึมนํ�า 
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Abstract 

Nowadays, the recycling of municipal plastic waste is one of the most important actions to minimize their 

impacts on the environment. In this research, the feasibility of recycling municipal plastic waste as a mixture of 

cellular lightweight concrete was studied. The plastic waste was granulated and mixed with 30% by weight of    

fine aggregate. The water to binder ratio was 0.4, and the foaming agent obtained from the water was mixed at a 

ratio of 1:40. The density of fresh concrete was controlled at 900, 1,000, 1,100, 1,200, and 1,300 kg/m3. The results 

showed that the dry density was slightly different from the control density. The compressive strength tends to 

increase as the density increases, while the water absorption tends to decrease. At 28 days, the compressive 

strength for densities of 900-1300 kg/m3 was 10.5, 14.0, 18.1, 23.4, and 28.0 kg/m2, respectively. 

 

Keywords: Cellular lightweight concrete; Plastic waste; Dry density; Compressive strength; Water absorption  

 

1. บทนํา 

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที�ผา่นมาปัญหาสิ�งแวดลอ้มและมลภาวะของโลกเป็นเรื�องที�มีความสําคญัเป็น

อย่างยิ�ง  ซึ� งในปัจจุบนัเมืองใหญ่จะมีปริมาณขยะในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมากและมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ�นอย่าง

รวดเร็ว [1] พลาสติกถือเป็นหนึ�งในวสัดุที�นิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนส่งผลทาํให้พลาสติกกลายเป็นขยะที�มีปริมาณ

เพิ�มขึ� นอย่างมากและรวดเร็วในปัจจุบัน ในทุกทั�วโลกโดยเฉลี�ยถุงพลาสติกจะเป็นขยะที�มีปริมาณมากที�สุด 

รองลงมาจะเป็นหลอดเครื�องดื�ม ฝาพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหาร เนื�องจากพลาสติกเป็นวสัดุที�ไม่สามารถยอ่ย

สลายดว้ยตวัเองเนื�องจากเป็นสารสังเคราะห์ [2] ดงันั�นนกัวิจยัจึงไดพ้ยายามหาวิธีการในการจดัการขยะพลาสติค

เหล่านี�อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ให้เกิดผลกระทบทางดา้นสิ�งแวดลอ้มตามมาในระยาว โดยแนวทางการ

นําขยะพลาสติคเหล่านี� มาใช้ในการผลิตวสัดุในงานก่อสร้าง หรือนํามาใช้ในอุตสาหกรรมคอนกรีตถือเป็น

แนวทางหนึ�งที�เริ�มมีการศึกษากนัในช่วงที�ผา่นมา 

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์(Cellular Lightweight Concrete, CLC) เป็นคอนกรีตรูปแบบหนึ�งที�ถูก

พฒันาขึ�นมาเนื�องจากมีนํ� าหนักเบาและยงัมีคุณสมบติัในการเป็นฉนวนได้ดีอีกด้วย [3] นิยมนํามาทาํเป็นอิฐ

สําหรับงานผนงัอาคาร โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ� งมีภูมิอากาศที�ร้อนจึงไดรั้บความนิยมนาํมาใช้งานกนัอย่าง

แพร่หลาย สําหรับคอนกรีตมวลเบาที�ใช้ในประเทศไทย สํานกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุสาหกรรม 

ได้กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  มาตรฐาน มอก. 1505 สําหรับคอนกรีต

มวลเบาแบบฟองอากาศอบไอนํ�า [4] ซึ� งกระบวนการผลิตตอ้งผา่นกระบวนการการอบไอนํ� าแรงดนั ส่งผลทาํให้มี

ตน้ทุนในการผลิตที�สูง  ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จึงเป็นบริษทัขนาดใหญ่ และมาตรฐาน มอก. 2601 สําหรับ

คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ [5] หรือเรียกว่าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์โดยแบ่งความ

หนาแน่นเชิงปริมาตรในสภาพแหง้ออกเป็น 8 ชนิด หรือความหนาแน่นแห้งอยูร่ะหวา่ง 501-1,600 กก./ลบ.ม. การ
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ผลิตระบบนี� ใช้ต้นทุนไม่สูงมากทาํให้ผูป้ระกอบการขนาดเล็กสามารถลงทุนในกระบวนการผลิตได้ ทั� งนี�

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเป็นคอนกรีตมวลเบาที�มีส่วนผสมของปูนซีเมนต ์ทราย นํ� าและฟองโฟม จึงมีความ

พยายามในการศึกษาเพื�อนาํเอาวสัดุเหลือทิ�งมาผสมร่วมในการผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ [9] ดงันั�น

งานวิจยันี� จึงมีแนวคิดในการนาํขยะพลาสติกจากชุมชนมาทาํการผสมร่วมในการผลิตนวตักรรมวสัดุก่อสร้าง

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าเพื�อลดตน้ทุนในการผลิต และปัญหาทางดา้นสิ�งแวดลอ้มไดอี้กทางหนึ�ง 

วนัโชค เครือหงษ์ และอภิวิชญ ์ พูลสง [6]ไดศ้ึกษาสมบติัทางกลโครงสร้างจุลภาค การนาํความร้อนและ

การหดตวัแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมเถา้ชานออ้ย ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที�1 แทนที�บางส่วน

ดว้ยเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยนํ� าหนกัของวสัดุประสาน อตัราส่วนนํ� า ต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.60 

ผลการศึกษาพบวา่คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมเถา้ชานออ้ยร้อยละ 20 ให้กาํลงัอดัสูง ค่ากาํลงัอดัของคอนกรีต

มวลเบาเซลลูล่าผสมเถา้ชานออ้ยร้อยละ 10-30 โดยนํ� าหนกของวสัดุประสานที�อายุ  28 วนัสูงกวา่ ค่าที�ทางมอก. 

2601-2556 กาํหนด ปริมาณการแทนที�ของเถา้ชานออ้ยที�เพิ�มขึ�นส่งผลให้หน่วยนํ� าหนักของคอนกรีตมวลเบา

เซลลูล่าร์ผสมเถา้ชานออ้ยมีค่าลดลงและการดูดซึมนํ� ามีค่าสูงกวา่คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ควบคุมการลดลงของ

ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ส่งผลให้ปริมาณของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) แคลเซียมอลูมิน่าซิลิเกตไฮ

เดรต (C2ASH8) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต (C4AH13) มีปริมาณเพิ�มขึ�นซึ� งส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของกาํลงัอดั 

ความพรุนและปริมาณโพรงคาปิลารีขนาดใหญ่ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมเถ้าชานออ้ยมีค่าเพิ�มขึ�นดว้ย

การแทนที�ที�เพิ�มขึ� นของเถ้าชานอ้อย การใช้เถ้าชานอ้อยช่วยการลดการหดตวัแห้งและการนําความร้อนของ

คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ ไดศ้ึกษาถึงโครงสร้างของช่องว่างอากาศในเนื�อวสัดุซึ� งเป็น

ตวักาํหนดคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์ เช่น ความหนาแน่น ความแข็งแรง ความเป็นฉนวนอากาศและการดูดซึมนํ� า 

พบวา่สามารถพฒันาคอนกรีตมวลเบาชนิดเซลลูล่าร์มีสมบติัดา้นความหนาแน่น ความแข็งแรง และการดูดซึมนํ� า

เท่ากบั 900 - 1,050 กก./ม.3  2.50 - 3.15 เมกกะปาสคาล และร้อยละ 11.5 - 15.28 ตามลาํดบั 

เฉลิมชยั ไชยธงรัตน [4] ศึกษาอิทธิพลของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อสมบติัเชิงกลของคอนกรีตมวล

เบาเซลลูล่าร์โดยใช้เป็นวสัดุมวลรวมละเอียดในการแทนที�ทรายบางส่วน พบวา่การแทนที�ทรายดว้ยเศษเมลามีน

ร้อยละ 25 แสดงกาํลงัรับแรงอดัสูงสุด และยงัพบอีกวา่การแทนที�ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอยร้อยละ 10 ส่งผลให้กาํลงั

รับแรงอดัเพิ�มขึ�น อีกทั�งการแทนที�ทรายด้วยเศษเมลามีนส่งผลให้คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์มีค่าความหนาแน่น

แห้งแปรปรวนจากการควบคุมความหนาแน่นของคอนกรีตสดเล็กนอ้ย แต่ส่งผลให้กาํลงัรับแรงอดัและการดูดซึม

นํ�าของคอนกรีตมวลเบาเพิ�มขึ�น 

Nambiar และ Ramamurthy [7] ศึกษาปริมาณโฟมของคอนกรีตมวลเบาและพบว่าหน่วยนํ� าหนกัมีค่า

ลดลงดว้ยการเพิ�มขึ�นของปริมาตรโฟม นอกจากนี�คอนกรีตผสมโฟมร้อยละ 0.40 - 0.50 โดยปริมาตร มีหน่วย

นํ� าหนกัประมาณ 840 - 1,132 กก./ม.3 Chatveera และคณะ [8] ศึกษาสมบติัทางกลของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์

ผสมหินฝุ่ นแอนดีไซตม์ีค่าโมดูลสัความละเอียด (Fineness modulus, FM) เท่ากบั 2.0 2.5 และ 3.0 และพบว่า
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คอนกรีตมวลเบาที�ผสมหินฝุ่ นแอนดีไซต์ซึ� งมีโมดูลสัความละเอียดเท่ากบั 2.0 มีการพฒันากาํลงัรับแรงอดัสูงสุด 

นอกจากนี�  Jitchaiyaphum และคณะ [9] ศึกษาคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมเถา้ลอยและซีโอไลท์ธรรมชาติ โดย

แทนที�เถา้ลอยและซีโอไลทธ์รรมชาติในปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภทที� 1 ร้อยละ10 20 และ 30 โดยนํ� าหนกัของ

วสัดุประสาน และใช้อตัราส่วนนํ� าต่อวสัดุประสานเท่ากบั 0.50 พบว่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตมวลเบา

เซลลูล่าร์ผสมเถา้ลอยและซีโอไลทธ์รรมชาติร้อยละ10 และ 30 โดยนํ�าหนกัของวสัดุประสาน มีค่ากาํลงัรับแรงอดั

ประมาณ 2.42 - 3.45 และ 2.05 - 4.27 เมกะปาสคาลตามลาํดบั โดยการแทนที�ดว้ยเถา้ลอยและซีโอไลท์ธรรมชาติ

ส่งผลให้ปริมาณโพรงคาปิลารีขนาดใหญ่ (Large capillary pore) เพิ�มขึ�นตามร้อยละการแทนที�เพิ�มขึ�น 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 วัสดุที�ใช้ในการทดสอบ 

1) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทที� 1 (Type I Portland cement; OPC) ตามมาตรฐาน ASTM C150 

2) เถ้าถ่านหิน (Fly ash) เป็นเถ้าหรือวสัดุเหลือทิ�งจากการเผาถ่านหินลิกไนต์เพื�อให้พลังงานใน

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  

3) มวลรวมละเอียดเป็นทรายแม่นํ�า ซึ� งผา่นการอบแห้งในเตาอบที�อุณหภูมิระหวา่ง 110±5 องศาเซลเซียส 

จากนั�นนาํมาร่อนผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 16  

4) นํ�าที�ใชใ้นการผสมคอนกรีต คือ นํ�าประปา 

5) สารก่อโฟม (Foaming Agent) หรือนํ� ายากกักระจายฟองอากาศที�ใชใ้นการศึกษานี�  เป็นสารก่อโฟม

ชนิดสังเคราะห์ ประเภทประจุลบ สูตรสารเพิ�มฟองเพื�อการผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูลาร์จากผูผ้ลิตในประเทศ

ไทย 

2.2 อัตราส่วนผสมคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์ 

ส่วนผสมที�ใช้ในงานวิจยันี�  ทาํการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมวลแบบเบาเซลลูล่าร์โดยกาํหนดความ

หนาแน่นของคอนกรีตสดเท่ากบั 900, 1,000, 1,100,  1,200, และ 1,300 กก./ลบ.ม. ตามลาํดบั แนวคิดในการนาํ   

ขวดพลาสติกยอ่ยมาใช้ในการผลิตคอนกรีตมวลแบบเบาเซลลูล่าร์โดยการผสมร่วมเถา้ลอยร้อยละ 10 โดยนํ� าหนกั

ของปูนซีเมนต์ และขวดพลาสติกยอ่ยร้อยละ 30 โดยนํ� าหนกัของทราย  อตัราส่วนนํ� าต่อวสัดุประสาน (ซีเมนต์และ

เถา้ลอย) คงที�ทุกส่วนผสมเท่ากบั 0.40 รายละเอียดอตัราส่วนผสม ดงัแสดงในตารางที� 1 
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ตารางที� 1 อตัราส่วนผสมของคอนกรีตมวลแบบเบาเซลลูล่าร์ 

วัสดุ (kg/m3) 900 1000 1100 1200 1300 
ปูนซีเมนต ์ 403 400 398 395 390 

เถา้ลอย 10% 10% 10% 10% 10% 
เถา้ลอย 40.3 40 39.8 39.5 39 
ทราย 210 291 370 451 532 

ขวดพลาสติคยอ่ย 30% 30% 30% 30% 30% 
ขวดพลาสติคยอ่ย 63 87.3 111 135.3 159.6 

นํ� า 180 177 175 172 170 
สารก่อโฟม 3.7 4.7 6.2 7.2 9.4 

2.3 การเตรียมตัวอย่าง 

2.3.1 การเตรียมและบดย่อยขวดพลาสติก 

ขั�นตอนนี�นาํขวดนํ� าดื�มพลาสติกโดยมีการแยกฝากบัขวด และแผน่ฟิล์มออก มาบดดว้ยเครื�องบดย่อยขวด

พลาสติกที�มีการติดตั�งตะแกรงขนาดรู10 มิลลิเมตร เพื�อให้ขวดพลาสติกสีมีขนาดไม่เล็กกวา่ 5 มิลลิเมตร (หากขวด

พลาสติกย่อยมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร จะกลายเป็นไมโครพลาสติก) ดงัแสดงในรูปที� 1 จากนั�นจึงลา้งทาํความ

สะอาดขวดพลาสติกที�ย่อยแลว้ดว้ยนํ� าประปาพร้อมหาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ตามมาตรฐาน 

ASTMC136 [10]  

     

    ก) เครื�องบดยอ่ยพลาสติก        ข) ขวดพลาสติกที�บดยอ่ยแลว้    ค) ขวดพลาสติกที�บดยอ่ยแลว้ 

รูปที� 1 เครื�องบดยอ่ยขวดพลาสติกและขวดพลาสติกที�บดยอ่ยแลว้ 

2.3.2 การเตรียมฟองโฟม  

การเตรียมฟองโฟมโดยการเตรียมนํ� าสะอาด จาํนวน 40 ลิตร และสารก่อโฟมจาํนวน 1 ลิตร หรือ

อตัราส่วน 40:1 นาํมาผสมกนัอยา่งชา้ๆ ทาํการสร้างฟองโฟมดว้ยเครื�องสร้างฟองโฟมแบบควบคุมเวลาพร้อมต่อ

เขา้กบัถงัลมซึ� งจะทาํการรักษาระดบัความดนัคงที�ในช่วง 0.6-0.8 บาร์ เมื�อความดนัคงที�จึงทาํการเปิดให้ฟองโฟม

ใหไ้หลออกมาผสมกบัคอนกรีตที�ไดเ้ตรียมไวด้งัแสดงในรูปที� 2 
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ก) ถงัลม                ข) สารก่อโฟม           ค) ฟองโฟมที�ใชผ้สมคอนกรีต 

รูปที� 2 เครื�องสร้างฟองโฟมแบบควบคุมเวลา 

2.3.3 การเตรียมคอนกรีตมวลเบา 

การเตรียมคอนกรีตมวลเบาโดยทาํการผสมตามอตัราส่วนที�กาํหนดผ่านเครื�องผสมคอนกรีตมวลเบา

เซลลูล่าแบบใบกวนในแนวนอนดงัแสดงในรูปที� 3  

      

           ก) เครื�องผสมคอนกรีต           ข) การนาํส่วนผสมใส่เครื�องผสม            ค) ใบกวนในแนวนอน 

รูปที� 3 เครื�องผสมคอนกรีตแบบใบกวนในแนวนอน 
 

การผสมคอนกรีตเซลลูล่าเป็นกระบวนการที�สําคญัอีกอยา่งหนึ�ง เนื�องจากโครงสร้างของฟองโฟมที�ผสม

คอนกรีตเซลลูล่ามีความแข็งแรงไม่มาก ในกระบวนการผสมจึงตอ้งไม่ให้ฟองโฟมเกิดความเสียหาย เพื�อให้

ฟองอากาศกระจายแทรกตวัตามเนื�อคอนกรีตอยา่งสมํ�าเสมอการผสมไม่ควรตีหรือหมุนให้เร็วเกินไป เพราะจะทาํ

ใหฟ้องอากาศเกิดการแตกตวัง่าย 

2.3.4 การหล่อคอนกรีต  

หลังจากผสมจนมีความสมํ�าเสมอแล้ว ทาํการทดสอบความหนาแน่นของคอนกรีตสดจนอยู่ในช่วงที�

กาํหนดไว ้ทาํการเทคอนกรีตลงแบบหล่อ จากนั�นปล่อยทิ�งไวใ้หค้อนกรีตแข็งตวัหรือไม่นอ้ยกวา่ 24 ชั�วโมง จึงทาํ

การแกะกอ้นตวัอยา่งทดสอบออกจากแบบหล่อเพื�อทาํการบ่มชื�นโดยใชพ้ลาสติกหุม้ดงัแสดงในรูปที� 4 เพื�อรอการ

ทดสอบตามอายทุี�กาํหนดไว ้ 
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     ก) หาหนาแน่นของคอนกรีตสด          ข) เทคอนกรีตลงแบบหล่อ           ค) การบ่มชื�นโดยใชพ้ลาสติกหุ้ม 

รูปที� 4 ตวัอยา่งคอนกรีตหลงัถอดออกจากแบบหล่อ 

 

2.4 วิธีการทดสอบ 

1) การทดสอบความหนาแน่นแห้ง (Dry Density Test) ของชิ�นตวัอยา่งทดสอบขนาด 150×150×150 มม. 

ที�อายุ 14, 28 และ 60 วนั ตามลาํดบั โดยคาํนวณความหนาแน่นจากสัดส่วนของนํ� าหนกัตวัอยา่งทดสอบหลงัอบ

เป็นเวลา 24 ชม. กบัปริมาตรของตวัอยา่งทดสอบ 

2) การทดสอบกาํลงัรับแรงอดั (Compressive Strength Test) ของชิ�นตวัอยา่งทดสอบขนาด 150×150×150 

มม. ที�อายุ 14, 28 และ 60 วนั ตามลาํดบั โดยเลือกสองดา้นที�เรียบตรงขา้มกนัของชิ�นทดสอบเป็นดา้นสําหรับใช้

ในการทดสอบการรับนํ� าหนกักระทาํแก่ตวัอยา่งคอนกรีต กาํหนดอตัราการเพิ�มของแรงอดัคงที�เท่ากบั 0.40 เมกะ

พาสคลั/วินาที จนกระทั�งคอนกรีตวิบติัหรือไม่สามารถรับแรงที�สูงขึ�นไดต่้อไปอีก กาํลงัที�ไดม้าจากค่าเฉลี�ยการ

ทดสอบตวัยา่งคอนกรีต 3 กอ้น 

3) การทดสอบการดูดซึมนํ� า (Water Absorption) ของชิ�นตวัอยา่งทดสอบขนาด 150×150×150 มม. ที�อาย ุ

28 วนั โดยทาํการอบตวัอยา่งในเตาอบจนแห้งไดม้วลคงที� จากนั�นนาํไปแช่นํ� าสะอาดเป็นเวลา 24 ชั�วโมง จากนั�น

ยกขึ� นใช้ผา้ซับนํ� าส่วนเกินที�ผิวของตวัอย่างทดสอบและชั�งนํ� าหนักภายในเวลา 180 วินาที จากนั�นทาํการ

คาํนวณหาอตัราการดูดซึมนํ�าจากอตัราส่วนระหวา่งมวลของนํ�าที�ถูกดูดซึมกบัมวลของตวัอยา่งเมื�อแห้ง 
 

3. ผลการทดสอบและวจิารณ์ผล 

3.1 สมบัติของวัสดุประสานและมวลรวมละเอียด 

การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของวสัดุประสานในการศึกษาครั� งนี�  พบว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ประเภทที� 1 มีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีเทา ขนาดอนุภาคเฉลี�ยเท่ากบั 7.06 ไมโครเมตร และความถ่วงจาํเพาะ

เท่ากบั 3.14 ในขณะที�เถา้ลอยมีลกัษณะผงละเอียดสีนํ� าตาล ขนาดอนุภาคเฉลี�ยเท่ากบั 8.80 ไมโครเมตร และความ

ถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 2.01 สังเกตุไดว้า่ขนาดอนุภาคเฉลี�ยของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยมีขนาดใกลเ้คียงกนั ปูนซีเมนตม์ี

ขนาดอนุภาคตั�งแต่ 2.20-123.04 ไมโครเมตร โดยที�เถา้ลอยมีขนาดอนุภาคตั�งแต่ 2.56-144.20 ไมโครเมตร ลกัษณะ

การกระจายขนาดอนุภาคของปูนซีเมนตแ์ละเถา้ลอยดงัแสดงในรูปที� 5 
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สําหรับการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของมวลรวมละเอียดในการศึกษาครั� งนี�  พบว่าทรายมีลกัษณะ

เป็นกอ้นมนสีนํ� าตาล  โมดูลสัความละเอียดเท่ากบั 1.99 ค่าความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 2.50 และค่าการดูดซึมนํ� าร้อย

ละ0.34 ในขณะที�ขยะพลาสติกบดย่อยมีลกัษณะเป็นแผ่นแบนสีขาว โมดูลสัความละเอียดเท่ากบั 3.90 ค่าความ

ถ่วงจาํเพาะเท่ากบั  1.46 

3.2 ความหนาแน่นแห้ง 

จากผลการทดสอบความหนาแน่นแห้งของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ที�อายุ 14, 28 และ 60 วนั สําหรับ

ในแต่ละการออกแบบส่วนผสมที�กาํหนดความหนาแน่นของคอนกรีตสดเท่ากบั 900, 1,000,   1,100, 1,200         

และ 1,300 กก /.ลบ.ม . ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปที� 6 พบว่าคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ผสมขวดพลาสติคย่อย

และเถา้ลอย ที�อายุ 14 วนั ความหนาแน่นแห้งมีค่าเท่ากบั 920, 1,017, 1,122, 1,221 และ 1,318 กก /.ลบ.ม . ตามลาํดบั 

ที�อายุ 28 วนั ความหนาแน่นแห้งมีค่าเท่ากบั  913, 1,012, 1,113, 1,209 และ 1,311 กก /.ลบ.ม . ตามลาํดบั และที�อายุ 

60 วนั ตามลาํดบั ความหนาแน่นแห้งมีค่าเท่ากบั  905, 1,005, 1,104, 1,201 และ 1,298 กก /.ลบ.ม . ตามลาํดบั เห็น   

ไดว้า่ความหนาแน่นแห้งมีแนวโน้มลดลงเมื�อเวลาในการบ่มเพิ�มเพิ�มขึ�น และความหนาแน่นแห้งที�ไดม้ีค่าใกลเ้คียง

กบัความหนาแน่นที�กาํหนด โดยค่าความคลาดเคลื�อนความหนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากบั 22 กก /.ลบ.ม . ซึ� งเป็นไป  

ตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.2601 ซึ� งกาํหนดความหนาแน่นเชิงปริมาตรของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าตอ้งมีค่า

แตกต่างจากที�กาํหนดไวไ้ม่เกิน 50 กก/.ลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 การกระจายขนาดอนุภาคของปูนซีเมนต ์เถา้ลอย 
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รูปที� 6 ความหนาแน่นแหง้ของคอนกรีตมวลเบาที�อายตุ่างกนั 

3.3 กาํลงัอดั 

ผลการทดสอบกาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ที�อายุ 14, 28 และ 60 วนั ดงัแสดงในรูปที� 7 

พบวา่ ค่าเฉลี�ยกาํลงัอดัของคอนกรีตตวัอยา่งทดสอบที�อายุ 14 วนั สําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก./ลบ.ม. มี

ค่าเท่ากบั 9.9, 11.3, 13.0, 18.4 และ 24.0 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั สําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก./ลบ.ม. 

ค่าเฉลี�ยกาํลงัอดัของคอนกรีตตวัอย่างทดสอบที�อายุ 28 วนั สําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก./ลบ.ม. มีค่า

เท่ากบั 10.5, 14.0, 18.1, 23.4 และ 28.0 กก./ตร.ซม. ตามลาํดบั ค่าเฉลี�ยกาํลงัอดัของคอนกรีตตวัอยา่งทดสอบที�อาย ุ

60 วนั สําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก./ลบ.ม. มีค่าเท่ากบั 11.5, 15.3, 21.2, 25.9 และ 32.1 กก./ตร.ซม. 

ตามลาํดบั โดยกาํลงัอดัมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นเมื�ออายุในการบ่มและความหนาแน่นควบคุมเพิ�มขึ�น กาํลงัที�ไดจ้ากการ

ทดสอบอายุ 28 วนัคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ความหนาแน่น มากกว่า 1200 กก./ลบ.ม.มีค่ากาํลงัอดัสูงกว่า

มาตรฐาน มอก.2601 กาํหนดกาํลงัอดัตาม มอก. ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 25.5 กก./ตร.ซม. 

 
 

รูปที� 7 กาํลงัอดัของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าที�อายตุ่างกนั 
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3.4 การดูดซึมนํ�า 

  ผลการทดสอบการดูดซึมนํ� าของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ที�อายุ 28 วนั ดงัแสดงในรูปที� 8 พบว่า 

ร้อยละการดูดซึมนํ� าของคอนกรีตตวัอยา่งทดสอบสําหรับความหนาแน่น 900-1300 กก /.ลบ.ม . มีค่าเท่ากบั 20.5, 

20.3, 19.9, 19.0 และ 18.1 ตามลาํดบั โดยร้อยละการดูดซึมนํ�ามีแนวโนม้ลดลงความหนาแน่นของคอนกรีตเพิ�มขึ�น 

โดยร้อยละการดูดซึมนํ� ามีค่าสูงสุด 20.5 ซึ� งไม่เกินเกณฑ์เมื�อพิจารณาตามมาตรฐาน มอก.2601 ซึ� งกาํหนดร้อยละ

การดูดซึมนํ� าไม่มากกว่า 23 สําหรับคอนกรีตมวลเบาที�ความหนาแน่นระหว่าง 801-1,200 กก /.ลบ.ม . และไม่

มากกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับคอนกรีตมวลเบาที�ความหนาแน่นระหวา่ง 1,201-1,600 กก/.ลบ.ม.  

 

 

 

 

 

รูปที� 8 ร้อยละการดูดซึมนํ�าของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ 
 

3.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่น กาํลงัอดัและการดูดซึมนํ�า 

จากผลการทดสอบเมื�อพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างความหนาแน่น กาํลงัอดัและการดูดซึมนํ� าของ

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ที�อาย ุ28 วนัดงัแสดงในรูปที� 9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัอดัและความหนาแน่น

แหง้พบวา่กาํลงัอดัมีความสัมพนัธ์ในเชิงแปรผนัตามความหนาแน่นกล่าวคือ กาํลงัอดัมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นเมื�อความ

หนาแน่นของคอนกรีตเพิ�มขึ�นดงัแสดงในสมการที�  1 ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํลงัอดัและร้อยละการดูดซึมนํ� า

พบว่าในทางตรงกนัขา้มกาํลงัอดัมีความสัมพนัธ์ในเชิงผกผนักบัอตัราการดูดซึมนํ� า กล่าวคือกาํลงัอดัมีแนวโน้ม

ลดลงเมื�อร้อยละการดูดซึมนํ�าของคอนกรีตเพิ�มขึ�นดงัแสดงในสมการที�  2  

 

   D= -0.2845x2+33.259x +598.36       (1) 

   W= -0.0054x2+ 0.0725x + 20.329   (2) 

 

เมื�อ  

  D  คือความหนาแน่นแหง้ (กก./ลบ.ม.) 

  W  คือร้อยละการดูดซึมนํ�า(ร้อยละ) 
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รูปที� 9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความหนาแน่น กาํลงัอดัและการดูดซึมนํ�า 

3.6 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ 

การวเิคราะห์ผวิกะเทาะดงัแสดงในรูปที� 10 โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที�กาํลงัขยาย 

100 และ500 เท่า SEM ของ Fractured surface ของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ พบวา่มีการยึดเกาะกนัระหวา่งมวล

รวมละเอียดทรายและซีเมนตเ์พสตไ์ดค้่อนขา้งดี สังเกตไดจ้ากบริเวณแนวรอยต่อระหวา่งทรายและซีเมนต์เพสต์

โพรงในคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าเป็นโพรงอากาศมีรูปร่างทรงกลมมีขนาดประมาณ 50 ไมโครเมตรไปถึง 200 

ไมโครเมตร ซึ� งเป็นโพรงปิดโดยระหว่างโพรงอากาศจะเป็นเนื�อเพสต์ซึ� งประกอบดว้ยรูพรุนขนาดเล็กที�มีความ

ต่อเนื�องซึ� งส่วนใหญ่เป็นโพรงคาปิลารีขนาดใหญ่ (Large capillary pore) มีขนาดเล็กกวา่ 10 ไมโครเมตรและมีผล

ต่อการซึมผา่น คอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมขวดพลาสติกยอ่ยแสดงดงัรูปที� 11  พบวา่มีการยึดเกาะกนัระหวา่ง

ขวดพลาสติกยอ่ยและซีเมนตเ์พสตไ์ดดี้เช่นเดียวกนัซึ� งสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนบริเวณผิวรอยแตกของเศษพลาสติกที�

เกิดจากการบดยอ่ยที�มีผิวขรุขระ อีกทั�งการแทนที�ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอย ยงัส่งผลให้การยึดเกาะกนัระหวา่งขวด

พลาสติกยย่และซีเมนตเ์พสตเ์กิดไดดี้ยิ�งขึ�นอีกดว้ยโดยสังเกตไดจ้ากบริเวณแนวรอยยึดเกาะระหวา่งขวดพลาสติก

ยอ่ยและซีเมนต์เพสตมี์ช่องวา่งที�เล็กลง นั�นคือขวดพลาสติกยอ่ยและซีเมนตเ์พสต์มีการยึดเกาะกนัแบบแนบชิด

ยิ�งขึ�น สําหรับคอนกรีตมวลเบาผสมขวดพลาสติกย่อยสามารถเห็นการยึดเกาะกนัระหวา่งขวดพลาสติกย่อยและ

ซีเมนต์เพสต์ได ้และยงัสามารถสังเกตเห็นการยึดเกาะกนัระหว่างทรายและซีเมนต์เพสต์ที�ดีขึ�น นอกจากนี� การ

แทนที�ปูนซีเมนตด์ว้ยเถา้ลอยยงัส่งผลใหก้ารยดึเกาะกนัระหวา่งทรายและซีเมนตเ์พสตเ์กิดไดดี้ยิ�งขึ�น ซึ� งสังเกตได้

จากบริเวณแนวรอยยดึเกาะระหวา่งทรายและซีเมนตเ์พสตมี์ช่องวา่งที�เล็กลง 

 

D = -0.2845x2 + 33.259x + 598.36

W = -0.0054x2 + 0.0725x + 20.329
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ก) ขยาย 100 เท่า    ข) ขยาย 500 เท่า 

รูปที� 10  SEM ของ Fractured Surfaceของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ที�อายกุารบ่ม 28 วนั 

 

     

ก) ขยาย 100 เท่า    ข) ขยาย 500 เท่า  

รูปที� 11  SEM ของ Fractured Surfaceของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์ผสมพลาสติก 

 

4. สรุปผล    

งานวจิยันี� เป็นการนาํขวดพลาสติกยอ่ยเพื�อเป็นส่วนผสมแทนที�ทรายร้อยละ 30 โดยนํ� าหนกัของคอนกรีต

มวลเบาแบบเซลลูล่าร์ ผลการทดสอบคุณสมบติัทางกลพบวา่ความหนาแน่นแห้งมีแนวโนม้ลดลงเมื�อเวลาในการ

บ่มเพิ�มขึ�น และความหนาแน่นแห้งที�ไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัความหนาแน่นที�กาํหนด โดยค่าความคลาดเคลื�อนความ

หนาแน่นแห้งสูงสุดเท่ากบั 22 กก./ลบ.ม โดยร้อยละการดูดซึมนํ� ามีแนวโน้มลดลงความหนาแน่นของคอนกรีต

เพิ�มขึ�น โดยร้อยละการดูดซึมนํ�ามีค่าสูงสุด 20.5 ซึ� งไม่เกินเกณฑ์เมื�อพิจารณาตามมาตรฐานมอก. 2601-2556 ชนิด 

C9, C10 และ C12  [2]  ส่วนกาํลงัอดัมีแนวโนม้เพิ�มขึ�นเมื�ออายุในการบ่มและความหนาแน่นควบคุมเพิ�มขึ�น และ

มีความสัมพนัธ์ในเชิงแปรผนัตามความหนาแน่นแห้ง ในทางตรงกนัขา้มกาํลงัอดัมีความสัมพนัธ์ในเชิงผกผนักบั

โพรง 

โพรง 

เศษพลาสตกิ 
เศษพลาสตกิ 
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อตัราการดูดซึมนํ� าของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ซึ� งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของธนภร ทวีวุฒิ และ  

นท แสงเทียน [7] ซึ� งศึกษาแลว้พบวา่กาํลงัรับแรงอดัของตวัอยา่งรูปทรงลูกบาศก์มีค่าระหวา่ง 10.7-18.5 กิโลกรัม

ต่อตารางเซนติเมตร และค่าร้อยละของการดูดชึมนํ�าพบอยูใ่นช่วงร้อยละ 8.3-49.3  

คอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ผสมขวดพลาสติกย่อยร้อยละ 30 ที�ความหนาแน่นมากกว่า 1200  

กก./ลบ.ม. มีศกัยภาพในการแทนที�ทรายสําหรับคอนกรีตบล็อกมวลเบาตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ [2] และในส่วนของตน้ทุนการผลิตนั�น จะมีราคาถูกกวา่คอนกรีตมวล

เบาแบบเซลลูล่าร์ที�ไม่ไดมี้การแทนที�ดว้ยขวดพลาสติกยอ่ย เนื�องจากขวดพลาสติกเป็นวสัดุที�เมื�อนาํมาใชง้านแลว้

ไม่นาํมาใชง้านซํ� า จึงถือวา่การผลิตคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่าร์ที�มีขวดพลาสติกยอ่ยเขา้ไปผสมไม่เพียงแต่ลด

ตน้ทุนเท่านั�นยงัเป็นการลดขยะเหลือใชจ้ากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนดว้ย 
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งานวิจยันี� ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณบูรณาการวิจยัและนวตักรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เลขที�สัญญารับทุน น.สกสว 28/2563 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณ     

คุณอภยั ชาภิรมย ์ที�ให้ความอนุเคราะห์เครื�องสร้างฟองโฟม และเครื�องผสมคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์แบบใบ

กวนแนวนอน และขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และ

ศูนย์นวตักรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวสัดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก เขตพื�นที�อุเทนถวาย ที�ให้ความอนุเคราะห์สถานที�และเครื�องมือ

หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ในการดาํเนินการวจิยั 
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บทคัดย่อ   

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โดยใช้หลกั

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการในการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที�ก่อให้เกิดความเสียหายของกล่อง

กระดาษลูกฟูก และใชก้ารทดลองพื�นผิวตอบสนอง เพื�อทดลองหาปัจจยัที�มีผลต่อของเสียประเภทกระดาษกรอบที�

เป็นประเภทของเสียที�สูงที�สุด โดย กาํหนดค่าทั�ง 3 ปัจจยัในการตั�งค่าของเครื�อง Corrugator คือ (1) ความเร็ว

เครื�องจกัร ที�ช่วง 170 - 190 เมตรต่อนาที (2) ระยะห่างช่องว่างกาว ที�ช่วง 370 - 400 ไมครอน และ (3) กาวที�

เครื�องจกัร ที�ช่วง 380 - 390 ไมครอน ที�ระดบันยัสาํคญัที� 0.05 ผลการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัที�ผลต่อปริมาณของเสีย

ที�เกิดขึ�นที�แผนกผลิตกระดาษลูกฟูก ไดแ้ก่ ความเร็วและระยะห่างช่องวา่งกาว โดยมีระดบัที�เหมาะสมในการตั�งค่า

เครื�อง Corrugator ในการผลิตกระดาษลูกฟูก คือ ความเร็วเครื�องจกัร  ที� 190 เมตรต่อนาที, ระยะห่างช่องวา่งกาว  

ที� 393 ไมครอน และ กาวที�เครื�องจกัร  ที� 385 ไมครอน จะสามารถให้ค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ สูงสุดเท่ากบั 

103.27 kg.f/cm2  และสามารถลดปริมาณของเสียประเภทกระดาษกรอบ จากเดิมก่อนการปรับปรุงเฉลี�ยร้อยละ 

5.86  และผลการปรับปรุง ด้วยการใช้เทคนิคการทดลองพื�นผิวตอบสนอง แบบ Box-Behnken พบว่าของเสีย

ประเภทกระดาษกรอบทาํใหข้องเสียดงักล่าวลดเหลือร้อยละ 1.83 ดงันั�นทาํใหภ้าพรวมของปริมาณของเสียในช่วง
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ก่อนปรับปรุงเฉลี�ยอยู่ที�ร้อยละ 7.33  ซึ� งการลดของเสียประเภทกระดาษกรอบทาํให้ของเสียในภาพรวม ลดลง

เหลือร้อยละ 3.28 ซึ� งทาํใหบ้ริษทักรณีศึกษาจึงสามารถควบคุมปริมาณของเสียที�ไม่ให้เกินเกณฑ์ร้อยละ 4.5 ตามที�

กาํหนดไว ้

 

คําสําคัญ:  กล่องกระดาษลูกฟูก; กระดาษกรอบ; การทดลอง; แบบพื�นผิวตอบสนอง 

 

Abstract  

This research aimed to reduce the defective form carton box process using industry engineering 

technique for categorizing the potential causes of a problem to obtain defective in the carton box process. 

Response Surface Experiment was used to design the experiment by three factors consisting of 1) Speed 

machine at 170-190 m/min, 2) Glue gap at 370-400 micron, and 3) Glue Machine at 380-390 microns with 

significance at 0.05. The summarized results were suitable parameters for setting up the machine in producing 

carton box where the speed at 190 meters/ minute, the glue gap at 390 microns, and the glue Machine at 385 

effects to highly compressive force at 103.27 kg. f/cm2 and reduce defective brittle paper. The before 

improvement result shows a defective ratio average of 5.86%, and after improvement using Response Surface 

Experiment (Box-Behnken) result shows a defective ratio average of 1.83 %. So, the summarized results were 

as follows before improving the total monthly defective ratio average of 7.33%. The brittle paper was mostly 

defective to reduce after improvement. The total defective (Monthly) ratio was also reduced by 3.28%, and the 

manufacturer can do meet the target that the Total monthly defective ratio average of less than 4.5%. 

 

Keywords: Carton box; Brittle paper; Response Surface Experiment 

 

1. บทนํา 

ในภาวการณ์แข่งขนัทางการคา้และการตลาดยุคโลกาภิวตัน์ที�รุนแรงนั�น องค์กรธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัที�

รวดเร็วเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที�มีความตอ้งการสินคา้ที�หลากหลายและเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 

ปัจจยัอนัดบัหนึ� งที�ผูบ้ริโภคใช้ในการตดัสินใจเลือกใช้สินคา้และบริการ   คือ “คุณภาพ” ของสินคา้และบริการ

นั�นเอง ในการบรรจุหีบห่อหรือการบรรจุภณัฑ์ เป็นอีกองคป์ระกอบหนึ�งที�เป็นตวัช่วยถนอมสินคา้ หรือผลิตภณัฑ์

ในระหว่างการขนส่งและการเก็บรักษาจนถึงมือลูกคา้ โดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์ที�เหมาะสมจะตอ้งมีความ

สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และการออกแบบรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑ์โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การใชก้ราฟฟิก ยงัมีผลในดา้น

การขาย [1]  จึงจะเห็นไดว้า่กล่องกระดาษลูกฟูกมีบทบาทและความสําคญัอยา่งมาก กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นวสัดุ

หนึ� งที�ที�ไดรั้บความนิยมนาํมาผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์ในเกือบทุกอุตสาหกรรม [2] เนื�องจากมีคุณสมบติัดา้นความ
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ทนทาน สามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย นํ� าหนกัเบา เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม และสามารถปรับเปลี�ยนให้ตรง

ความตอ้งการได[้3] งานวิจยัฉบบันี�  ทางคณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษากระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกของบริษทั

กรณีศึกษาแห่งหนึ�ง โดยจากการศึกษาขอ้มูลในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 2562 โดยพบปริมาณของเสีย

ในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกใบสั�งงาน B1092 จาํนวนทั�งสิ�น 818,790 ชิ�น ตามรูปที� 1 บริษทักรณีศึกษาได้

กาํหนดเกณฑก์ารยอมรับปริมาณของเสียที�ร้อยละ 4.5 และพบปัญหางานเสียที�เกิดขึ�นในกระบวนการผลิตกระดาษ

ลูกฟูก จากขอ้มูลบนัทึกของขึ�นงานเสียในแต่ละเดือนของฝ่ายผลิต พบขอ้มูลของเสียคิดเฉลี�ยต่อเดือนเป็นร้อยละ 

7.33 ซึ� งสูงกวา่ที�บริษทัตั�งเป้าหมายไว ้

 

 
 

รูปที� 1 ปริมาณของเสียเกิดขึ�นในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 2562 

 

 เมื�อนาํขอ้มูลมาจาํแนกตามประเภทงานเสียตามตารางที� 1 พบวา่มีของเสียทั�งหมด 11 ประเภท ของเสียที�

เกิดขึ� นในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกโดยผูว้ิจยั ได้เก็บขอ้มูลของเสียจากกระบวนการผลิตตั�งแต่ เดือน

กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 2562  
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ตารางที� 1 ปริมาณของเสียจาํแนกตามประเภทของเสียในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 2562 

ประเภทของเสีย จํานวนของเสีย (ชิ�น) ประเภทของเสีย จํานวนของเสีย (ชิ�น) 

รอยด่าง 1,102 รอยต่อ 2,093 

เปื� อนนํ�ามนั 1,884 รอยเริ�ม 50,774 

เหลื�อม 12,756 ล่อน-พอง 87,921 

 SL ตดัเป็นขยุ 1,302 กระดาษกรอบ 655,001 

ลอนกระโดด 2,947 ยบัในมว้น 1,411 

รอย HP 1,599   

จากขอ้มูลของเสียที�เกิดขึ�นกบัใบสั�งงาน B1092 ที�ทางผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์เพื�อแยกลงรายละเอียดไป

ในหวัขอ้ประเภทของเสียในแต่ละประเภทของเสียที�เกิดขึ�น ซึ� งจากการตรวจสอบจากขอ้มูลทางสถิติพบวา่ลกัษณะ

ของเสียมีทั�งหมด 11 ประเภท  ไดแ้ก่ รอยด่าง เปื� อนนํ� ามนั เหลื�อม SL ตดัเป็นขุย ลอนกระโดด รอย HP รอยต่อ 

รอยเริ�ม ล่อน-พอง กระดาษกรอบ ยบัในมว้น ดงัแสดงในรูปที� 2 และนาํมาจดัเรียงลาํดบัของลกัษณะแต่ละ

ประเภทของปัญหาที�พบเป็นแผนภูมิพาเรโต พบว่าของเสียประเภทกระดาษกรอบมีจาํนวนสูงมากว่า 80 

เปอร์เซ็นต ์จึงทาํการเลือกทาํการลดจาํนวนของเสียประเภทดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2  กราฟพาเรโตแสดงปริมาณของเสียเดือนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม 2562 

  เมื�อคดัปัญหาที�จะทาํการปรับปรุงแลว้ จะทาํการใชห้ลกัเกณฑ์ของแผนผงักา้งปลา (Cause and Effect 

Diagram) การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของเสียทาํโดยเลือกปัญหาหลกัสําหรับการคน้หาสาเหตุ และใชแ้ผนผงั

เหตุและผลหที�เกิดขึ�นจริงของปัญหา[4-7] และเลือกนาํเทคนิคการทดลองพื�นผิวตอบสนอง (Response Surface 

Experiment) ซึ� งเป็นการปรับกระบวนการใหเ้หมาะสมที�สุด ซึ� งเป็นการผสมผสานระหวา่งเทคนิคทางคณิตศาสตร์

จาํนวนของเสีย (ชิ�น) 655001 87921 50774 25094
Percent 80.0 10.7 6.2 3.1
Cum % 80.0 90.7 96.9 100.0

ประเภทของเสีย Otherรอย Startลอ่น-พองกระดาษกรอบ
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และสถิติ วธีิการทดลองพื�นผวิตอบสนองไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหนึ�งในวธีิที�มีประสิทธิภาพมากที�สุด สําหรับการ

เพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการโดยการรวม [8] โดยถูกนาํมาใชอย่างแพร่หลาย เช่นการนาํวิธีการทดลองพื�นผิว

ตอบสนองมาทาํการปรับปรุงกระบวนการบาํบดันํ� าเสีย [9]  การออกแบบพื�นผิวการตอบสนองเพื�อหาปัจจยัที�

เหมาะสมในกระบวนการสกดัโดยใช้คลื�นเสียงความถี�สูงร่วมดว้ยในการสกดั (Ultrasound-assisted Extraction, 

UAE) [10] ดงันั�นจึงนาํวิธีการทดลองพื�นผิวตอบสนองมาเป็นแนวทางช่วยในการลดของเสียประเภทกระดาษ

กรอบที�เกิดขึ�น และนาํผลที�ไดม้าแกไ้ขขั�นตอนกระบวนการผลิตในกระบวนการผลิตจริง เพื�อลดของเสียลดตน้ทุน

การผลิตที�ใชใ้นการผลิตใหมี้คุณภาพในการผลิตชิ�นงานมากขึ�น 

2. ระเบียบวธีิการวจัิย 

 บริษทักรณีศึกษาที�ทางผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทธุรกิจกระดาษซึ� งรูปแบบ

การผลิตเป็นแบบ ผลิตบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก พิมพ ์ขึ�นรูป โดยลูกคา้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเครื�อง

อุปโภค เช่น กล่องบรรจุเครื�องดื�มผลิตภณัฑข์องบริษทักรณีศึกษา ไดแ้ก่กล่องกระดาษ ตามรูปที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

  บริษทักรณีศึกษาผลิตกล่องกระดาษที�ใชเ้ป็นกรณีศึกษามีเครื�องจกัรที�ใชใ้นการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก 

คือเครื�อง Corrugator Machine ที�เป็นภาพเครื�องจกัรจากบริษทักรณีศึกษาดงัรูปที� 4 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 4 เครื�อง Corrugator Machine 
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2.1 รายละเอยีดประเภทของเสีย 

  การผลิตกระดาษลูกฟูกโดยเครื�อง Corrugator Machine ปัญหาจากการผลิตมีใหเ้ห็นอยูม่ากมายหลายชนิด 

ซึ� งแต่ละปัญหาก็จะมีแนวทางแกไ้ขที�แตกต่างกนัผูท้าํงานในแผนกกระดาษลูกฟูกตอ้งเขา้ใจถึงตน้เหตุของปัญหา

เสียก่อน จึงสามารถแกไ้ขต่อไปได ้โดยในการศึกษาของเสียเภทมีลกัษณะดงัรูปที� 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 5 ลกัษณะของเสียประเภทกระดาษกรอบ 

 

 การตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ ปัญหากระดาษกรอบ มีลักษณะภายนอกดูเป็นปกติ อาจจะมีงอ

เล็กนอ้ยเมื�อทาํการหยบิมาตรวจสอบโดยการหกังอหรือบีบจะทาํให้ทราบวา่กระดาษกรอบเกินมาตรฐาน โดยการ

ทดสอบกระดาษกรอบด้วยเครื�องทดสอบความตา้นทานแรงดนัทะลุ ซึ� งบริษทักรณีศึกษามีค่ายอมรับกระดาษ

กรอบค่าความตา้นทานแรงดนัทะลุ โดยนาํค่าที�ได้จากการทดสอบเทียบมาตรฐานที�อา้งอิงตอ้งไม่ตํ�ากว่า 700 

kg.f/cm2 

 

2.2 วเิคราะห์หาสาเหตุในการเกดิของเสียในการผลติชิ�นงาน 

  หลงัจากที�ไดห้วัขอ้ปัญหาของเสียที�ไดจ้ากการวเิคราะห์แลว้ ในลาํดบัขั�นตอนต่อไปจึงนาํหวัขอ้ที�เลือก มา

แจกแจงหาปัญหาและสาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา (Fishbone Diagram) และไดร่้วมกนัระดมความคิดในการหา

สาเหตุหลกั กา้งปลายอ่ย ซึ� งแสดงสาเหตุต่าง ๆ ที�คาดวา่จะมีผลต่อปัญหาชิ�นงานหรือผลิตภณัฑ์ หลงัจากวิเคราะห์

โดยใชห้ลกัทรัพยากร (Resources) ซึ� งประกอบดว้ย 4M คือ 
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รูปที�  6 แผนภาพกา้งปลาเพื�อวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 

 

 จากการวเิคราะห์สาเหตุโดยใชแ้ผนภูมิกา้งปลา (Fishbone Diagram) ตามรูปที� 6 จึงมีขอ้สรุปจากการระดม

สมองพบวา่สาเหตุที�มีผลกระทบกบัปัญหา ซึ� งสามารถในการดาํเนินการหรือใชเ้วลาสั�น ๆ ในการแกไ้ข และทาํให้

ปัญหาลดลงไดคื้อ 1) ความเร็วเครื�องจกัร, 2)  ระยะห่างช่องวา่งกาว และ 3) กาวที�เครื�องจกัร   

 

2.3 วธีิพื�นผวิตอบสนอง (Response Surface Methodology; RSM)  

 เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติที�เป็นประโยชน์ในการสร้างแบบจาํลองและวิเคราะห์ปัญหาซึ� ง

แสดงผลตอบสนองต่อผลจากตวัแปรต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อหาจุดหรือความเหมาะสมต่อผลนั�น ทาํให้ง่าย

ในการจดัการและการอธิบายผลเมื�อเปรียบเทียบกบัวิธีการอื�น งานวิจยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษากระบวนการที�

เหมาะสมในการขึ� นรูปบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยการออกแบบการทดลองด้วยโปรแกรมพื�นที�ผิว

ตอบสนอง วิธี Box Behnken design เพราะเป็นวิธีที�ใชผ้ลจากการทดลองนอ้ยที�สุด และจากการศึกษามี 3 ตวัแปร

ที�มีผลกระทบกบัปัญหากระดาษกรอบ มาเป็นปัจจยัที�ศึกษา มีดงันี�  1) ความเร็วเครื�องจกัร  ในการเดินงาน, 2)  

ระยะห่างช่องวา่งกาว  และ 3) กาวที�เครื�องจกัร  โดยมีการกาํหนดช่วงในการทดลองแต่ละปัจจยัดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 2 ช่วงของการทดสอบทั�ง 3 ปัจจยั 

ปัจจยั(Factor) ช่วงการทดสอบ หน่วย 

ความเร็วเครื�องจกัร   170 – 190 M/Min 

ระยะห่างช่องวา่งกาว   370 – 400 Micron 

กาวที�เครื�องจกัร   380 – 390 Micron 

 

 จากตารางที� 2 เป็นการจาํแนกปัจจยัและระดบัที�มีผลต่อการทดลองโดยในการกาํหนดปัจจยัและช่วงของ

การทดสอบ เพื�อที�จะออกแบบการทดลอง โดยทั�งสามปัจจยัมีการตั�งค่าโดยช่างที�มีประสบการณ์ โดยมีหลกัการใน

การปรับทั�ง 3 ส่วนดงันี�  

 1) ความเร็วเครื�องจกัร ที�เร็วหรือชา้มากนอ้ยเกินไปจะทาํให้กระดาษผา่นเครื�องให้ความร้อนกระดาษเร็ว

หรือนานเกินไปส่งผลใหเ้กิดกระดาษกรอบหรือกาวไม่แหง้ 

 2) ระยะห่างช่องว่างกาว การตั�งค่าที�ชิดหรือห่างมากน้อยเกินไปจะทาํให้กระดาษนิ�มหรือแข็งเกินไป

เช่นกนั 

 3) กาวที�เครื�องจกัร การตั�งค่าที�มากหรือนอ้ยเกินไปจะทาํใหก้ระดาษนิ�มหรือแขง็เกินไปเช่นกนั 

 

3. ผลการวจัิย  

 จากการวางแผนการทดลอง การกาํหนดปัจจัยและระดับในการศึกษาในงานวิจัยนี�  ผูว้ิจยัเลือกการ

ออกแบบการทดลองเป็นการทดลองพื�นผิวตอบสนอง (Response Surface Experiment ) แบบ Box-Behnken      

[10-15] ซึ� งจะมีค่าสูง กลาง ตํ�า ซึ� งประกอบดว้ย 3 ปัจจยั การกาํหนดปัจจยัและระดบัเพื�อที�จะออกแบบการทดลอง

นั�น ผูว้ิจยัไดอ้า้งอิงจากการรวบรวมการตั�งค่าการผลิตของบริษทักรณีศึกษาที�ใชใ้นการผลิต โดยค่าที�นาํมาใชเ้ป็น

ค่าที�บริษัทกรณีศึกษาใช้ในการผลิต ผลจากการออกแบบการทดลอง ซึ� งมาจากการคาํนวณของโปรแกรม 

MINITAB แต่จาํนวนที�เหมาะสมและเพียงพอของงานวิจยันี� คือ ทาํการทดลองซํ� า (Replicates) จาํนวน 2 ครั� งจึง

แสดงผลการทดลองเท่ากบั 30 การทดลอง ซึ� งผลการทดลองแบบ Box-Behnken ดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 ผลการทดลองแบบ Box-Behnken 

Std Order Run Order Pt Type Blocks Speed Glue Gap Glue Machine Bursting Strength 

1 1 2 1 170 370 385 64 

2 2 2 1 190 370 385 84 

3 3 2 1 170 400 385 93 

4 4 2 1 190 400 385 112 

5 5 2 1 170 385 380 89 

6 6 2 1 190 385 380 93 

7 7 2 1 170 385 390 83 

8 8 2 1 190 385 390 92 

9 9 2 1 180 370 380 98 

10 10 2 1 180 400 380 91 

11 11 2 1 180 370 390 63 

12 12 2 1 180 400 390 83 

13 13 0 1 180 385 385 92 

14 14 0 1 180 385 385 91 

15 15 0 1 180 385 385 90 

16 16 2 1 170 370 385 67 

17 17 2 1 190 370 385 83 

18 18 2 1 170 400 385 86 

19 19 2 1 190 400 385 99 

20 20 2 1 170 385 380 83 

21 21 2 1 190 385 380 99 

22 22 2 1 170 385 390 90 

23 23 2 1 190 385 390 98 

24 24 2 1 180 370 380 67 

25 25 2 1 180 400 380 81 

26 26 2 1 180 370 390 61 

27 27 2 1 180 400 390 92 

28 28 0 1 180 385 385 92 

29 29 0 1 180 385 385 91 

30 30 0 1 180 385 385 92 
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ตารางที� 4 ตารางการวเิคราะห์ความแปรปรวน 

Source DF Adj SS    Adj MS   F-Value   P-Value 

Model 9 3122.26    346.92      7.03     0.000 

      Linear   3 2190.38    730.13     14.80     0.000 

      Speed 1 689.06    689.06     13.97     0.001 

      Glue Gap 1 1406.25   1406.25     28.50     0.000 

      Glue Machine 1 95.06     95.06      1.93     0.180 

Square 3 686.76    228.92      4.64     0.013 

      Speed*Speed 1 67.39     67.39      1.37     0.256 

      Glue Gap*Glue Gap 1 515.39    515.39     10.45     0.004 

      Glue Machine * Glue Machine 1 89.39     89.39      1.81     0.193 

2-Way Interaction 3 245.13     81.71     1.66     0.208 

      Speed*Glue Gap 1 2.00      2.00      0.04     0.842 

      Speed* Glue Machine 1 1.12      1.12      0.02     0.881 

      Glue Gap*Glue Machine  1 242.00    242.00      4.91     0.039 

Error 20 986.71     49.34   

     Lack-of-Fit 3 217.87     72.62      1.61     0.225 

     Pure Error 17 768.83    45.23   

Total    29 4108.97    

 

 จากตารางที� 4 การวเิคราะห์ความแปรปรวน พบวา่ค่า P-Value มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ปัจจยั ความเร็ว

เครื�องจกัร และระยะห่างช่องว่างกาว มีอิทธิพลต่อค่ากระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกอย่างมีนัยสําคญั ที�ระดบั

ความเชื�อมั�น 95 % แสดงวา่จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของผลการทดลองค่าของเสียกระดาษกรอบไม่มี

อิทธิพลต่อค่ากระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก และสมการความสัมพนัธ์อาจจะมีบางช่วงของปัจจยัที�มีความ

ผดิพลาดสูง การทดสอบสัมประสิทธิ� ของการตดัสินใจ R-Sq(adj) ซึ� งบอกไดว้า่ปัจจยัทั�ง 3 ที�นาํมาทาํการทดลองมี

อิทธิพลต่อการทดลองร้อยละ 38.62 ส่วนที�เหลืออีกร้อยละ 85.18 เป็นปัจจยัที�ควบคุมไม่ได ้ 

 ส่วนค่าของ Lack-of-Fit มีค่า P-Value มากกวา่ 0.05 แสดงวา่สมการความสัมพนัธ์ที�ไดจ้ากการคาํนวณมี

ความแม่นยาํโดยสมการความสัมพนัธ์ของระหวา่งปัจจยัและผลตอบสนองมีดงันี�  
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ความตา้นทานแรงดนัทะลุ = -15113 - 6.0 ความเร็วเครื�องจกัร  + 1.6 ระยะห่างช่องวา่งกาว  + 79.8 กาวที�    

เครื�องจกัร + 0.0302 ความเร็วเครื�องจกัร *ความเร็วเครื�องจกัร -0.0371 

ระยะห่างช่องว่างกาว *ระยะห่างช่องว่างกาว  - 0.139 กาวที�เครื�องจกัร *

กาวที�เครื�องจกัร -0.0033 ความเร็วเครื� องจกัร *ระยะห่างช่องว่างกาว           

- 0.0075 ความเร็วเครื�องจกัร *กาวที�เครื�องจกัร  + 0.0733 ระยะห่างช่องวา่ง

กาว *กาวที�เครื�องจกัร  

จากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ที�พฒันาขึ�นสมการความสัมพนัธ์ของระหว่างปัจจยัและผลตอบสนอง 

สามารถนาํมาพล็อตเป็นกราฟพื�นผิวตอบสนองเพื�ออธิบายถึงอิทธิพลของตวัแปรต่าง ๆ ที�มีผลต่อความตา้นทาน

แรงดนัทะลุ ดงัแสดงในรูปที� 7 และ 8 

 

          

 

                     

                     

 

 

รูปที� 7 พื�นผวิตอบสนองแสดงผลความตา้นทานแรงดนัทะลุระหวา่ง ระยะห่างช่องวา่งกาว *กาวที�เครื�องจกัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 8 พื�นผวิตอบสนองแสดงผลความตา้นทานแรงดนัทะลุระหวา่ง ระยะห่างช่องวา่งกาว * ความเร็วเครื�องจกัร  

 จากรูปที� 7 กราฟพื�นผิวตอบสนองแสดงอิทธิพลของ ระยะห่างช่องว่างกาว *กาวที�เครื� องจกัร ของ

กระบวนการขึ� นรูปบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก โดยกาํหนดให้ระดับของของ ความเร็วเครื� องจกัร อยู่ที�

ระดบักลาง พบวา่การใชป้รับตั�งให ้ระยะห่างช่องวา่งกาว  ให้กวา้งขึ�น ทาํให้ค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ สูงขึ�น 
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ซึ� งแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างช่องวา่งกาว  มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ โดยมีค่า p-value 

นอ้ยกวา่ 0.05 ต่างกบั กาวที�เครื�องจกัร   ซึ� งมีค่าความตา้นทานแรงดนัทะลุทีตํ�า ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ กาวที�เครื�องจกัร   

ไมมี่อิทธิพลต่อค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ โดยมีค่า p-value มากกวา่ 0.05 ทั�งนี� เมื�อพิจารณาที�ระดบัของตวัแปร

ทั�งสองที�คา่สูง-ตํ�า ต่างกนั ซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงไม่มีอิทธิพลปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั 

 จากรูปที� 8 กราฟพื�นผิวตอบสนองแสดงอิทธิพลของ ระยะห่างช่องว่างกาว * ความเร็วเครื�องจกัร ของ

กระบวนการขึ� นรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก โดยกําหนดให้ระดับของของ กาวที�เครื� องจักร อยู่ที�

ระดบักลาง พบวา่การใชป้รับตั�งให ้ระยะห่างช่องวา่งกาว  ให้กวา้งขึ�น ทาํให้ค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ สูงขึ�น 

ซึ� งแสดงให้เห็นว่า ระยะห่างช่องวา่งกาว  มีอิทธิพลอย่างมากต่อค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ โดยมีค่า p-value 

นอ้ยกวา่ 0.05 เช่นเดี�ยวกบั ความเร็วเครื�องจกัร  พบวา่การใชป้รับตั�งให้เร็วขึ�น ซึ� งมีค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ 

ทีสูงขึ�นเช่นกนั เมื�อพิจารณาที�ระดบัของตวัแปรทั�งสองที�ค่าสูงๆจะใหท้าํให้ค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ สูงที�สุด

ซึ� งแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลปฏิสัมพนัธ์ (Interaction Effect) ระหวา่งตวัแปรคือ ระยะห่างช่องวา่งกาว  และความเร็ว

เครื�องจกัร  

 การวิเคราะห์สภาวะที�เหมาะสมดว้ยฟังก์ขนั Response Optimizer และยืนยนัผลการทดลองการทาํนาย

สภาวะที�เหมาะสมของแต่ละปัจจยัในกระบวนการขึ�นรูปบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกนี� เพื�อให้ไดท้าํให้ค่า 

ความตา้นทานแรงดนัทะลุ ไดม้ากที�สุด(ค่าการตอบสนองสูงสุด) ดว้ยฟังก็ชนั Response Optimizer ในซอฟตแ์วร์ 

Minitab โดยวดัความพึงพอใจโดยรวมของผลตอบสนอง (Composite Desirability; D) ซึ� งค่าความพึงพอใจของ

ผลตอบสนองมีคาํอยูร่ะหวา่ง 0-1 ถา้ D มีคาํเทา่กบั 1 หมายถึง ผลตอบสนองนั�นไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสมบูรณ์ 

จากรูปที� 9 พบว่าสภาวะที�เหมาะสมที�สุดในกระบวนการขึ�นรูปบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกคืออตัราส่วน

ระหว่าง ความเร็วเครื� องจักรที� 190 m/min, ระยะห่างช่องว่างกาวที� 393 Micron และ กาวที�เครื� องจกัรที�               

385 Micron จะสามารถใหค้่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ สูงสุดเท่ากบั 103.27 kg.f/cm2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 9 วเิคราะห์สภาวะที�เหมาะสมดว้ยฟังกข์นั Response Optimizer 

Cur
High

Low

D: 0.8289

Optimal

Predict

d = 0.82891

Maximum

y = 103.2746

Bursting

370.0

400.0

170.0

190.0
Glue GapSpeed

[190.0] [393.0303]
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 เมื�อนาํสภาวะที�ไดจ้ากการประมวลผลของ ซอฟตแ์วร์มาทาํการทดลอง เพื�อทดสอบ โดยทาํการประมาณ

ค่าสภาวะเพื�อให้ง่ายต่อการทดลอง จะไดอ้ตัราส่วนระหวา่ง ความเร็วเครื�องจกัร  ที� 190 m/min, ระยะห่างช่องวา่ง

กาวที� 393 Micron และ กาวที�เครื�องจกัรที� 385 Micron หลงัจากการทดลองเพื�อตรวจสอบสภาวะที�เหมาะสมใน

กระบวนการขึ�นรูปบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟูก พบวา่ค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ ที�ไดมี้ค่าใกลเ้คียงกบัค่าที�

ไดจ้ากการประมวลผลดว้ยซอฟตแ์วร์ จึงสามารถยืนยนัไดว้า่การประยุกตใ์ชว้ิธีทดลองพื�นผิวตอบสนอง ร่วมกบั

การออกแบบการทดลองแบบประสมกลางเป็นวิธีที�มีประสิทธิภาพในการนาํมาหาสภาวะที�เหมาะสมในการ

กระบวนการขึ�นรูปบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษลูกฟูก 

 

4. บทสรุป 

การศึกษาสภาวะที�เหมาะสมในกระบวนการขึ� นรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกโดยวิธีพื�นผิว

ตอบสนอง 3 ปัจจยั ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าตวัแปรของกระบวนการขึ� นรูปบรรจุภณัฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก

อตัราส่วนระหวา่ง ความเร็วเครื�องจกัร , ระยะห่างช่องวา่งกาว  และ กาวที�เครื�องจกัร  ที�พิจารณาและแบบจาํลอง

ถดถอยกาํลงัสองทาํนายร้อยละผลไดข้องค่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ ไดอ้ย่างมีนยัสําคญั ( < 0.05) ค่า ความ

ตา้นทานแรงดนัทะลุ เพิ�มขึ�นเมื�ออตัราส่วนระหวา่ง ความเร็วเครื�องจกัร , ระยะห่างช่องวา่งกาว  เพิ�มขึ�น อตัราส่วน

ระหว่าง ความเร็วเครื� องจกัรที� 190 m/min, ระยะห่างช่องว่างกาวที� 393 Micron และ กาวที�เครื� องจกัรที�               

385 Micron ไดค้่า ความตา้นทานแรงดนัทะลุ จากการทดลองเท่ากบั 103.27 kg.f/cm2  มีคา่ใกลเ้คียงกบัคาํทาํนายที�

ได้จากการประมวลผล การทดลองสามารถยืนยนัได้ว่าแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์จากวิธีทดลองพื�นผิว

ตอบสนองใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื�อทาํสภาวะที�เหมาะสมในการกระบวนการขึ� นรูปบรรจุภณัฑ์กล่อง

กระดาษลูกฟูก 

จากผลการปรับปรุงมิถุนายน ปี 2562 ดว้ยการใชเ้ทคนิคการทดลองพื�นผิวตอบสนอง (Response Surface 

Experiment ) แบบ Box-Behnken พบวา่ของเสียประเภทกระดาษกรอบทาํใหข้องเสียดงักล่าวลดเหลือร้อยละ 1.83 

โดยขอ้มูลก่อนการปรับปรุงเดือนกุมภาพนัธ์ –พฤษภาคม ปี 2562 เฉลี�ยร้อยละ 5.86 ดงัรูปที� 10 

ดงันั�นทาํใหภ้าพรวมของปริมาณของเสียในช่วงก่อนปรับปรุงเดือนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม ปี 2562 เฉลี�ย

อยูที่�ร้อยละ 7.33 จากรูปที� 1 การลดของเสียประเภทกระดาษกรอบทาํให้ของเสียในภาพรวมในเดือนมิถุนายน ปี 

2562 ลดลงเหลือร้อยละ 3.28 ซึ� งทาํให้บริษทักรณีศึกษาสามารถควบคุมปริมาณของเสียที�ไม่ให้เกินเกณฑ์ร้อยละ 

4.5 ตามที�กาํหนดไว ้
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 รูปที� 10 ปริมาณของเสียเกิดขึ�นในกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกในช่วงก่อนปรับปรุงเดือนกุมภาพนัธ์ –                

พฤษภาคม ปี 2562 และหลงัปรับปรุงมิถุนายน ปี 2562 
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บทคัดย่อ 

 เห็ดแครงเป็นเห็ดเศรษฐกิจ ที�มีราคาและคุณค่าทางอาหารสูง งานวิจยันี� นาํเสนอการประยุกต์ใช้ระบบ

สมาร์ตฟาร์มที�ช่วยเพิ�มผลผลิตเห็ดแครงสําหรับเกษตรกร โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาประสิทธิภาพของระบบ

ควบคุมแบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ดแครง และเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงจากโรงเรือนแบบ

สมาร์ตฟาร์ม (โรงเรือนทดลอง) และโรงเรือนปกติ (โรงเรือนควบคุม) การออกแบบระบบควบคุมใช้การควบคุม

แบบอตัโนมติัด้วยโปรแกรมเมเบิ�ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โดยรับสัญญาณอุณหภูมิและความชื�นจากเซนเซอร์ 

พร้อมระบบแสดงผลและจดัเก็บขอ้มูลบนแพลตฟอร์ม Google ก่อนนาํไปใชท้ดลองไดม้ีการทดสอบความถูกตอ้ง

ของการควบคุมและการแสดงผล จากนั�นนาํระบบควบคุมแบบสมาร์ตฟาร์มไปติดตั�งในโรงเรือนทดลองสําหรับ

การเพาะเห็ดแครง เมื�อครบระยะเวลาการเก็บเกี�ยวจึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครง

ระหวา่งโรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุม  ผลการวิจยัพบวา่ระบบควบคุมสมาร์ตฟาร์มที�พฒันาขึ�นทาํงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยาํสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื�อนอุณหภูมิและความชื�น ร้อยละ 4.37 และ 4.20  

ตามลาํดับ ทาํงานได้ต่อเนื�องโดยไม่เกิดความผิดปกติ และเมื�อเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครง พบว่า ผลผลิต          
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เห็ดแครงที�ไดจ้ากโรงเรือนทดลอง มีนํ� าหนกั 6,861.29 กรัม สูงกวา่ผลผลิตเห็ดแครงของโรงเรือนควบคุมถึง 1.99 

เท่า ที�พบมีนํ� าหนกัเพียง 3,443.20 กรัม โดยมีค่าเฉลี�ยแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 แสดงให้

เห็นวา่ การใชร้ะบบสมาร์ตฟาร์มช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดแครงให้กบัเกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

คําสําคัญ: เห็ดแครง; สมาร์ตฟาร์ม; โปรแกรมเมเบิ�ลลอจิกคอนโทรลเลอร์; อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง 

 

Abstract  

 Schizophyllum commune are economic mushrooms with high price and nutritional value. This research 

presented an application of smart farm that increased Schizophyllum commune productivity. The objectives of 

this research were to study the smart farm control system performance and make a comparison between the 

product from greenhouse equipped with smart farm system (experimental set) and conventional greenhouse 

(control set). The system used Programmable logic controller for automatic control. The system was developed 

to display and collect the temperature and humidity on Google platform. Afterward, the system was tested 

before installation in experimental set. At the end of the harvest period, the results showed that the smart farm 

system worked accurately and efficiently. The average error percentage of temperature and humidity were 4.�� 

and �.�� %, respectively. In addition, Schizophyllum commune yield from the experimental set weighed 

6,861.29 grams, which was higher than Schizophyllum commune yield from the control set 1.99 times (3,443.20 

grams). The weight difference result was statistically significant at 0.05 level. Ultimately, the smart farm system 

greatly improved the efficiency of cultivating Schizophyllum commune for farmers. 

 

Keywords: Schizophyllum commune; Smart farm; Programmable logic controller; Internet of things 

 

1. บทนํา  
 อาชีพการเพาะเห็ด เป็นอาชีพที�เกษตรกรให้ความสนใจทาํกนัเพิ�มมากขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ทั�งในลกัษณะเป็น

อาชีพหลกัและอาชีพเสริม โดยขอ้มูลการรายงานจากสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พบวา่ 

ในปี พ.ศ.2563 มูลค่าของการผลิตเห็ดเศรษฐกิจรวม 9,000 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ�นจากปี พ.ศ.2560 ที�มีมูลค่า 2,291 

ลา้นบาท [1]  หรือกวา่ 3.9 เท่า เห็ดแครงมีชื�อวิทยาศาสตร์  Schizophyllum commune เป็นเห็ดเศรษฐกิจชนิดหนึ�ง

ที�มีราคาสูง โดยเห็ดแครงสดมีราคากิโลกรัมละ 250 – 400 บาท และเห็ดแครงแห้งมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,000 

บาท เป็นที�นิยมบริโภคและเป็นที�ตอ้งการของตลาด เนื�องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง [2-3]  ซึ� งมีรายงานจากภา

นุมาส ชนาชน [4] พบวา่ เห็ดแครงเป็นเห็ดที�ให้พลงังานสูงกวา่เห็ดหลายชนิด โดยให้พลงังานสูงกวา่เห็ดนางฟ้า

และเห็ดโคนถึง 4 เท่าตวั และให้โปรตีนสูงกวา่ถึง 1 เท่าตวั โครงสร้างของเห็ดแครง มีสารที�แสดงฤทธิ� ทางชีวภาพ
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ที�ประกอบดว้ยสาร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโพลีแซคคาไรด์หรือเส้นใยอาหารและไอโซพรีนอยด์ ซึ� งสารโพลีแซคคาไรด์

ในเห็ดแครง มีชื�อว่า ชิโซฟิลแลน (Schizophyllan) ซึ� งได้รับการพฒันาเป็นยาตา้นโรคเอดส์ ยาต้านมะเร็งชนิด 

ต่าง ๆ และยงัมีฤทธิ� ในการกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ ้มกันอื�น ๆ ของร่างกาย เช่น ระดับนํ� าตาล และระดับ

คอเลสเตอรอล [5] นอกจากนั� นนักวิจัยย ังพบว่าด้วยโครงสร้างเคมีของชิโซฟิลแลนในเห็ดแครงทําให้มี 

เบตา้กลูเคนขนาดใหญ่ ซึ� งเบตา้กลูเคนเป็นสารตา้นทานต่อโรคติดเชื�อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนอีกดว้ย [4] 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัเห็ดแครงในธรรมชาติ ซึ� งส่วนใหญ่จะขึ�นในตน้ไมแ้ห้งหรือไมย้างนั�นค่อนขา้งหาได้ยาก  

ทาํให้ผู ้บริโภคต้องรอให้ถึงช่วงหน้าฝนถึงจะได้มีโอกาสบริโภคเห็ดแครงตามธรรมชาติ นอกจากนั�นด้วย

สถานการณ์โควิค-19 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการเปลี�ยนแปลงดา้นสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบนั สินคา้

เกษตรส่วนใหญ่รวมทั�งเห็ดแครงมีราคาสูงขึ�น การบริโภคอาหารที�มีประโยชน์จึงมีขอ้จาํกดัตามฤดูกาล ซึ� งปัญหา

ในการเพาะเห็ดของประเทศไทยยงัมีปัญหามาอยา่งต่อเนื�องทั�งในดา้นการผลิตหวัเชื�อและการดูแลสภาพแวดลอ้ม

ในโรงเพาะเห็ด [1] ซึ� งเห็ดแครงจะเจริญเติบโตไดดี้ในสภาพอากาศที�มีความร้อนชื�น [3] จึงจะใหผ้ลผลิตที�ดีได ้

 ปัจจุบนัมีการนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้ชีวิตประจาํวนัมากยิ�งขึ�น โดยเฉพาะงานด้าน

ระบบการควบคุมแบบอตัโนมติัและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ�ง ( Internet of things: IoT ) ที�เชื�อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และตวัควบคุม [6] มีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี

การควบคุมอตัโนมติัและ IoT มาช่วยในการยกระดบัการผลิตของภาคการเกษตรทั�งขนาดใหญ่และขนาดเล็กอยา่ง

กวา้งขวาง [7-8]  โดยเป็นเครื�องมือสําคญัในการจดัการปัจจยัต่าง ๆ ที�ใชใ้นการผลิต เช่น การจดัการระบบนํ� า และ

ระบบระบายอากาศ เป็นตน้ ซึ� งช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการปลูก การผลิต ลดการใช้แรงงาน และลดตน้ทุนได้

เป็นอย่างดี ซึ� งรูปแบบที�มีการนาํเทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันาฟาร์มเกษตรกรรมนี� เรียกว่าฟาร์มอจัฉริยะหรือ

สมาร์ตฟาร์ม (Smart farm) [9] เมื�อนาํไปประยุกต์ใช้กบัการจดัการในการปลูกและผลิตพืช จะทาํให้เกษตรกร

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลและควบคุมการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตได ้ทั�งยงัจดัเก็บขอ้มูล 

บันทึกผล ประมวลผล และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลให้ผูใ้ช้สามารถนํามาปรับปรุงการเพาะปลูกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ [10-12]  

 ดงันั�นผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบและพฒันาระบบสมาร์ตฟาร์มในการเพาะเห็ดแครง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ

ศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมระบบสมาร์ตฟาร์มที�พฒันาขึ�น โดยออกแบบโรงเรือนและระบบควบคุมให้

สามารถใช้งานได้ง่าย มีระบบควบคุมแบบอตัโนมติัที�สามารถแสดงผลไดบ้นสมาร์ตโฟนมาช่วยในการควบคุม

และติดตามขอ้มูล เป็นการเพิ�มประสิทธิภาพในการเพาะเห็ดแครงไดม้ากยิ�งขึ�น  

 

2. ขั�นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 การดาํเนินการวิจยัเพื�อออกแบบและพฒันาระบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับการผลิตเห็ดแครง เริ�มจากการศึกษา

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง ก่อนทาํการออกแบบโครงสร้าง ระบบการควบคุม และระบบการจดัเก็บขอ้มูลผ่านเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต แลว้ทาํการทดสอบความถูกตอ้งของระบบควบคุมที�พฒันาขึ�น จากนั�นนาํเห็ดแครงเพาะในโรงเรือน

และเปรียบเทียบผลผลิตระหวา่งโรงเรือนที�ใชร้ะบบสมาร์ตฟาร์มกบัโรงเรือนปกติ รายละเอียด ดงันี�  

2.1 การศึกษาข้อมูลที�เกี�ยวข้อง 

การศึกษาขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งไดด้าํเนินการคน้ควา้ขอ้มูลกระบวนการผลิตเห็ดแครง พบวา่เห็ดแครงสามารถ

เจริญเติบโต ออกดอกไดดี้ในสภาพอากาศร้อนชื�น โดยอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ดที�เหมาะสม อยูท่ี� 28 ถึง 35 ºC และ

ตอ้งการความชื�นสูงในช่วง 80 %RH ถึง 90 %RH และระดบัแสงสวา่งปานกลาง [10],[13] 

2.2 การออกแบบโรงเรือนเพาะเห็ดแครงและระบบควบคุม 

การออกแบบโรงเรือน ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื�นของโรงเรือน ซึ� งใช้การควบคุมแบบสมาร์ต

ฟาร์ม มีการออกแบบ 2 ส่วนสําคญั ดงันี�  

2.2.1 โครงสร้างโรงเรือนและการติดตั�งอุปกรณ์ 

โครงสร้างหลกัของโรงเรือนทาํดว้ยท่อพีวีซี ขนาด ¾ นิ�ว กวา้ง 1.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร และสูง 1.80 

เมตร ชั�นในคลุมดว้ยผา้ยางใส ชั�นนอกคลุมดว้ยสแลน 60 % ดา้นหน้าติดตั�งตูค้วบคุม ดา้นขา้งสามารถเปิด ปิดได ้

และดา้นในติดตั�งเซนเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชื�น จาํนวน 2 จุด มีระบบท่อนํ� าขนาด 6 มิลลิเมตร ที�ต่อมา

จากโซลินอยด์วาล์วและปั�มนํ� าแบบอตัโนมติั พร้อมระบบสเปรยห์มอก จาํนวน 7 จุด ครอบคลุมพื�นที�ด้านใน

โรงเรือน ดงัรูปที� 1 

 
 

รูปที� 1 โครงสร้างโรงเรือนเห็ดแครง 

 

2.2.2  การออกแบบระบบควบคุมการทํางาน 

การออกแบบระบบควบคุมการทาํงานได้ประยุกต์ใช้หลักการของระบบควบคุมแบบอตัโนมัติด้วย

โปรแกรมเมเบิ�ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programable logic controller: PLC) [14] และเชื�อมโยงขอ้มูลเขา้กบัระบบ 

IoT สําหรับการจดัเก็บขอ้มูลแบบเวลาจริง (Realtime) ร่วมกบัแพลตฟอร์ม Google [15] ภาพรวมของระบบแสดง

ดงัรูปที� 2 
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รูปที� 2 ภาพรวมการเชื�อมต่ออุปกรณ์ของระบบควบคุม 

 

 จากรูปที� 2 อุปกรณ์หลกัของระบบประกอบดว้ย 1) อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวดัอุณหภูมิและความชื�น รุ่น 

VMS-3002-WS-N01 สื�อสารแบบ Modbus จาํนวน 2 ตวั 2) ตวัควบคุม PLC รุ่น Wecon LX2E [16] ที�มีเสถียรภาพ

สูง 3) โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve) พิกดัแรงดนั 24 VDC  สําหรับเปิด-ปิดนํ� าไปยงัหวัพ่นหมอก (Mist spray)  

4) พดัลมระบายอากาศ พิกดัแรงดนั 24 VDC ขนาด 10 นิ�ว สําหรับการระบายความร้อน และ 5) จอแสดงผลแบบ

สัมผสั (Touch screen) รุ่น Samkoon 043AW  ขนาด 4.3 นิ�ว มีอุปกรณ์ Wifi ในตวั [17] สามารถออกแบบเพื�อ

เชื�อมโยงขอ้มูลสารสนเทศเขา้สู่ระบบ IoT ได ้โดยเมื�อระบบถูกสั�งให้ทาํงาน ขอ้มูลทั�งหมดภายในรีจิสเตอร์ของ 

PLC จะถูกส่งไปยงัจอแสดงผล และส่งต่อขอ้มูลไปยงัคราวด์เซอร์วิส (Could service) ผา่น Application program 

interface (API) และส่งขอ้มูลไปยงัสมาร์ตโฟน (Smart phone) ของผูใ้ชง้าน ขณะเดียวกนัผูใ้ชส้ามารถปรับตั�งค่า

การควบคุม กาํหนดค่าอุณหภูมิ ความชื�นที�เหมาะสมผ่านจอแสดงผลหรือผ่านสมาร์ตโฟนได้ โดยเทคนิคการ

ควบคุมใช้หลกัการ On-Off with dead band [18-19] สามารถควบคุมการทาํงานของเอาตพ์ุตให้เป็นไปตามค่าที�

กาํหนดทั�งดา้นตํ�า (Lower trigger) และดา้นสูง (Upper trigger) ดงัสมการที� (1) และค่าตั�งดา้นตํ�า ดงัสมการที� (2) 

 PV = SP + Differential gap        (1) 

 PV = SP - Differential gap        (2) 
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เมื�อ      PV คือ ค่าที�วดัได ้(Process variable)  

 SP คือ ค่าที�กาํหนด (Setpoint variable)  

 + Differential gap คือ ค่าความแตกต่างของค่าที�ต ั�งไวก้บัค่าตั�งดา้นสูง  

 - Differential gap คือ ค่าความแตกต่างของค่าที�ต ั�งไวก้บัค่าตั�งดา้นตํ�า  

 

 การกาํหนดค่าความชื�นอากาศ กาํหนดค่าตั�งดา้นตํ�า ที� 80 %RH และดา้นสูง ที� 90 %RH [2] สําหรับค่า

อุณหภูมิอากาศ กาํหนดค่าตั�งดา้นตํ�าที� 28 ºC และค่าตั�งดา้นสูงที� 35 ºC  [13] แสดงผงังานดงัรูปที� 3 
 

 
รูปที� 3 การออกแบบโปรแกรม (ก) ผงังานของโปรแกรม (ข) ตวัอยา่งแลดเดอร์ไดอะแกรม 
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 สาํหรับขั�นตอนวิธีของโปรแกรมควบคุม เมื�อระบบถูกตั�งค่าในโหมดการทาํงานอตัโนมติั แสดงดงัผงังาน

ในรูปที� 3 (ก) เริ�มจากเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณให้ตวั PLC จากนั�น PLC ทาํการตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื�นใน

อากาศจากเซนเซอร์ เปรียบเทียบกับเงื�อนไขที�กาํหนดไว ้หากความชื�นในอากาศตํ�ากว่า 80 %RH และอยู่ใน

ช่วงเวลา 8.00 -17.00 น.  PLC จะส่งสัญญาณไปสั�งงานให้เอาต์พุตทาํงาน Y1 ทาํงานเพื�อขบัรีเลยต์วัที� 1 ส่ง

สัญญาณให ้      โซลินอยด์ทาํงาน ส่งผลให้ปั�มนํ�าแบบอตัโนมติัทาํงานพร้อมกนั ทาํใหน้ํ�าถูกส่งมาตามท่อไปยงัหัว

พน่สเปรยห์มอก จนกวา่ความชื�นจะสูงขึ�นถึง 90 %RH เอาตพ์ุต Y1 จะหยุดทาํงาน ส่งผลให้โซลินอยด์ และปั�มนํ� า

หยุดทาํงานพร้อมกนั ในส่วนค่าอุณหภูมิ เมื�ออุณหภูมิในโรงเรือนสูงกวา่ 35 ºC และอยูใ่นช่วงเวลา 8.00 -17.00 น.  

PLC จะสั�งงานให้เอาตพ์ุต Y2 ทาํงานเพื�อขบัรีเลยต์วัที� 2 ส่งสัญญาณให้พดัลมระบายอากาศทาํงานจนกวา่อุณหภูมิ

จะลดลงจนถึง     28 ºC ตวั PLC จะสั�งหยุดการทาํงานของเอาตพ์ุต Y2 และพดัลมจะหยุดทาํงานอตัโนมติั จากผงั

งานของโปรแกรมควบคุมนาํมาเขียนขั�นตอนวิธีโดยใชภ้าษาแลดเดอร์ไดอะแกรม (Ladder diagram) ประกอบดว้ย

ส่วนสาํคญั 4 ส่วน ดงัรูปที� 3 (ข) ไดแ้ก่  

  1) โปรแกรมส่วนติดต่อสื�อสารผา่น Modbus (Communication protocol) ประกอบดว้ยการกาํหนดค่าการ

สื�อสารของ PLC ซึ� งเป็นการกาํหนด Board rate, Parity, Data length, Stop bit (Move H81 D8120) การกาํหนดให้ 

PLC เป็นอุปกรณ์ Master (Move H20 D8126) และการกาํหนดค่าเวลา Time out (Move K200 D8129) 

  2) โปรแกรมส่วนการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ผ่าน Modbus ประกอบดว้ยการกาํหนดให้ PLC อ่านค่าจาก

ลาํดบั ID และ Function code ของตวัเซ็นเซอร์ โดยหลงัจากกาํหนดพารามิเตอร์ที�ถูกตอ้งแลว้ใชค้าํสั�ง RS เพื�อ

จดัเก็บขอ้มูลลงใน Data register (D) สําหรับการประมวลผลต่อไป 

  3) โปรแกรมส่วนเปรียบเทียบค่าและสั�งงานเอาต์พุต ประกอบดว้ยส่วนเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างค่าที�

อ่านได้จากเซนเซอร์ (Process value) กบัค่าที�กาํหนด (Setpoint value) หากเป็นไปตามเงื�อนไขจะสั�งงานให้

เอาตพ์ุต Y ทาํงาน หรือหยุดการทาํงานต่อไป 

  4) โปรแกรมส่วนเปรียบเทียบค่าเวลาเพื�อสั�งงานเอาตพ์ุต เป็นการใชง้านฟังก์ชนั Reads the current real 

time (TRD) เพื�ออ่าน Data register D8013 – D8019 สําหรับการอ่านค่าวนั เดือน ปี จากตวั PLC และนาํช่วงเวลาที�

ตอ้งการกาํหนดมาสร้างเงื�อนไขในการทาํงาน  

 

2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานและสารสนเทศในการจัดการข้อมูล 

2.3.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้งาน (Graphic user interface: GUI) ของจอแสดงผล คาํนึงถึงหลกัการ

ออกแบบ GUI ที�ดี [20] โดยมีรูปแบบสัญลกัษณ์เหมาะสม สื�อความหมายของอุปกรณ์บนจอแสดงผลที�เขา้ใจง่าย

สอดคล้องกับการทาํงานจริงของอุปกรณ์ มองเห็นได้สะดวก ได้แก่ ปุ่ มเปิด - ปิด พดัลม ปั�มนํ� า และตัวเลข

แสดงผล แสดงดงัรูปที� 4 
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รูปที� 4  การออกแบบส่วนควบคุมและแสดงผลบนจอแสดงผลและสมาร์ตโฟน 

 

 จากรูปที� 4 หนา้จอแสดงผล ประกอบดว้ย 1) หนา้หลกั (Main) 2) หนา้แสดงผลค่าอุณหภูมิ ความชื�นและ

สถานะอุปกรณ์ในโหมดอตัโนมติั (Auto) 3) หนา้ควบคุมดว้ยมือ (Manual) และ 4) หนา้ตั�งค่า (Setting)  

2.3.2 ส่วนควบคุมและแสดงผลบนสมาร์ตโฟนและระบบจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ 

 การควบคุมและแสดงผลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้การเชื�อมต่อสัญญาณจากตวั Wifi ของจอสัมผสั             

ส่งขอ้มูลไปยงั Router และเชื�อมต่อขอ้มูลเขา้กบัระบบคราวด์โดยมี API เป็นตวักลางในการสื�อสารขอ้มูล สําหรับ

การควบคุมและแสดงผลผา่น Web application ใชค้ราวด์เซอร์วิสของ Samkoon ในส่วนการสร้าง Dashboard เพื�อ

จดัเก็บขอ้มูลแบบเวลาจริงโดยใช้แพลตฟอร์ม Google  sheet ซึ� งมีจุดเด่นที�สามารถใชง้านไดส้ะดวกสําหรับผูม้ี

บญัชี Google การเขียนโปรแกรมส่งขอ้มูลใช้เทคนิค HTTP GET method [18] แสดงไดอะแกรมการทาํงานของ

ระบบ ดงัรูปที� 5  
 

 
 

รูปที� 5 การออกแบบโปรแกรมส่งขอ้มูลจาก PLC ไปยงั Google sheet และแสดงผลบน Google dashboard 
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 จากรูปที� 5 ไดอะแกรมแสดงลาํดบัการทาํงานของการส่งขอ้มูลจากรีจิสเตอร์ของ PLC เพื�อแสดงผลบน 

Google dashboard เริ�มจากลําดับที� 1 Network state ระบบจะตรวจสอบการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นการ

ตรวจสอบ IP Address ของตวัจอสัมผสักบัเครือข่ายที�เชื�อมต่อกนั จากนั�นเป็นการทาํงานในลาํดบัที� 2 Receive 

state เป็นการตรวจสอบตวัแปร Global variable ซึ� งเป็นพารามิเตอร์ที�ตอ้งการส่งขอ้มูล และตรวจสอบตาํแหน่ง 

URL ของ Google script และส่งขอ้มูลไปยงัการทาํงานในลาํดบัที� 3 Connect to cloud state ซึ� งระบบจะทาํการ

ตรวจสอบรหัสของ Google sheet ID ค่าพารามิเตอร์ ตาํแหน่งของแถวและคอลมัน์ที�จะทาํการบนัทึกขอ้มูล และ

ระบบจะดึงขอ้มูลจากแถวและคอลมันท์ี�อ่านไดเ้พื�อสร้าง Dashboard สําหรับการแสดงผล 

 

2.4  การศึกษาประสิทธิภาพของระบบควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ดแครงที�ควบคุมด้วยระบบสมาร์ตฟาร์ม 

2.4.1 การประเมินความถูกต้องของการสั�งงานและการควบคุม 

การประเมินความถูกตอ้งในการควบคุมการทาํงานตามคาํสั�งที�กาํหนด ทั�งในรูปแบบการควบคุมดว้ยมือ

และการทาํงานแบบอตัโนมติั โดยทดสอบการทาํงานในแต่ละรูปแบบ จาํนวน 9 ครั� ง จากนั�นนาํผลที�ไดม้าประเมิน

ระดบัความถูกตอ้งของการควบคุมโดยใชค้่าสถิติร้อยละ [21] 

2.4.2 การหาค่าความถูกต้องของการตรวจวดัค่าและการบันทึกผล 

หลงัจากการออกแบบระบบแลว้ ไดติ้ดตั�งตวัควบคุม เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื�น ระบบท่อนํ� าตาม

ตาํแหน่งที�ไดอ้อกแบบไว ้และเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตของระบบสําหรับการจดัเก็บขอ้มูลแบบ Realtime บน Google 

sheet จากนั�นจึงทาํการเดินระบบ แลว้ทาํการกาํหนดค่าที�ตอ้งการควบคุมตามที�กาํหนด (Set point) ตรวจสอบการ

ทาํงานของระบบที�พฒันาขึ�นด้วยการทดสอบความแม่นยาํของการวดัค่าของเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื�น 

การสั�งงานของ PLC ระบบการจดัเก็บขอ้มูล ตลอดจนการแสดงผลของค่าที�วดัไดจ้ากจอแสดงผลและสมาร์ตโฟน 

จากนั�นทาํการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิและความชื�นจากระบบที�พฒันาขึ�นกบัมิเตอร์วดัอุณหภูมิและความชื�น

มาตรฐาน (Elitech) เก็บบนัทึกผลอยา่งต่อเนื�องเป็นเวลาทุก ๆ 15 นาที แลว้นาํค่าเฉลี�ยของอุณหภูมิและความชื�นที�

วดัได้มาคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์ค่าความคลาดเคลื�อน (% error) ตามสมการที� 3 [22] เพื�อนําข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม ภาพการดาํเนินงาน ดงัรูปที� 6 
       

 %	error = 	
|�������|

��
× 100                        (3) 

 

เมื�อ Emea คือ ค่าที�วดัไดจ้ากเซ็นเซอร์ 

 Et     คือ ค่าจากการวดัดว้ยเครื�องมือมาตรฐาน 
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รูปที� 6 การตรวจวดัค่าอุณภูมิและความชื�นโรงเรือนทดลอง (ก) การติดตั�งเซนเซอร์และสเปรยห์มอก 

(ข) การเปรียบเทียบค่าการวดัจากเซ็นเซอร์กบัเครื�องมือวดัมาตรฐาน (ค) การควบคุมผา่นสมาร์ตโฟน 

 

2.4.3 การเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงของโรงเรือนที�ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มและโรงเรือนปกติ 

การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดแครงที�เพาะปลูกโดยใช้โรงเรือนแบบสมาร์ตฟาร์ม (โรงเรือนทดลอง) 

และโรงเรือนแบบปกติ (โรงเรือนควบคุม) การดาํเนินการทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบมีการสุ่มตวัอย่าง

และวดัหลงัการทดลอง (Posttest-Only control group design) [23] โรงเรือนทดลองจะใชร้ะบบสมาร์ตฟาร์มใน

การควบคุมอุณหภูมิและความชื�น ส่วนโรงเรือนควบคุมจะให้เกษตรกรฉีดพ่นนํ� าเช้าและเยน็ตามการเพาะเห็ด

แครงแบบปกติ ก้อนเชื�อเห็ดเป็นก้อนเชื�อที�ถูกเพาะและบ่มเชื�อมาพร้อมกนั โดยสั�งซื�อจากฟาร์มเพาะเห็ดที�มี

มาตรฐานใน จ.พทัลุง จาํนวน 100 กอ้น ถูกนาํมาสุ่มแยกเพื�อจดัใส่ในโรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุมโดย

การแขวนด้วยเชือก โรงเรือนละ 50 กอ้น เมื�อเชื�อเห็ดเดินเต็มถุงจึงใชม้ีดกรีดเป็นแนวเฉียง กอ้นละ 5 ร่อง เพื�อให้

เห็ดสามารถออกดอกมานอกถุงได ้เมื�อเห็ดอายุได ้6 วนั จึงทาํการเก็บผลรอบที� 1 จากนั�นอีก 6 วนั เห็ดออกดอก

รอบที� 2 ทาํการเก็บดอกเห็ดอีกครั� ง นาํนํ� าหนกัของเห็ดทั�งสองรอบคิดค่าเฉลี�ยเพื�อวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชส้ถิติ

แบบที (t-test) [21] 

 

3. ผลการวิจัย 

 จากการดําเนินการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับการผลิตเห็ดแครง มีรายละเอียด

ผลการวิจยั ดงันี�  

3.1 ผลการศึกษาความถูกต้องของการสั�งงาน การควบคุมและความถูกต้องของค่าการวัดจากเซ็นเซอร์ 

 หลงัจากการติดตั�งระบบควบคุมแลว้ ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบความถูกตอ้งในการควบคุมการสั�งงานของ

ระบบควบคุม โดยทดสอบการสั�งงานในรูปแบบการทาํงานดว้ยมือ และการทาํงานแบบอตัโนมติั ผลการทดสอบ

แสดงดงัตารางที� 1 
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ตารางที� 1 ผลการทดสอบการทาํงานของระบบควบคุม 

รูปแบบ จํานวนครั�งในการ

ทดสอบ (ครั�ง) 

ความถูกต้องในการ

ควบคุม (ครั�ง) 

ความถูกต้อง 

(ร้อยละ) 

1. การทาํงานดว้ยมือ (Manual)    

1.1 การสั�งงานจากสวติช์ปุ่มกด  9 9 100 

1.2 การสั�งงานจากจอสัมผสั  9 9 100 

1.3 การสั�งงานจากสมาร์ตโฟน  9 9 100 

2. การทาํงานอตัโนมติั (Auto)    

2.1 การสั�งงานควบคุมโซลินอยด์วาลว์ 9 9 100 

2.2 การสั�งงานควบคุมพดัลมระบายอากาศ 9 9 100 

เฉลี�ย   100 
 

 จากตารางที� 1 ผลการทดสอบการควบคุมและการสั�งงานของระบบควบคุมตามรูปแบบการทาํงานของ

โรงเรือนเพาะเห็ดแครงแบบสมาร์ตฟาร์ม ทั�งในโหมดการทาํงานดว้ยมือและการทาํงานแบบอตัโนมติั มีความถูก

ตอ้งทุกรูปแบบ ร้อยละ 100 อยา่งไรก็ตาม จากการสังเกตความรวดเร็วในการสั�งงานพบวา่ บางครั� งการสั�งงานผา่น

สมาร์ตโฟนอาจมีการหน่วงเวลาสั�น ๆ เป็นเวลา 1-2 วินาทีขึ�นอยูก่บัความเสถียรของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 การทดสอบความถูกตอ้งของค่าการวดัค่าเฉลี�ยของเซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิและความชื�น โดยเปรียบเทียบ

ค่าที�อ่านไดจ้ากค่าเฉลี�ยของเซนเซอร์กบัเครื�องมือวดัมาตรฐาน ตั�งแต่เวลา 8.00 น. – 17.00 น. และบนัทึกผลทุก 15 

นาที ผลการทดสอบแสดงดงัรูปที� 7 
 

 

รูปที� 7 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าอุณหภูมิและความชื�นที�วดัไดจ้ากเซนเซอร์และเครื�องมือมาตรฐาน 
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 จากรูปที� 7 ค่าอุณหภูมิและความชื�นจากเซนเซอร์ มีค่าแตกต่างกบัเครื�องมือวดัมาตรฐานสูงสุด 4.00 ºC 

และตํ�าสุด 0.10 ºC ในส่วนของความชื�นอากาศค่าจากเซ็นเซอร์แตกต่างกบัเครื�องมือวดัมาตรฐานสูงสุด 7.50 %RH 

และตํ�าสุด 1.00 %RH โดยมีค่าเฉลี�ยอุณหภูมิและความชื�นของค่าจากเซ็นเซอร์กบัเครื�องมือมาตรฐานแตกต่างกนั

ร้อยละ 4.37 และ 4.20 ตามลาํดบั ซึ� งเป็นค่าความคลาดเคลื�อนที�ต ํ�า แสดงให้เห็นวา่การตรวจวดัค่าจากเซนเซอร์มี

ความแม่นยาํสูง อยูใ่นเกณฑ์ที�สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นการตรวจวดัค่าทางวศิวกรรมได ้[24] อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

3.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการควบคุม การแสดงผล 

 หลงัจากไดท้ดสอบความถูกตอ้งและเสถียรภาพของระบบควบคุมแลว้ จึงไดท้าํการใช้งานระบบควบคุม

จริงในโรงเรือนพร้อมกบัการเพาะเห็ดแครง ซึ� งเห็ดแครงถูกแขวนให้กระจายทั�วพื�นที�โรงเรือนในระยะห่างเท่า ๆ 

กนัดว้ยการแขวนเป็นแนวตั�งเป็นแถว ๆ ละ 2 กอ้น จาํนวน 25 แถว จากนั�นทาํการเปิดระบบให้ทาํงานและเลือก

โหมดการทาํงานให้เป็นระบบอตัโนมติั ปรับตั�งค่าอุณหภูมิและความชื�นที�ตอ้งการควบคุม (Setpoint) ผา่นหน้าจอ

สัมผสัหรือสมาร์ตโฟน โดยกาํหนดค่าอุณหภูมิกาํหนดค่าใหพ้ดัลมทาํงานเมื�ออุณหภูมิเกินกวา่ 35 ºC และหยุดการ

ทาํงานเมื�ออุณหภูมิต ํ�ากว่า 28 ºC ในส่วนค่าความชื�นอากาศกาํหนดค่าให้โซลินอยด์วาล์วและปั�มทาํงานเมื�อ

ความชื�นในอากาศตํ�ากวา่ 80 %RH และหยุดการทาํงานเมื�อความชื�นในอากาศสูงกวา่ 90 %RH แสดงค่าเฉลี�ยของ

การควบคุมอุณหภูมิและความชื�นในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. ตามระยะเวลาการเพาะเห็ดแครงหลงัการเปิดดอก 

เป็นเวลา 12 วนั ของโรงเรือนทดลองที�ใชร้ะบบสมาร์ตฟาร์ม ดงัรูปที� 8 และรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลของ Google 

dashboard ดงัรูปที� 9 
 

 
 

รูปที� 8 ผลการควบคุมอุณหภูมิและความชื�นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดแครงดว้ยระบบสมาร์ตฟาร์ม 
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รูปที� 9 การจดัเก็บขอ้มูลและแสดงผลแบบ Realtime โดย Google dashboard (ก) Gage (ข) Datalogger               

(ค) Trend graph   

 

 จากรูปที� 8 ในช่วงระยะเวลาการเพาะเห็ดแครง 1 รอบการผลิต ซึ� งมีการเก็บเห็ด 2 รอบ ใช้เวลา 12 วนั

ระบบควบคุมที�ออกแบบขึ�นสามารถควบคุมและรักษาค่าอุณหภูมิและความชื�นในโรงเพาะเห็ดในอยา่งสมํ�าเสมอ

เป็นไปตามที�กาํหนดไว ้โดยมีค่าเฉลี�ยอุณหภูมิสุงสุดที� 30.98 ºC และตํ�าสุดที� 29.01 ºC สําหรับค่าความชื�นเฉลี�ย

สูงสุดอยู่ที� 83.69 %RH และตํ�าสุดที� 80.10 %RH ซึ� งค่าเฉลี�ยอุณหภูมิและความชื�นรวมอยูท่ี� 30.24 ºC และ 81.74  

%RH ตามลาํดบั ซึ� งค่าอุณหภูมิและความชื�นดงักล่าวของโรงเรือนทดลองอยูใ่นระดบัที�เหมาะสมของการเพาะเห็ด

แครงในช่วงการเปิดดอก ในรูปที� 9 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงข้อมูลสารสนเทศของระบบที�

พฒันาขึ�น ซึ� งสามารถแสดงขอ้มูลไดแ้บบเวลาจริง ในรูปแบบเกจ ช่วยให้เขา้ใจไดง่้าย การจดัเก็บขอ้มูลและเรียกดู

ขอ้มูลยอ้นหลงัได้สะดวกด้วยการจดัเก็บข้อมูลแบบ Datalogger รวมทั�งการแสดงขอ้มูลที�มีความต่อเนื�องใน

รูปแบบ Trend graph  

 เมื�อเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื�นในโรงเรือนระหวา่งโรงเรือนเพาะเห็ดแครงที�ใช้

ระบบสมาร์ตฟาร์ม (โรงเรือนทดลอง) กบัโรงเรือนปกติ (โรงเรือนควบคุม) ในช่วงเวลา 12 วนั พบว่า อุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนทดลอง มีค่าตํ�ากวา่โรงเรือนควบคุม ดงัตารางที� 2  และความชื�นภายในโรงเรือนทดลองมีค่าเฉลี�ย

สูงกวา่โรงเรือนควบคุม แสดงดงัตารางที� 3 

 

ตารางที�  2  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยอุณหภูมิระหวา่งโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนควบคุม 

รูปแบบการเพาะเห็ดแครง N � SD t P-Value 

โรงเรือนทดลอง 12 30.28 0.679 -9.69 0.000* 

โรงเรือนควบคุม 12 34.98 1.53 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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ตารางที�  3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความชื�นระหวา่งโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนควบคุม 

รูปแบบการเพาะเห็ดแครง N � SD t P-Value 

โรงเรือนทดลอง 12 81.74 1.25 27.12 0.000* 

โรงเรือนควบคุม 12 50.78 3.75 

* มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 

 จากตารางที� 2 และตารางที� 3 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื�นระหวา่งของโรงเรือนทดลองกบั 

โรงเรือนควบคุม ในช่วงเวลา 12 วนั พบวา่ อุณหภูมิเฉลี�ยของโรงเรือนทดลองมีค่าตํ�ากวา่โรงเรือนควบคุม โดยมี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 30.28 ºC และ 34.98 ºC ตามลาํดบั ซึ� งแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.05 สําหรับความชื�น

ภายในโรงเรือนทดลองมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 81.74 %RH ซึ� งสูงกวา่โรงเรือนควบคุมที�มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 50.78 %RH เมื�อ

เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยความชื�นระหว่างโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนควบคุม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05   

 

3.3 ผลการเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงของโรงเรือนที�ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มกบัโรงเรือนปกติ 

 หลังจากการเพาะเลี� ยงเห็ดแครงจนได้ระยะเวลาตามที�กาํหนด จึงทาํการเก็บผลผลิตดอกเห็ดทั� งใน

โรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุม โดยทาํการเก็บผลผลิตจาํนวน 2 รอบ โดยรอบที� 1 เก็บผลผลผลิตเมื�อการ

เพาะเลี� ยงเห็ดแครงครบ 6 วนั และรอบที� 2 เก็บผลผลิตหลงัจากรอบที� 1 ไป 6 วนั ในแต่ละรอบทาํการชั�งนํ� าหนกั

และนาํเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลผลิตดอกเห็ดของโรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุม แสดงดัง

ตารางที� 4 

 

ตารางที� 4  ผลการเปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงที�ไดจ้ากโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนควบคุม   

การทดลอง N � SD t P-Value 

โรงเรือนทดลอง 50 137.23 4.66 26.73 0.000* 

โรงเรือนควบคุม 50 68.86 17.5 

* มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 

 จากตารางที� 4 ผลผลิตของเห็ดแครงที�ไดจ้ากเก็บเห็ดจาํนวน 2 รอบ ปริมาณเห็ดแครงในโรงเรือนทดลอง

ที�มีนํ�าหนกัรวมเท่ากบั 6,861.29 กรัม คิดเป็นนํ� าหนกัเฉลี�ยต่อกอ้นเท่ากบั 137.23 กรัม ซึ� งสูงกวา่นํ� าหนกัเห็ดแครง

ในโรงเรือนควบคุมที�มีนํ� าหนักรวมเท่ากบั 3,443.20 กรัม คิดเป็นนํ� าหนักเฉลี�ยต่อกอ้นเท่ากบั 68.86 กรัม เมื�อ

เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดแครงที�ได้จากโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนควบคุม พบว่า ผลผลิตเห็ดแครงที�ได้จาก

โรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 อีกทั�งจากการเปรียบเทียบ
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ทางกายภาพของดอกเห็ดแครงที�ได้จากโรงเรือนทดลองจะดูสด การเจริญเติบโตสมํ�าเสมอ ออกดอกไดเ้ต็มทุก

กอ้นทุกรอยการกรีด ดอกเห็ดมีความสมบูรณ์กวา่ดอกเห็ดจากโรงเรือนควบคุมอีกอยา่งชดัเจนอีกดว้ย แสดงดงัรูป

ที� 10 
 

 
รูปที� 10 เปรียบเทียบความแตกต่างทางกายภาพของเห็ดแครงในการเก็บผลผลิตรอบที� 1 หลงัการกรีดถุง  6 วนั  

(ก) เห็ดแครงของโรงเรือนทดลอง (ข) เห็ดแครงของโรงเรือนควบคุม 

 

4. อภิปรายผล 

จากการศึกษาการประยุต์ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับการผลิตเห็ดแครง ซึ� งผลการวิจยัพบว่าระบบ

ควบคุมที�พฒันาขึ�นสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมตามฟังก์ชนัการทาํงานมีความถูกตอ้ง

ร้อยละ 100 นอกจากนี�การทาํงานการตรวจวดัค่าของเซ็นเซอร์ยงัมีความแม่นยาํสูงเมื�อเทียบกบัเครื�องมือมาตรฐาน 

ซึ� งมีค่าความผดิพลาดของอุณหภูมิและความชื�นเพียงร้อยละ 4.37 และ 4.20 ตามลาํดบั ทั�งนี� เกิดจากการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยขีองการควบคุมอตัโนมติัที�ใชก้ารควบคุมดว้ย PLC ที�มีจุดเด่นในดา้นเสถียรภาพ  มีความถูกตอ้งแม่นยาํ

ในการทาํงาน ไม่มีปัญหาเกี�ยวกบัสัญญาณรบกวนและความทนทานต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้เมื�อเทียบกบัตวัควบคุม

แบบไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื�น สอดคลอ้งกบัที� ไพโรจน์ ทองประศรี และไพศกัดิ�  พูลผกา  [25] ซึ� งใช ้PLC 

มาแกไ้ขปัญหาการควบคุมในเครื�องจกัรแทนไมโครคอนโทรลเลอร์เพื�อปรับปรุงระบบให้มีเสถียรภาพ สามารถ

ลดปัญหาจากการหยุดทาํงานของเครื�องจกัรอย่างไม่ตั�งใจได ้ทาํให้ระบบทาํงานได้อย่างต่อเนื�อง ในส่วนของ

เซนเซอร์ที�นํามาใช้เป็นเซนเซอร์ที�ใช้การสื� อสารแบบ Modbus RTU ที�เป็นโปรโตคอลมาตรฐานระดับ

อุตสาหกรรม เชื�อมต่อแบบ RS485 ที�สามารถรับส่งขอ้มูลไดไ้กลถึง 1.2 กิโลเมตร และเชื�อมต่อกนัไดม้ากถึง 32 

จุด [26] ด้วยคุณสมบติัที�สามารถต่อเชื�อมโยงใช้งานกันได้หลายจุดแมจ้ะมีระยะทางที�ไกล ทาํให้ค่าที�ได้จาก

เซ็นเซอร์มีความถูกตอ้ง ระบบจึงทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สําหรับการควบคุมและแสดงผลผ่านระบบ IoT 

โดยใช้การเก็บขอ้มูลด้วยแพลตฟอร์ม Google sheet พบว่า การจดัเก็บขอ้มูลมีความเสถียร ทาํงานได้ต่อเนื�อง 

เรียกดูขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ทั�งนี� เกิดจากการออกแบบโปรแกรมที�ดี มีการกาํหนดความถี�ของการรับส่งขอ้มูลอยา่ง

เหมาะสม ทาํให้สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัทาํให้ผูง้านใช้งานมีความสะดวก ลดเวลาใน
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การทาํงานไดส้อดคลอ้งกบัที�   N. Masa, H. D. Ledóné and L. Komarek [27] ไดน้าํเทคโนโลยี IoT มาใชใ้นการ

ตรวจสอบการปลูกผกัในพื�นที�ชนบทซึ�งช่วยอาํนวยความสะดวกและเกษตรลดเวลาในการทาํงานลงไดอ้ยา่งมาก 

 ในดา้นของผลผลิตเห็ดแครง จากผลการวิจยัพบวา่ผลผลิตของเห็ดแครงจากโรงเรือนทดลองที�ใช้ระบบ

สมาร์ตฟาร์มมีผลผลิตที�สูงกวา่การเพาะเห็ดแครงในโรงเรือนควบคุมซึ� งใชก้ารดูแลปกติ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั 0.05 ผลผลิตเห็ดแครงจากโรงเรือนทดลองและโรงเรือนควบคุม มีนํ� าหนกั 6,861.29 กรัม และ 3,443.20 

กรัม และคิดนํ�าหนกัเฉลี�ยต่อกอ้นเชื�อเห็ดเท่ากบั 137.23  กรัม และ 68.86 กรัม ตามลาํดบั ซึ� งนอกจากนํ� าหนกัเฉลี�ย

รวมที�ไดจ้ากผลผลิตรวมแลว้ ผลผลิตของเห็ดแต่ละกอ้นในโรงเรือนทดลองเมื�อพิจารณาแลว้แต่ละกอ้นยงัสูงกวา่

ในโรงเรือนควบคุมอีกดว้ย ทั�งนี� ผลจากการเจริญเติบโตที�ดีของเห็ดแครง เกิดจากประสิทธิภาพการทาํงานที�ดีของ

การควบคุมดว้ยระบบสมาร์ตฟาร์ม มีการออกแบบที�ดีทั�งในดา้นของเทคนิคการติดตั�งเซนเซอร์และหัวพ่นสเปรย์

หมอกที�ติดตั�งให้ครอบคลุมพื�นที�ของโรงเรือนทาํให้สามารถรักษาอุณหภูมิและความชื�นได้อย่างเหมาะสม จึง

ส่งผลให้การควบคุมอุณหภูมิและความชื�นภายในโรงเรือนสมํ�าเสมอ ทาํให้เห็ดทุกก้อนในโรงเรือนทดลอง

สามารถเจริญเติบโตไดดี้ ผลผลิตมีคุณภาพ แนวทางยกระดบัภาคการเกษตรในฟาร์มขนาดเล็กนี�สอดคลอ้งการวิจยั

ของ Kanjana Kwanmuang, et, al. [28] ที�ไดน้าํเทคโนโลยีระบบสมาร์ตฟาร์มมาใชก้บัการเพิ�มประสิทธิภาพใน

ฟาร์มขนาดเล็กของเกษตรกรไทย ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตเพิ�มขึ�น ลดแรงงานและเวลาให้กบัเกษตรกรไทยได ้ 

โดยหลงัจากการวิจยังานวิจยัชิ�นนี� ได้มอบให้เกษตรกรในโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลแบบ

บูรณาการ พื�นที� ต.เกาะแตว้ อ.เมือง จ.สงขลา เป็นผูใ้ชง้าน ซึ� งพบวา่เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ควบคุมการเพาะเห็ดแครงที�พฒันาขึ�นอย่างมาก โดยมีการเพาะเห็ดต่อเนื�องหลงัการวิจยัมากว่า 6 เดือน ระบบมี

ความเสถียร ทนทาน ใชง้านง่าย อีกทั�งช่วยผอ่นแรง ลดเวลาการทาํงาน และมีผลผลิตดีมาก จากการวิจยัครั� งนี� เมื�อ

วิเคราะห์จุดคุม้ทุนโดยพิจารณาจากตน้ทุนคงที�ในการทาํโรงเรือนและระบบควบคุม 7,300  บาท ตน้ทุนแปรผนั

ได้แก่ ค่ากอ้นเชื�อเห็ดและค่านํ� าค่าไฟที�ใช้ในการเพาะเห็ดแครง 110.35 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีราคาขายผลผลิต

เห็ดแครงสดในทอ้งตลาดที�ราคากิโลกรัมละ 250 บาทต่อกิโลกรัม จะคุม้ทุนเมื�อผลิตเห็ดแครงได ้52.25 กิโลกรัม  

 

5. บทสรุป 

 จากการดาํเนินการวิจยัการประยุกตใ์ชร้ะบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับการผลิตเห็ดแครง ซึ� งไดม้ีการดาํเนินการ

ตามขั�นตอนตามกระบวนการศึกษาวิจยัอย่างเป็นระบบ ผลจากการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของระบบควบคุมซึ� ง

ประเมินจากความถูกตอ้งในการสั�งงานระบบทั�งในโหมดการสั�งงานดว้ยมือและการสั�งงานแบบอตัโนมติั ระบบมี

ความถูกต้องแม่นยาํและสนองตอบต่อการทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยมีความถูกตอ้งของระบบการ

ควบคุมร้อยละ 100 ในส่วนของค่าสัญญาณการวดัจากเซ็นเซอร์เมื�อเทียบกบัเครื�องมือมาตรฐานพบว่ามีค่าความ

ถูกตอ้งสูง โดยเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื�อนของอุณหภูมิและความชื�นเพียงร้อยละ 4.37 และ 4.20 ตามลาํดบั ซึ� ง

อยูใ่นเกณฑ์ที�สามารถนาํไปใชง้านไดดี้ ในส่วนของการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยเทคโนโลยี IoT ระบบที�พฒันาขึ�นสามารถ

ใชง้านไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ เมื�อนาํไปใชง้านในการทดลองกบัโรงเรือนพบวา่ ระบบควบคุมแบบสมาร์ตฟาร์ม
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ที�ออกแบบและพฒันาขึ� น สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื�นในโรงเรือนในช่วงกลางวนัให้อยู่ในช่วงที�

เหมาะสมของการเพาะเห็ดแครงได้อย่างต่อเนื�องที�อุณหภูมิเฉลี�ย 30.28 ºC และความชื�น 81.74 %RH และเมื�อ

เปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดแครงจากโรงเรือนทดลองกบัโรงเรือนปกติ พบวา่ผลผลิตเห็ดแครงของโรงเรือนทดลอง

ซึ� งใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มสูงกว่าโรงเรือนควบคุมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยในโรงเรือนทดลองมี

ผลผลิตต่อการเพาะปลูก 1 ครั� ง ที� 6,861.29 กรัม และโรงเรือนควบคุมมีผลิตที� 3,443.20 กรัม คิดเป็น 1.99 เท่า แนว

ทางการใชร้ะบบสมาร์ตฟาร์มสําหรับการผลิตเห็ดแครงนี�  จึงสามารถนาํไปใช้สําหรับเกษตรกรและประชาชนทั�วไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั�นระบบควบคุมที�พฒันาขึ�นเป็นระบบที�มีความเสถียรและแม่นยาํสูง สามารถ

นาํไปประยุกตใ์ชใ้นฟาร์มขนาดใหญ่หรือฟาร์มอื�น ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ทั�งนี� จาํเป็นตอ้งเพิ�มจาํนวนเซนเซอร์ให้

เหมาะสมกบัพื�นที�จึงจะสามารถตรวจสอบค่าอุณหภูมิและความชื�นไดอ้ยา่งแม่นยาํเมื�อนาํไปปรับใชใ้นฟาร์มอื�น ๆ 

ต่อไปไดดี้ ซึ� งแนวทางการพฒันาการเกษตรในอนาคตของประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์มจะเป็นส่วน

สําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดบัภาคการเกษตรของไทยในวงกวา้งไดต่้อไป 
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เทคโนโลยปีทุมวนั ซึ: งจดัพิมพปี์ละ 3 ฉบบั ดงันีB  

♦ ฉบบัที: 1  มกราคม – เมษายน ส่งตน้ฉบบัภายในเดือนตุลาคม 
♦ ฉบบัที: 2  พฤษภาคม – สิงหาคม ส่งตน้ฉบบัภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 
♦ ฉบบัที: 3  กนัยายน – ธนัวาคม ส่งตน้ฉบบัภายในเดือนมิถุนายน 

  วารสารวิชาการปทุมวนัประกอบดว้ยบทความรับเชิญ บทความวิจยั บทความวิชาการ หรือบทความปริทศัน์ บทความที:
ส่งมาตีพิมพใ์นวารสารจะตอ้งเป็นบทความที:ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ:งพิมพใ์ดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของวารสารหรือสิ:งพิมพอื์:นๆ การละเมิดลิขสิทธิX ถือเป็นความรับผดิชอบของผูส่้งบทความโดยตรง  
เงื�อนไขการรับบทความ 

1. บทความจดัทาํขึBนโดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านัBน และผ่านการตรวจขอ้ผิดพลาดในขอ้ความและจากการ
พิมพ ์

2. ในกรณีที:เป็นบทความที:เคยนาํเสนอในการประชุมวิชาการมาแลว้จะมีเนืBอหาเดิมไดไ้ม่เกิน 50 % ของเนืBอหาทัBงหมด 
และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

3. ทุกบทความที:ไดผ้่านการคดัเลือกเพื:อตีพิมพเ์ผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวนั 
4. กองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้ขียนทราบภายในเวลา 10 สปัดาห์ นบัจากวนัที:ส่งบทความ 

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจง้ใหผู้ส่้งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการไดรั้บบทความเรียบร้อยสมบรูณ์ 
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหวัขอ้และเนืBอหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารวชิาการปทุมวนั 
ขัBนที: 3: ในกรณีที:กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที:เหมาะสมเพื:อทาํการกลั:นกรองต่อไป 

บรรณาธิการจะส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลั:นกรองนีB
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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papers, research papers, tutorial papers and review papers. Subject categories cover all areas of engineering, science 

and technology, social sciences and humanities, and education. 

Editorial policy and review process 

Submission of a manuscript implies that the work described has not been published previously and it is not 

be under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or 

explicitly by the responsible authorities where the work was performed, and that, if accepted, it will not be 

published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the 
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All manuscripts are peer reviewed by not more than 3 referees specializing in related fields. Suggestions and 

comments (if any) are summarized before passing them to authors. The editor reserves the right to recommend for 

revision as a condition for final acceptance. 

 

Manuscript preparation 

The manuscript should be prepared using a text processing software such as Microsoft Word for Windows 

(or equivalent package provided that a similar font and size are provided). Manuscript template can be downloaded 

at http://paj.pit.ac.th/. Authors are asked to submit Thai or English manuscripts as both attached word and pdf files 

through journal@pit.ac.th. For English manuscripts, authors who are not native English speakers may appreciate 

assistance with grammar, vocabulary, and structure when submitting papers. 

 

Copyright 

 Before manuscripts are published, author(s) will be asked to complete a copyright assignment form. All 

listed authors must agree in the submission and the final version must be seen and approved by all authors. The 

corresponding author, with the consent of all co-authors, transfers copyright to Pathumwan Academic Journal via e-

mail to journal@pit.ac.th, but still accepts any legal consequence for having the paper published. 
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rights of any person or entity.
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