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บทความนี้เป็ นการนําเสนอการศึกษาการป้ องกันความเสี ยหายของตัวประจุกรองของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้า
แบบสวิตชิ่งด้วยรี แอคเตอร์ วัตถุประสงค์ของบทความเป็ นการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี ยหายของตัวประจุที่ใช้
กรองแรงดันในภาควงจรเรี ยงกระแสของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าแบบสวิตชิ่ งในขณะที่ ใช้งาน โดยการวัดค่าแรงดัน
กระแสที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง และวัดแรงดัน กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่าเกิดกระแสกระโชกสู งที่ไหลเข้า
ตัวประจุขณะที่ทาํ การเชื่อมและหยุดเชื่อม มีผลให้เกิดแรงดันตกที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรงและแรงดันที่จ่ายเข้า การ
แก้ปัญหาได้ติดตั้งรี แอคเตอร์ ที่สายไฟฟ้ ากระแสสลับจ่ายเข้าด้วยอัตราเปอร์ เซ็นต์อิมพิแดนซ์เท่า 3 เปอร์ เซ็นต์
จากผลการทดลองหลังติดตั้งรี แอคเตอร์ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่ อมตัวประจุลดลงประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์
และกระแสค่ายอดที่ไหลเข้าประจุลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ทําให้สามารถลดค่ากระแสกระโชกของตัวประจุ
ได้ นอกจากนี้ยงั สามารถลดกระแสฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่สายจ่ายเข้าด้วย
คําสําคัญ : เครื่ องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง กระแสกระโชก ตัวประจุกรอง

ABSTRACT

This paper presents the study of a damage protection of filter capacitor in electrical switching welding.
The main purpose is to analyze the cause of voltage filter capacitor that includes in the rectifier circuit of electrical
switching welding on the process. The DC bus voltage, DC filter capacitor current, AC input voltage and AC
input current are measured. As the measuring results, the inrush current that flows into the filter capacitor is
shown the major cause for the capacitor damaged during operating and non-operating the welding. Moreover,
the 3% impedance line reactor is installed in AC line input in order to reduce this inrush current. As the
experimental results, the DC capacitor voltage and capacitor peak current reduce about 18% and 50 %,
respectively. In addition, the total harmonic distortion of AC input current are also significantly reduced.
KEYWORDS: Electrical Switching Welding, Inrush Current, Filter Capacitor.
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1. บทนํา

การใช้เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าแบบสวิตชิ่ งมีความแพร่ หลายมากในวงจรอุตสาหกรรมเนื่ องจากมีขนาดเล็ก
สะดวกในการเคลื่อนย้ายและใช้พลังงานน้อย สามารถเชื่อมได้หลายรู ปแบบ แต่ปัญหาสําคัญของเครื่ องเชื่อมแบบ
สวิตชิ่งคือการส่งผลกระทบกับคุณภาพไฟฟ้า เช่น ฮาร์มอนิก แรงดันตก เป็ นต้น นอกจากนี้จากการสํารวจด้วยการ
สอบถามจากผูใ้ ช้ ยังพบว่า เครื่ องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งมักจะเกิดความชํารุ ดเสี ยหายจากการระเบิดของตัวประจุ
ที่ใช้กรองในวงจรเรี ยงกระแสบ่อยครั้งมาก ทําให้เกิดอันตรายต่อผูใ้ ช้และเกิดอุปสรรคในการทํางาน ในบทความ
นี้ ได้นาํ เสนอการป้ องกันการเสี ยหายของตัวประจุกรองในวงจรเรี ยงกระแส จากผลของกระแสกระโชกที่ไหลเข้า
ตัว ประจุ ข ณะที่ ตวั ประจุ ท ํา การประจุ แ ละคายประจุ ใ นช่ ว งเวลาระหว่า งการเชื่ อ มและหยุดเชื่ อ ม โดยติ ดตั้ง
รี แอคเตอร์ อนุกรมที่สายไฟฟ้ ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่ องเชื่ อมวิธีน้ ี เป็ นวิธีง่าย ๆ เหมาะกับงานทางปฏิบตั ิจริ งมี
ความคงทน มีขนาดไม่ใหญ่ และราคาถูก ได้มีการศึกษาการลดกระแสกระโชกในงานวิจยั ที่ผา่ นมาเช่น (In-Gun
Kim, Hyun-Seok Hong, Dong-Woo Kang, Ju Lee., 2016) ศึ ก ษาเรื่ องการใช้รี แอคเตอร์ ใ นการจํา กัด กระแส
กระโชกในระบบไฟฟ้ากําลังและ (D.F. Peelo ,2014) ได้ประยุกต์ใช้รีแอคเตอร์ในการป้ องกันการเกิดสภาวะชัว่ ครู่
ขณะที่ เซอร์ กิตเบรคเกอร์ ทาํ งาน (I.G. Kim,Liu Huaicong.s, Y.Cho, Jule. 2016 ) ได้ศึกษาการป้ องกันกระแส
กระโชกของเครื่ องเชื่อมโดยใช้วธิ ีออกแบบหม้อแปลงให้มีการหน่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของกระแส

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเสี ยหายของตัวประจุกรองที่อยูใ่ นวงจรเรี ยงกระแสของเครื่ องเชื่อม
2. เพื่อวัดกระแสกระโชกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้า
เครื่ องเชื่อม
3. ออกแบบรี แอคเตอร์เพื่อลดกระแสกระโชกที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง
4. เพื่อวัดแรงดัน กระแส ที่สายจ่ายเข้า แรงดันและกระแสที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง วัดกระแสฮาร์มอนิ
กของกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้าตามลําดับ

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ขอบเขตของงานวิจยั
1. ศึกษาโครงสร้างของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง 1 เฟส 220 โวลท์ 300 วัตต์ เป็ นเครื่ องเชื่อม
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
2. ศึกษาการเกิดกระแสกระโชกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองของบัสไฟฟ้ากระแสตรง
3. วัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสกระโชกที่ไหลเข้าตัวประจุกรอง แรงดันไฟฟ้า
และกระแสไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าเครื่ องเชื่อม ด้วยเครื่ องมือวัดคุณภาพไฟฟ้า
4. ออกแบบและติดตั้งรี แอคเตอร์ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่ องเชื่อมไฟฟ้า
5. เปรี ยบเทียบผลของการเกิ ดกระแสกระโชก การเกิ ดแรงดันตก และกระแสฮาร์ มอนิ ก ระหว่าง
การไม่ติดตั้งรี แอคเตอร์ และ ติดตั้งรี แอคเตอร์
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3.2 หลักการเบื้องต้ นของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าแบบสวิตชิ่ง

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง
โครงสร้างพื้นฐานของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้าแบบสวิตชิ่งดังแสดงในรู ปที่ 1 ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน
คือ 1. วงจรเรี ยงกระแสและกรองแรงดันเป็ นวงจรที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้าเป็ นไฟฟ้ากระแสตรงหรื อ
เรี ยกว่าบัสไฟฟ้ ากระแสตรง จากภาพจะเป็ นตัวประจุ ตวั กรองแรงดัน(Cd) ซึ่ งทําหน้าที่ กรองแรงดันให้เ ป็ น
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเรี ยบ 2. วงจรแปลงผัน หรื อวงจรอินเวอร์เตอร์ 3. ภาคเอาต์พตุ ด้วยหม้อแปลงความถี่สูง
จากนั้นทําการกรองแรงดันอีกครั้งก่อนจะส่ งไปที่หัวเชื่ อมของเครื่ องเชื่ อม และ 4. วงจรควบคุมและขับนําเกต
ปั ญหาสําคัญของความเสี ยหายขอบตัวประจุกรอง(Cd) จากการระเบิดบ่อยครั้งเกิดจากกระแสกระโชกในตัวประจุ
มีค่ามากและมีการเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ ว เพื่อแก้ไขด้วยวิธีง่ายไม่ซบั ซ้อนเหมาะในทางปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
จะติ ด ตั้ง รี แ อคเตอร์ อ นุ ก รมกับ สายไฟฟ้ า กระแสสลับ ที่ จ่า ยเข้า เครื่ อ งเชื่ อ มเพื่ อ ลดริ ป เปิ้ ลของแรงดันไฟฟ้ า
กระแสตรงและลดกระแสในตัวประจุ หรื อลดอัตราการเปลี่ยนแปลงของกระแสที่เกิดขึ้นในขณะที่ตวั ประจุทาํ การ
ประจุ แ ละคายประจุ ขนาดรี แ อคเตอร์ มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์อิ ม พิ แ ดนซ์ เ ท่ า กับ 3 เปอร์ เ ซ็ น ต์ต ามมาตรฐาน NEMA
MG-1 Part 31 สามารถลดการกระชากของไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งถ้ามากกว่านี้จะเกิดแรงดันตกคร่ อนในสายไฟฟ้า
กระแสสลับเกินมาตรฐาน ดังแสดงโครงสร้างการติดตั้งในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การติดตั้งรี แอคเตอร์
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3.2.1 วงจรสมมูลของวงจรเรี ยงกระแสของเครื่ องเชื่อม
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ก. วงจรสมมูลย์ ไม่ได้ติดตั้งรี แอคเตอร์
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ข. วงจรสมมูลย์ ติดตั้งรี แอคเตอร์
รู ปที่ 3 วงจรสมมูลย์เรี ยงกระแสของวงจรเครื่ องเชื่อมใช้ตวั ประจุกรองและตัวประจุกบั รี แอคเตอร์
การพิจารณาผลของการลดกระแสกระโชกที่ผ่านตัวประจุกรองโดยติดตั้งรี แอคเตอร์ ที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า
แสดงดังรู ปที่ 3 จะเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์โดยผลการติดตั้งตัวประจุกรองและรี แอคเตอร์ น้ ี จะเป็ นการลด
ริ ปเปิ้ ลของแรงดันเอาต์พตุ เมื่อริ ปเปิ้ ลลดลง กระแสกระโชกที่ไหลเข้าตัวประจุกรองก็จะลดลงด้วย แสดงให้เห็น
ดัง สมการที่ ( 1)และสมการที่ ( 2) ค่ า Ripple Factor จะแสดงอัต ราส่ ว นของแรงดัน ไฟฟ้ า กระแสสลับ และ
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงของแรงดันเอาต์พุตที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง ดังนั้นขนาดของ Ripple Factor จะลดลงเมื่อ
ติ ด ตั้ง รี แ อคเตอร์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การจํา กัด หรื อลดลงของกระแสกระโชกที่ ไ หลเข้า ตัว ประจุ ก รองด้ ว ย
Ripple Factor เมื่อไม่ได้ติดตั้งรี แอคเตอร์ แสดงดังสมการที่ (1) และเมื่อติดตั้งรี แอคเตอร์ แสดงดังสมการที่ (2)
จากนั้นออกแบบขนาดของรี แอคเตอร์ ตามสมการที่ (3) มีค่าเหนียวนําเท่ากับ 10.5mH
𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑

=
=

1

(1)

√2(4𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓 𝑅𝑅𝐿𝐿 −1)
1
√2
3 [(4𝜋𝜋𝜋𝜋)2 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑓𝑓 −1]

(2)

โดย RF = Ripple Factor, f = ความถี่วงจรเรี ยงกระแส, Cf = ตัวประจุกรองแรงดัน ,
RL = ความต้านทานโหลด (Muhammad H. Rashid., 2009), L = รี แอคเตอร์
3.2.2 การคํานวณค่ารี แอคเตอร์
L=

𝟐𝟐𝟐𝟐ƒ × 𝑰𝑰 ×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

กําหนด %Z = 3% ,Vp = 220V , I = 2A
L=

%𝒁𝒁 × 𝑽𝑽𝒑𝒑

3 ×220

2×3.14×50×2×100
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(3)
= 10.5 mH.
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3.3 การวัดและการวิเคราะห์ ผลกระทบของกระแสกระโชก
หัวข้อนี้เป็ นการวัดและการทดลองผลของการติดตั้งรี แอคเตอร์โดยใช้เครื่ องมือวัดดังนี้
1. เครื่ องมือวัดคุณภาพไฟฟ้ายีห่ อ้ Fluke 435 Series II, IEC 6100-4-30 Class A
2. ออสซิลโลสโคปยีห่ อ้ Yokogawa DL1520 150 MHz
3.3.1 วัดแรงดันและกระแสRMS ที่ สายไฟฟ้ าจ่ายเข้าเครื่ องเชื่ อมด้วยเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้ า ดัง
แสดงใน รู ปที่ 4 แรงดันตกลงระหว่างทําการเชื่อม 20 V มีค่าเฉลี่ยของแรงดัน RMS เท่ากับ 225 V ดังรู ปที่ 4 ก.
และกระแสจะลดลง ได้กระแสกระโชกในสายจ่ายเข้า 13.20 A ดังรู ปที่ 4 ข.

ก. แรงดันตกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า

ข. กระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้า

รู ปที่ 4 แรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่ องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม
3.3.2 วัดรู ปคลื่นแรงดันและกระแสที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าขณะทําการเชื่อมและหยุดเชื่อมจะเห็นได้วา่
เกิดรู ปคลื่นกระแสผิดเพี้ยนของกระแส เป็ นผลให้เกิดฮาร์มอนิกที่สายไฟฟ้าจ่ายเข้าเครื่ องเชื่อม ดังแสดงในรู ปที่ 5
ความเพี้ยนของกระแสไฟฟ้ าในสายจ่ายเข้าเกิ ดจากสภาวะการทํางานของตัวประจุกรองประจุและคายประจุใน
วงจรเรี ยงกระแส จะเห็นได้วา่ กระแสขณะทําการเชื่อมเท่ากับ 14.75 A ดังรู ปที่ 5 ข. แต่อาจจะไม่เห็นรู ปภาพของ
แรงดันเนื่องจากสเกลของเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้าเมื่อวัดในภาพเดียวกัน

ก. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะหยุดเชื่อม

ข. แรงดันและกระแสจ่ายเข้าขณะเชื่อม

รู ปที่ 5 รู ปคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่สายจ่ายเข้าเครื่ องเชื่อมขณะเชื่อมและหยุดเชื่อม
3.3.3 จากนั้นทําการวัดรู ปเคลื่ อนแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ บสั ไฟฟ้ ากระแสตรง และกระแส
กระโชกที่ ไหลผ่านตัวประจุกรองด้วยออสซิ โลสโคป จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงจะประมาณ 320 V
(อัตราส่วน 10:1) มีแรงดันตกขณะทําการเชื่อมเล็กน้อย ส่วนในรู ปที่ 6 ข. แสดงค่ากระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัว
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ประจุมีค่าสูง และมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสรวดเร็ ว ( di/dt) วัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั คือจะลดค่ากระแส
ส่วนนี้เพื่อป้ องกันการเสี ยหายของตัวประจุ

ก. แรงดันที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง

ข. กระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัวประจุกรอง

รู ปที่ 6 รู ปคลื่นแรงดันที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระโชกในตัวประจุกรองไม่ได้ติดตั้งรี แอคเตอร์

ก. แรงดันที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรง

ข. กระแสกระโชกที่ไหลผ่านตัวประจุกรอง

รู ปที่ 7 รู ปคลื่นแรงดันที่บสั ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสกระโชกในตัวประจุกรองเมื่อติดตั้งรี แอคเตอร์
3.3.4 จากนั้นทําการติดตั้งรี แอคเตอร์ ที่สายไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้า ตามที่ได้ออกแบบไว้ และทํา
การวัดเช่ นเดี ยวกับหัวข้อที่ 3 ดังแสดงในรู ปที่ 7 ก. และ ข. จะเห็ นได้ว่าแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ บสั ไฟฟ้ า
กระแสตรงลดลงเหลือประมาณ 260 V ซึ่ งเครื่ องเชื่ อมสามารถทํางานได้อย่างปกติ และกระแสกระโชกในตัว
ประจุ กรองจะลดลง สามารถลดความเสี่ ยงกับการเสี ยหายของตัวประจุ ได้ขณะที่ เครื่ องเชื่ อมทํางานต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ การติดตั้งรี แอคเตอร์ ยงั ส่งผลให้กระแสฮาร์ มอนิกในกระแสไฟฟ้าสลับจ่ายเข้าลดลงจากรู ปที่ 8 ก.และ
ข. แสดงให้เห็นถึงสเปกตรัม และค่าเปอร์ เซ็นต์ความเพี้ยน หรื อ ค่า %THD ขณะหยุดเชื่อมกับทําการเชื่อมเมื่อทํา
การเชื่ อมกระแสมูลฐานสู งขึ้น ค่า% THD จะลดลงจาก 103.8 % ลงมาเหลือ 87.3 % แต่เมื่อติดตั้งรี แอคเตอร์ ค่า
สเปกตรัมขณะหยุดเชื่ อมและทําการเชื่ อมจะลดลง จาก 64.5 % ลงมาเหลือ 44.5 % ทําให้เห็ นถึงผลดี ตามมาที่
สามารถลดกระแสฮาร์มอนิกลงด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 9 ก. และข. ตามลําดับ
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ข. ขณะเชื่อม

รู ปที่ 8 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าไม่ได้ติดตั้งรี แอคเตอร์

ก. ขณะหยุดเชื่อม

ข. ขณะเชื่อม

รู ปที่ 9 สเปกตรัมของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่ในสายจ่ายเข้าเมื่อติดตั้งรี แอคเตอร์

4. สรุปผลการวิจัย

จากผลของการติดตั้งรี แอคเตอร์ ที่สายไฟฟ้ าจ่ายเข้า เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าแบบสวิตชิ่ งสามารถลดการเกิด
กระแสกระโชกที่ไหลผ่านเข้าตัวประจุกรองเพื่อลดปั ญหาความเสี ยหายจากการระเบิดของตัวประจุกรอง จากผล
การทดลองแสดงการลดลงของริ ปเปิ้ ลของแรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงที่ บสั ไฟฟ้ ากระแสตรงและลดค่ายอดของ
กระแสไฟฟ้ ากระโชกที่ ไหลเข้าตัวประจุ กรองและยัง สามารถลดกระแสฮาร์ มอนิ กของกระแสจ่ ายเข้า ทํา ให้
คุณภาพไฟฟ้าดีข้ ึน วิธีน้ ี เป็ นวิธีทางปฎิบตั ิที่ทาํ ได้ง่ายราคาถูกเหมาะสมกับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในกรณี
เครื่ องเชื่อมมีหลายเครื่ องอาจจะติดตั้งเป็ นกลุ่มได้
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวา
ที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนและหลังทําการอัดแท่ง โดยมีอตั ราส่ วนของซังข้าวโพดและผักตบชวาทั้งหมด 4
อัตราส่ วนคือ 100:0 90:10 80:20 และ 70:30 ตามลําดับ โดยใช้แป้ งมันสําปะหลังเป็ นตัวประสาน และได้ทาํ การ
ทดสอบสมบัติทางด้านถ่านอัดแท่งตามมาตรฐาน ASTM ผลการศึกษาพบว่าถ่านอัดแท่งที่มีการคาร์ บอไนเซชัน
ก่อนทําการอัดแท่งเหมาะสมต่อการใช้งานมากกว่าถ่านอัดแท่งที่มีการคาร์บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่ง ซึ่งถ่าน
อัดแท่งที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่งที่ เหมาะสมในการนํามาใช้งานคืออัตราส่ วน 70 ต่อ30 โดยมี
ปริ มาณความชื้นเท่ากับ ร้อยละ 2.11 ปริ มาณเถ้าเท่ากับร้อยละ 11.60 ปริ มาณสารระเหยเท่ากับร้อยละ 2.59 ปริ มาณ
คาร์ บ อนคงตัว เท่ า กับร้ อ ยละ 83.70 ค่ า ดัช นี ก ารแตกร่ ว นเท่ า กับ 1.00 ค่ า ความหนาแน่ น เท่ า กับ 0.51 กรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าพลังงานความร้อนเท่ากับ 4959.20 แคลอรี่ ต่อกรัม และประสิ ทธิภาพการใช้งาน เท่ากับร้อย
ละ 7.50 การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวามีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี
คําสําคัญ: ถ่านอัดแท่ง ซังข้าวโพด ผักตบชวา คาร์บอไนเซชัน

ABSTRACT

The objective of this research was to study the production of charcoal briquette from corn cob and water
hyacinth which carbonization before and after briquetted. The ratio of corn cob and water hyacinth of 100:0,
90:10, 80:20 and 70:30, respectively were investigated. The cassava starch was used as a binder. The properties
of charcoal briquettes were analyzed according to ASTM standards. The results showed that charcoal briquettes
which carbonization before briquetted more appropriated to use than charcoal briquettes which carbonization
after briquetted. The optimum ratio of corn cob and water hyacinth for charcoal briquette was 70: 30. The
properties of charcoal briquette were moisture of 2.11%, ash of 11.60%, volatile matter content of 2.59%, fixed
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carbon of 83.70%, the shatter index value of 1.00, charcoal bulk density of 0.51 g/cm³, heat value of 4959.20
cal/g and utilization efficiency of 7.50%. The breakeven point of corncob and water hyacinth briquette production
was 1.00 year.
Keywords: charcoal briquette, corn cob, water hyacinth, carbonization

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พลังงานถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และปั จจัยการ
ผลิตที่สาํ คัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รัฐบาลจึงต้องจัดหาแหล่งพลังงานให้ได้ปริ มาณที่เพียงพอใน
ราคาที่ เหมาะสมและมี คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ แต่เนื่ องจากทรั พยากรพลังงานภายในประเทศมี
ค่อนข้างจํากัดจึงจําเป็ นต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานภายในประเทศที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (กรมวิทยาศาสตร์บริ การ, 2553) ดังนั้น เพื่อให้มน่ั ใจว่าในอนาคตประเทศไทยจะ
มีพลังงานใช้อย่างพอเพียงรัฐบาลและผูเ้ กี่ยวข้องจึงจําเป็ นต้องหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่าง
จํากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุดและหาแหล่งพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบที่ มีภายในประเทศ (บริ ษทั ไทยซู มิ
จํากัด, 2551) ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พทางการเกษตรมีวสั ดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่หลากหลายและมีจาํ นวนมากที่สามารถนํามาใช้ให้อยูใ่ นรู ปของพลังงานชีวมวลได้ เช่น ซังข้าวโพดที่
เกษตรกรมักมีการกําจัดโดยการเผาทําลาย ซึ่ งเป็ นการสร้างมลพิษให้กบั สิ่ งแวดล้อม แต่ซงั ข้าวโพดมีคุณสมบัติ
เป็ นเชื้ อเพลิงอย่างดี และให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2550) นอกจากนี้ ยังพบว่ามีชีวมวลที่เป็ นวัชพืชซึ่ งเจริ ญเติบโตได้รวดเร็ วและก่อให้เกิดปั ญหามลพิษทางนํ้า คือ
ผักตบชวา (พงสถิต, 2552) ดังนั้น เพื่อเป็ นการนําชี วมวลดังกล่าวมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน
งานวิจยั นี้ จึงมีความสนใจที่ จะนําซังข้าวโพดและผักตบชวามาผลิตเป็ นถ่านอัดแท่ง โดยศึ กษาอัตราส่ วนผสม
ระหว่างซังข้าวโพดและผักตบชวาและกระบวนการคาร์ บอไนต์เซซันที่ เหมาะสมในการทําถ่านอัดแท่ง และ
ระยะเวลาในการคืนทุน ซึ่ งจะทําให้ได้แหล่งพลังงานต้นทุนตํ่าจากวัตถุดิบหาได้ง่ายในท้องถิ่น ช่วยลดปั ญหา
มลพิษทางสิ่ งแวดล้อมได้ และทราบข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการลงทุนผลิตอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การอัดแท่ง

(1 ) เพื่อพัฒนาถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชันก่อนหรื อหลังทํา

(2) เพื่อหาระยะเวลาคืนทุนของการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาด้วยเครื่ องอัดแท่ง
แบบใช้แรงคน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ซังข้าวโพด และ ผักตบชวา
การคาร์บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่ง

การคาร์บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่ง

อัตราส่วนของผงถ่านซัง
ข้าวโพดและผักตบชวา
แบบที่1 100 ต่อ 0
แบบที่2 90 ต่อ 10
แบบที่3 80 ต่อ 20
แบบที่4 70 ต่อ 30

อัตราส่วนของซังข้าวโพด
บดและผักตบชวา
แบบที่1 100 ต่อ 0
แบบที่2 90 ต่อ 10
แบบที่3 80 ต่อ 20
แบบที่4 70 ต่อ 30

ถ่านอัดแท่ง
วิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง
วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย
แท่ง

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการทดลอง
4.1.1 การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชันหลังทําการอัด

ทําการเก็บตัวอย่างซังข้าวโพดนําไปตากแดดประมาณ 2-3 วันแล้วบดด้วยเครื่ องบดละเอียดเก็บใส่
ถุงพลาสติก นําผักตบชวาสับให้มีขนาดเล็กนําไปตากแดดให้แห้ง และนํามาปั่ นให้ละเอียด โดยใช้เครื่ องปั่ นที่มีอยู่
ในครัวเรื อน (นพพร, 2546) นําซังข้าวโพดบดผสมกับผักตบชวาโดยใช้แป้ งมันสําปะหลังเป็ นตัวเชื่อมประสาน
โดยมีอตั ราส่วนที่การผสมของ ซังข้าวโพดบดและผักตบชวา ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนของซังข้าวโพดบดและผักตบชวาที่ใช้ในการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิง
รู ปแบบที่
1
2
3
4

อัตราส่วน ซังข้าวโพดบด
(เปอร์เซ็นต์)
(กรัม)
100 ต่อ 0
1000
90 ต่อ 10
900
80 ต่อ 20
800
70 ต่อ 30
700

ผักตบชวา
(กรัม)
0
100
200
300

แป้ งมันสําปะหลัง
นํ้า
(กรัม)
(มิลลิลิตร)
500
2500
500
2500
500
2500
500
2500

นําส่วนผสมที่ได้ในแต่ละอัตราส่ วนมาอัดเป็ นแท่ง ด้วยเครื่ องอัดแบบอัดเกลียว จะได้แท่งเชื้อเพลิง
ที่มีขนาดความสู ง 15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร นําไปตากแดด แล้วจึงนําไปเผาให้เป็ นถ่าน ใน
เตาเผาแบบถังนํ้ามัน 200 ลิตร นําแท่งถ่านที่ได้ตากให้แห้ง แล้วนําไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง
4.1.2 การผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัด
แท่ง
ทําการเก็บตัวอย่างซังข้าวโพด ในไร่ ขา้ วโพดที่ทาํ การเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว มาเผาในถังนํ้ามันขนาด
200 ลิตรจนเป็ นถ่าน จากนั้นนําถ่านที่ได้ไปตากแดดให้แห้ง ถ่านที่ได้เก็บไว้เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติการเป็ น
เชื้อเพลิง นําผักตบชวาสับให้มีขนาดเล็กนําไปตากแดดให้แห้ง และนํามาปั่ นให้ละเอียด โดยใช้เครื่ องปั่ นที่มีอยูใ่ น
ครัวเรื อน นําผงถ่านซังข้าวโพดผสมกับผักตบชวาโดยใช้แป้ งมันสําปะหลังเป็ นตัวเชื่อมประสาน โดยมีอตั ราส่ วน
ของ ผงถ่านซังข้าวโพดและผักตบชวา ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราส่วนของผงถ่านซังข้าวโพดและผักตบชวาที่ผสมเพื่อผลิตถ่านอัดแท่ง
รู ปแบบที่ อัตราส่วนผสม ผงถ่านซังข้าวโพด ผักตบชวา แป้ งมันสําปะหลัง
(เปอร์เซ็นต์) (กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
1
100 ต่อ 0
1000
0
500
2
90 ต่อ 10
900
100
500
3
80 ต่อ 20
800
200
500
4
70 ต่อ 30
700
300
500

นํ้า
(มิลลิลิตร)
1250
1250
1250
1250

นําส่วนผสมที่ได้ มาอัดเป็ นแท่งถ่านด้วยเครื่ องอัดแบบอัดเกลียว จะได้แท่งเชื้อเพลิงที่มีขนาดความ
สูง 15 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร นําแท่งถ่านที่ได้นาํ ไปตากให้แห้ง ประมาณ 4-6 วัน ไม่ควรนําไป
ตากแดดที่ร้อนจัดเพราะจะทําให้ถ่านมีรอยแตกเนื่ องจากการแห้งตัวอย่างรวดเร็ วที่ไม่เท่ากัน (นภัสสวงศ์, 2555)
จากนั้นนําแท่งถ่านไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิง
4.2 ศึกษาวิเคราะห์ คณ
ุ สมบัตทิ างด้ านเชื้อเพลิง
วิเคราะห์คุณสมบัติทางด้านเชื้อเพลิงโดยวิเคราะห์หาปริ มาณต่างๆ ดังนี้ วิเคราะห์ความชื้น (% Moisture)
ตามมาตรฐาน ASTM D3173 ปริ มาณเถ้า (% Ash) ตามมาตรฐาน ASTM D3174 ปริ มาณการหาสารระเหย (%
Volatile Metter) ตามมาตรฐาน ASTM D3175 ปริ มาณคาร์ บอนคงตัว (% Fixed Carbon) ตามมาตรฐาน ASTM
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D3172 ค่าความร้อน (% Heating Value) ตามมาตรฐาน ASTM D5865 ค่าดัชนี การแตกร่ วน (% Shatter index)
ตามมาตรฐาน Drop Shatter Test ASTM D3038 (ASTM, 1996) การหาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานของความร้อน
(Heat Utilization efficiency ) และการทดสอบค่าความหนาแน่น (Density)
4.3 ศึกษาต้ นทุนการผลิตและความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่ วยของแท่งเชื้ อเพลิง และวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการงานวิจยั
โดยวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในและระยะเวลาคืนทุนของการผลิตแท่งเชื้อเพลิง ทําการ
เปรี ยบเที ยบระหว่างรายได้และกําไรที่ ได้รับต่อ 5 ปี ในการผลิตแท่งเชื้ อเพลิง โดยพิจารณาจากสมรรถนะและ
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิง

5. สรุปและอภิปรายผลวิจัย

5.1 การศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีของถ่ านอัดแท่ งจากซังข้ าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชัน
ก่ อนทําการอัดแท่ งและหลังทําการอัดแท่ ง
การศึกษาปริ มาณความชื้นของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชันก่อน
และหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดที่ ผสมผักตบชวาเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มปริ มาณความชื้น
ลดลงโดยจะเห็ นได้ว่า ที่ อตั ราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 ที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนและหลังมี
ปริ ม าณความชื้ น ร้ อ ยละ 2.97 และ 5.02 เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผัก ตบชวาเพิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราส่ ว นซัง ข้า วโพดที่ ผ สม
ผักตบชวา 70 ต่อ 30 ที่มีการคาร์บอไนเซชันก่อนและหลังคาร์บอไนเซชันปริ มาณความชื้นจะลดลงโดยมีปริ มาณ
ความชื้นร้อยละ 2.11 และ 3.95 ปริ มาณความชื้นของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์บอ
ไนเซชันก่อนและหลังทําการอัดแท่งอยูใ่ นเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กาํ หนดไว้ คือไม่เกินร้อยละ 10
ซึ่งหากปริ มาณความชื้นในเนื้อถ่านมีนอ้ ยจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานและความสามารถในการจุดติดไฟมี
มากขึ้น (สังเวย, 2555) ในทางตรงกันข้ามหากปริ มาณความชื้นในเนื้อถ่านมีมากจะทําให้มีการสู ญเสี ยความร้อน
ไปกับการระเหยความชื้นในระหว่างการเผาไหม้ส่งผลให้ค่าพลังงานความร้อนที่ได้ต่าํ ลง และในขณะจุดติดไฟจะ
ทําให้มีควันเกิดขึ้น (นฤภัทร, 2557)
การศึกษาปริ มาณเถ้าของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชันก่อนและ
หลังทําการอัดแท่ง พบว่าถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาเมื่อเพิ่มอัตราส่ วนของผักตบชวาปริ มาณเถ้ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่งอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 มี
ปริ มาณเถ้าร้อยละ 7.80 เมื่อเพิ่มอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวาเป็ น 70:30 ทําให้ปริ มาณเถ้าเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 11.60 และการคาร์ บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่งอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 มี
ปริ มาณเถ้าร้อยละ 3.54 เมื่อเพิ่มอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวาเป็ น 70:30 ทําให้ปริ มาณเถ้าเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 12.32 เมื่อนําปริ มาณเถ้ามาเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนกําหนด คือไม่เกินร้อยละ 8 จะ
เห็นได้วา่ ปริ มาณเถ้าของถ่านอัดแท่งที่มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่งในอัตราส่ วน 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20
และ 70 ต่อ 30 (ร้อยละ 10.90-12.30) และถ่านอัดแท่งที่มีการคาร์ บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่งในอัตราส่ วน 80
ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 (ร้อยละ 9.22-12.30) มีค่าปริ มาณเถ้าเกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนกําหนด ทั้งนี้ เนื่องจาก
มีอตั ราส่ วนของผักตบชวามาก ซึ่ งจากการวิเคราะห์ผกั ตบชวาจะพบว่ามีปริ มาณเถ้าโดยเฉลี่ยร้อยละ 16.11 จึงมี
ส่ วนทําให้เมื่อเพิ่มปริ มาณผักตบชวา ปริ มาณเถ้าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เถ้าสามารถนํามาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ได้ เช่น ใช้เป็ นปุ๋ ยต้นไม้ ซึ่ งขี้เถ้ามีปริ มาณด่างผสมอยูม่ ากและมีแคลเซี ยมกับโพแทสเซี ยมเล็กน้อยซึ่ง
ช่วยให้ตน้ ไม้ออกดอกได้ดี ใช้ไล่แมลง ใช้กลบกลิ่นต่างๆได้ (เกษตรพอเพียง, 2560)
การศึ กษาปริ มาณสารระเหยของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชัน
ก่อนและหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการ
อัดแท่ งที่ มีอตั ราส่ วนผักตบชวาเพิ่มขึ้นถ่านมี แนวโน้มปริ มาณสารระเหยลดลง โดยอัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อ
ผักตบชวา 100:0 มี ปริ มาณสารระเหยร้ อยละ 3.05 และเมื่ อเพิ่มอัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวาเป็ น 70:30
ปริ มาณสารระเหยลดลงเป็ นร้อยละ 2.59 และถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซชัน
หลังทําการอัดแท่งเมื่อเพิ่มอัตราส่ วนของผักตบชวาค่าเฉลี่ยปริ มาณสารระเหยไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองงานวิจยั นี้ พบว่า ค่าปริ มาณสารระเหยไม่เกิ นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน
กําหนดคือ น้อยกว่าร้อยละ 25 เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสังเวย (2555) ซึ่ งศึกษาองค์ประกอบทางด้านเคมีของถ่าน
ตอรากยางพารา ปริ มาณสารระเหยที่ได้ คือร้อยละ 17.75 ไม่มีการแตกประทุของถ่าน ไม่มีควันขณะใช้งาน ไม่
ทําลายสุขภาพมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับใช้งานหุงต้มในครัวเรื อน ในขณะเดียวกันถ่านอัดแท่งที่มีปริ มาณสาร
ระเหยมากจะทําให้เชื้อเพลิงติดไฟง่ายและมีควันมาก เมื่อนํามาใช้งานจะทําให้แสบตาและมีผลกระทบต่อระบบ
หายใจ (สุริยา, 2544)
การศึกษาปริ มาณคาร์บอนคงตัวของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์บอไนเซชัน
ก่อนและหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่งในอัตราส่ วนของซัง
ข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 ค่าเฉลี่ยของปริ มาณคาร์บอนคงตัวไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ถ่านอัดแท่งที่ มีการคาร์ บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่ง ปริ มาณคาร์ บอนคงตัวจะ
ลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณผักตบชวา โดยจะเห็นได้วา่ อัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 ปริ มาณคาร์ บอน
คงตัวเท่ากับร้อยละ 88.68 เมื่อเพิ่มผักตบชวาอัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวาเป็ น 70 ต่อ 30 จะพบว่าปริ มาณ
คาร์ บอนคงตัวลดลงอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติเป็ นร้อยละ 80.89 (ตารางที่ 3) จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ชุมชน
กําหนดปริ มาณคาร์ บอนคงตัวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 จะเห็ นได้ว่าปริ มาณคาร์ บอนคงตัวของถ่านอัดแท่งจากซัง
ข้าวโพดและผักตบชวามีการคาร์บอไนเซชันก่อนและหลังทําการอัดแท่งมีปริ มาณคาร์บอนอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ชุมชนกําหนด เมื่อเปรี ยบเทียบกับงานวิจยั ของชมธิ ดา (2554) ที่ศึกษาการเพิ่มมูลค่าของเศษซังข้าวโพดโดยทํา
เป็ นเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยใช้แป้ งมันสําปะหลังเป็ นตัวประสาน พบว่า เชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษซังข้าวโพดที่ มีแป้ ง
มันสําปะหลังร้อยละ 20 มีค่าคาร์ บอนคงตัวเท่ากับร้อยละ 16.43 เนื่ องจากเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษซังข้าวโพดมี
ปริ มาณสารระเหยสูง แต่ค่าพลังงานความร้อนอยูเ่ กณฑ์ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีเศษซังข้าวโพด
เป็ นองค์ประกอบ แต่งานวิจยั นี้มีปริ มาณคาร์บอนคงตัวที่มากกว่าและมีปริ มาณสารระเหยน้อย ซึ่งเชื้อเพลิงที่ดีจะมี
ปริ มาณคาร์ บอนคงตัวสู ง ปริ มาณสารระเหยตํ่า และปริ มาณเถ้าน้อย (ทองทิพย์, 2542) ดังนั้นถ่านอัดแท่งจากซัง
ข้าวโพดและผักตบชวาที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนและหลังถื อเป็ นเชื้ อเพลิงที่ มีคุณภาพที่ ดี สามารถนําไปใช้
ประโยชน์เป็ นแหล่งพลังงานทดแทนฟื นและถ่านได้
การศึกษาค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์บอไนเซชัน
ก่อนและหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่มีการคาร์ไนเซซันก่อนทําการอัด
แท่งในอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 ให้ค่าพลังงานความร้อนสู งแตกต่างจากอัตราส่ วนซัง
ข้าวโพดต่อผักตบชวา 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึ่งจะเห็นได้วา่ เมื่อเพิ่มปริ มาณ
ผักตบชวาค่าพลังงานความร้อนมีแนวโน้มลดลง ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซ
1931
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ชันหลังทําการอัดแท่งในอัตราส่วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 90 ต่อ 10 80 ต่อ20 และ 70 ต่อ 30 ให้
ค่าพลังงานความร้อนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองของงานวิจยั นี้ จะ
พบว่า ถ่ า นอัดแท่ งจากซัง ข้าวโพดและผักตบชวาโดยมี การคาร์ บอไนเซชันก่ อ นและหลังทํา การอัดแท่ งมี ค่า
พลังงานความร้อนเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ กาํ หนด (มากกว่า 5,000 แคลอรี่ ต่อกรัม) ถ่านอัดแท่ง
จากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซชันหลังทําการอัดแท่งมีค่าพลังงานความร้อนมากกว่าถ่านอัด
แท่ งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาที่ มีก ารคาร์ บอไนเซชันก่ อนทํา การอัดแท่ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าเมื่ อ นํา ซัง
ข้าวโพดมาผ่านการคาร์ บอไนเซชันจะทําให้ซังข้าวโพดมี ค่าพลังงานเพิ่มขึ้นจาก 3907.3 แคลอรี่ ต่อกรั ม เป็ น
5529.6 แคลอรี่ ต่อกรัม เมื่อเปรี ยบเทียบค่าพลังงานความร้อนที่ ได้กบั งานวิจยั อื่น (ตารางที่ 4) พบว่า ค่าพลังงาน
ความร้อนของถ่านอัดแท่งในงานวิจยั นี้มีค่าพลังงานความร้อนที่สูงกว่างานวิจยั อื่น เนื่ องจากวัตถุดิบที่นาํ มาผลิต
เป็ นถ่านอัดแท่งอาจมีปริ มาณค่าคาร์บอนคงตัว สารระเหย และเถ้าที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ปริ มาณสารระเหย คาร์บอนคงตัว และค่าความร้อนของถ่านซังข้าวโพดและผักตบชวา
โดยมีการคาร์บอไนเซชันก่อน-หลังทําการอัดแท่ง
อัตราส่วน
สารระเหย (%) ± SD คาร์บอนคงตัว (%) ±
ค่าความร้อน
(ซังข้าวโพด :
SD
(แคลอรี่ ต่อกรัม) ± SD
ผักตบชวา)
C1
C2
C1
C2
C1
C2
100 ต่อ 0
3.05b±
2.76a±
86.18b±
88.68c±
5525.9b ±
6072.6a ±
0.20
0.11
0.57
0.02
75.67
872.12
ab
a
b
c
a
90 ต่อ10
2.77 ±
2.83 ±
86.18 ±
88.68 ±
5170.2 ±
6701.6a ±
0.20
0.15
0.57
0.02
54.88
84.33
80 ต่อ 20
2.49a ±
2.91a ±
83.09a ± 83.14b ± 5062.6a ±
5999.8a ±
0.13
0.18
2.04
0.67
172.19
99.80
a
a
a
a
a
70 ต่อ 30
2.59 ±
2.83 ±
83.70 ± 80.89 ± 4959.2 ±
6347.8a ±
0.19
0.33
0.26
0.26
175.83
689.57
หมายเหตุ: C1= คาร์บอไนเซชันก่อนอัดแท่ง, C2 =คาร์บอไนเซชันหลังอัดแท่ง ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตาม
ด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี
DMRT
ค่าดัชนี การแตกร่ วนเป็ นค่าที่ ใช้เพื่อหาความสามารถของวัสดุ ที่ได้จากการอัดแท่งที่ มีความทนทาน
ระหว่างการขนส่ ง การเก็บรักษา และการนํามาใช้งาน (นิ พนธ์และธนพร, 2559) จากตารางที่ 5 ซึ่ งแสดงค่าดัชนี
การแตกร่ วนของถ่านซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์บอไนเซชันก่อนและหลังทําการอัดแท่ง โดยใช้แป้ ง
มันสําปะหลังเป็ นตัวประสาน จะเห็นได้วา่ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชัน
ก่อนอัดแท่งในอัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 90 ต่อ 10 และ 80 ต่อ 20 ค่าเฉลี่ยของดัชนีการแตก
ร่ วนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์บอไนเซชัน
หลังอัดแท่งในอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 90 ต่อ10 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 ค่าเฉลี่ยของ
ดัชนี การแตกร่ วนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5) โดยมีค่าดัชนี การแตกร่ วนอยูใ่ นช่วง 0.91932
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1.00 ค่าดัชนี การแตกร่ วนที่ เหมาะสมควรอยูร่ ะหว่าง 0.5 – 1.0 โดยถ้ามีค่าการแตกร่ วนน้อยจะส่ งผลให้ถ่านอัด
แท่งไม่แข็งแรง แตกง่าย ร่ วนซุยและถ้ามีค่าดัชนี การแตกร่ วนมาก ถ่านอัดแท่งที่ได้มีความแข็งแรงและง่ายต่อการ
ขนส่งหรื อนําไปใช้งาน (นิพนธ์ และธนพร, 2559) จากงานวิจยั ของสุธิรา (2554) รายงานว่าถ่านอัดแท่งจากอัตรา
ส่ วนผสมของผงถ่านจากเปลือกใบยูคาลิปตัสและใบยางพาราให้ค่าดัชนี การแตกร่ วนอยู่ระหว่าง 0.668 - 0.827
สามารถคงรู ปได้ดีและมีความแข็งแรง ผิวของเชื้อเพลิงเรี ยบเนียน ไม่แตกหักง่าย ซึ่งมีค่าอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาํ หนด จึง
เหมาะแก่การนําไปใช้งาน เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ ที่มีค่าดัชนี การแตกร่ วนสู งทําให้ได้ถ่านอัดแท่งที่ไม่แตกหักง่าย
ง่ายต่อเก็บรักษา การขนส่งและเหมาะแก่การนําไปใช้งาน
ตารางที่ 4 ค่าพลังงานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากวัตถุดิบต่างชนิดกัน
วัตถุดิบที่นาํ มาทําถ่านอัดแท่ง

ตัวประสาน ค่าพลังงานความร้อน (cal/g) อ้างอิง

ผงถ่านต้นข้าวโพด
เศษซังข้าวโพด
ผักตบชวา
ซังข้าวโพด
(การคาร์บอไนเซชันก่อน)
ซังข้าวโพด
(การคาร์บอไนเซชันหลัง)

แป้ งมัน
แป้ งมัน
แป้ งมัน
แป้ งมัน

5,201
4,054
3,831
5,526

แป้ งมัน

6,073

พรธิดา, 2558
ชมธิดา, 2554
นิพนธ์ และธนพร, 2559
งานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้

ตารางที่ 5 ดัชนีการแตกร่ วนของถ่านซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการคาร์บอไนเซชันก่อน-หลังทําการอัดแท่ง
อัตราส่ วน
ดัชนีการแตกร่ วน ± SD
ดัชนีการแตกร่ วน (%) ± SD
(ซังข้าวโพด : ผักตบชวา) (การคาร์บอไนเซชันก่อนอัดแท่ง) (การคาร์บอไนเซชันหลังอัดแท่ง)
100 ต่อ 0
0.9991b ± 0.001
0.90a ± 0.07
90 ต่อ 10
0.9979ab ± 0.001
0.93a ± 0.06
0.99a ± 0.01
80 ต่อ 20
0.9991b ± 0.001
70 ต่อ30
0.9966a ± 0.001
0.95a ± 0.03
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกัน หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยวิธี DMRT
การศึ กษาค่าความหนาแน่ นของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไนเซชัน
ก่อนและหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาในอัตราส่ วนของซังข้าวโพดต่อ
ผักตบชวา 100 ต่อ 0 90 ต่อ 10 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 มีค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริ มาณผักตบชวา ถ่าน
อัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่งมีค่าความหนาแน่น (0.50-0.53
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) มากกว่าถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาที่มีการคาร์บอไนเซชันหลังทําการ
อัดแท่ง (0.16-0.26 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) จากงานวิจยั ของอัจฉรา (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ถ่านอัดแท่งจะมี
ประสิ ทธิ ภาพดีน้ นั ค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงอัดแท่งควรอยูร่ ะหว่าง 0.42-0.74 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
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โดยถ้ามีค่าความหนาแน่นน้อยกว่า 0.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ่านอัดแท่งจะมีการเผาไหม้อย่างรวดเร็ วและ
ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน จากงานวิจยั นี้ ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาที่มีการคาร์ บอไนเซชันก่อน
ทําการอัดแท่ง มีความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการนําไปใช้งาน ซึ่ งถ่านอัดแท่งที่มีความหนาแน่นสู งจะมีปัญหา
การจุดติดไฟได้ยาก แต่การที่มีความหนาแน่นสู งก็สามารถยืดเวลาในการติดไฟได้นานกว่าเพราะมีการเผาไหม้ที่
ช้า (สุพจน์, 2546)
การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการใช้งานความร้อนของถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดและผักตบชวาโดยมีการ
คาร์บอไนเซชันก่อนและหลังทําการอัดแท่ง พบว่า ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไน
เซชันก่อนทําการอัดแท่งอัตราส่ วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 100 ต่อ 0 และ 90 ต่อ 10 (ร้อยละ 8.79 และ 8.62) มี
ประสิ ทธิภาพการใช้งานความร้อนแตกต่างจากอัตราส่วนซังข้าวโพดต่อผักตบชวา 80 ต่อ 20 และ 70 ต่อ 30 (ร้อย
ละ 7.54 และ 7.50) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดผสมผักตบชวาโดยมีการคาร์ บอไน
เซชันหลังทําการอัดแท่งในทุกอัตราส่ วนมีประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน (ร้อยละ 8.71-10.12) ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั ของวานิ ช (2550) ที่ ทาํ การผลิ ตถ่านอัดแท่งจากเปลือกถัว่ ลิสง
เปลือกเมล็ดทานตะวัน และเปลือกถัว่ ลิสงผสมเปลือกเมล็ดทานตะวันอัดแท่ง ให้ค่าประสิ ทธิภาพการใช้งานความ
ร้อนร้อยละ 42.17 39.38 และ 40.97 ซึ่ งถ่านอัดแท่งจากเปลือกถัว่ ลิสงเปลือกเมล็ดทานตะวันและเปลือกถัว่ ลิสง
ผสมเปลื อ กเมล็ด ทานตะวัน อัด แท่ ง ให้ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ง านสู ง กว่า ถ่ า นอัด แท่ ง จากซัง ข้า วโพดและ
ผักตบชวา อาจเนื่องจากเปลือกถัว่ ลิสงและเปลือกเมล็ดทานตะวันมีส่วนผสมของนํ้ามัน (ไทยเกษตรศาสตร์, 2561)
ซึ่ งจะทําให้เชื้อเพลิงติดไฟได้ดี และส่ งผลให้ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้งานสู ง นอกจากนี้งานวิจยั ของนิพนธ์และธน
พร (2559) ที่ ทาํ การศึ กษาลักษณะการขึ้ นรู ปและตัวประสานที่ แตกต่ างกันต่ อสมบัติของเชื้ อเพลิ งที่ ผลิ ต จาก
ผักตบชวา ได้แก่ ผักตบชวาผสมกากมัน ผักตบชวาผสมแป้ งมันสําปะหลัง และผักตบชวาผสมกากนํ้าตาล ให้ค่า
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ง านเท่ า กับ ร้ อ ยละ 10.35 13.65 และ 17.79 ตามลํา ดับ จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วจะเห็ น ได้ว่า
ประสิ ทธิภาพการใช้งานความร้อนขึ้นอยูก่ บั ชนิดของวัตถุดิบ ชนิดของตัวประสานที่นาํ มาผลิตเป็ นถ่านอัดแท่ง
5.2 การศึกษาต้ นทุนการผลิตและความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ของแท่ งเชื้อเพลิงอัตราส่ วนทีด่ ที สี่ ุ ด
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตต่อหน่ วยของแท่งเชื้ อเพลิงที่ มีการคาร์ บอไนเซชันก่อนทําการอัดแท่ งที่
นํามาวิเคราะห์คือถ่านอัดแท่งที่มีซงั ข้าวโพดต่อผักตบชวาในอัตราส่ วน 70 ต่อ 30 โดยกําหนดระยะเวลาในการใช้
เครื่ องจักร เท่ากับ 5 ปี หรื อ 1300 วัน ต้นทุนการผลิตถ่านอัดแท่งต่อหน่วยประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปร
ผัน คํานวณหาต้นทุนต่อหน่วย โดยกําหนดกําลังการผลิต วันละ 400 กิโลกรัม/วัน ระยะเวลาทํางาน 8 ชัว่ โมง 1 ปี
ทํางาน 260 วัน คํานวณต้นทุนรวมได้ดงั นี้ ต้นทุนคงที่เท่ากับ 77,000 บาท ต้นทุนแปรผันเท่ากับ 840,066 บาทต่อ
ปี ต้นทุ นทั้งหมดภายใน 5 ปี เท่ ากับ 4,277,333 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 5 ปี เมื่ อขายเชื้ อเพลิ งอัด แท่ ง
กิโลกรัมละ 8.20 บาท เท่ากับ 4,264,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนของการผลิตแท่งเชื้อเพลิงซึ่ งคํานวณได้จาก มูลค่า
ลงทุนรวม/ผลตอบแทนรายปี ได้ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.00 ปี

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การคํานวณระยะเวลาคืนทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่ได้คิดอัตราดอกเบี้ยใน
กรณี กยู้ มื เงินลงทุนจากสถาบันการเงิน
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาพฤติกรรมของรอยต่อคาน-เสา ของคานแบบเซลลูล่าห์ภายใต้การ
กระทําของแรงแบบวัฏจักร โดยใช้โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ ตัวแปร
ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ว ยการเสริ ม กํา ลัง และการลดขนาดของปี กคาน ขั้น ตอนการศึ ก ษาเริ่ ม จากการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลองที่สร้างขึ้นโดยเทียบอิงกับผลการทดลองที่คน้ คว้าจาก
การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งมีค่าความต่างกันไม่เกิน 5.4 % สะท้อนให้เห็นถึงความถูกต้องของแบบจําลอง จากผล
การวิเคราะห์ พบว่า คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดสามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นถึง 45.6 % เมื่อเทียบกับคาน
แบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่ เสริ ม Stiffener ที่ เสา 2 ช่วง และ 3 ช่วง
สามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ
3 ช่วง คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดทั้งมีไม่มีและมีการเสริ ม Stiffener เกิดการวิบตั ิที่บริ เวณช่องเปิ ดช่องที่ 1
ทําให้สามารถควบคุมตําแหน่งการวิบตั ิได้
คําสําคัญ: รอยต่อคาน-เสา คานแบบเซลลูล่าห์ ไฟไนท์เอลิเมนต์ การเสริ มกําลังของรอยต่อ

ABSTRACT

The objective of this research was to study the behavior of beam-to-column connection of cellular
beams under cyclic load using finite element method. The parameters considered in this study were strengthening
method and reduced beam section method. Firstly, the model validation has been carried out by comparing with
the test results obtained from literatures. The comparison with testing results showed good agreement with 5.4%
difference. After that the FE analyses were investigated. The results showed that the reduced beam section can
enhance the moment capacity of beam-to-column connection about 45.6% comparing with regular cellular beam.
By strengthening at the column web of beam- to- column connection with regular beam, it was found that
strengthening at column web for both 2 and 3 positions can enhance the moment capacity of connections.
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Moreover, the results also showed that the failure pattern of reduced beam section of all strengthening cases
occurred at the first hole allows to control the failure position.
Keywords: Beam-to-Column Connection; Cellular Beam; Finite Element; Connection Strengthening

1. บทนํา

การใช้เหล็กรู ปพรรณมาทําเป็ นโครงสร้างในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อาทิ คานสะพาน คานรับ
แผ่นพื้น เสา หรื ออาคารที่โครงสร้างมีระยะระหว่างจุดรองรับกว้าง เช่น อาคารจอดรถยนต์ เป็ นต้น มีแนวโน้ม
ความนิ ยมมากขึ้น เนื่ องจากใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้น และสามารถก่อสร้าง
ได้อย่างรวดเร็ ว การพัฒนาการใช้งานเหล็กรู ปพรรณอย่างหลากหลาย (Tsavdaridisa, K.D. (2014)) โดยเฉพาะการ
พัฒนาเหล็กรู ปพรรณสู่ คานแบบเซลลูล่าห์ (Cellular Beam) ซึ่ งจะมีน้ าํ หนักที่เบากว่าแต่ยงั คงประสิ ทธิ ภาพได้ไม่
น้อยกว่าเหล็กรู ปพรรณ จากการศึกษา พบว่า คานแบบเซลลูล่าห์จะช่วยให้โครงสร้างมีความลึกเพิ่มมากขึ้นโดยที่
นํ้าหนักคานยังเท่าเดิม ซึ่ งก็จะทําให้คานนั้นสามารถรับค่ากําลังแรงดัดและกําลังรับแรงเฉื อนได้มากขึ้น (ทักษิณ
เทพชาตรี และคณะ, 2558) โดยไม่ตอ้ งเพิ่มเนื้ อเหล็กหรื อไม่ตอ้ งใช้เหล็กที่หน้าตัดใหญ่กว่าเดิม (Ferhat E. et al.
(2015)) เป็ นผลให้ตน้ ทุ นในการก่ อสร้ างลดลง นอกจากนี้ ด้วยรู ปทรงทางเรขาคณิ ตของคานแบบเซลลูล่าห์
โดยเฉพาะบริ เวณช่วงเอวของคานแบบเซลลูล่าห์มีช่องเปิ ดที่เป็ นลักษณะวงกลม ทําให้การติดตั้งทําได้สะดวกกว่า
การใช้คานที่บริ เวณแผ่นเอวปิ ดทึบ ในบางครั้งมีความจําเป็ นที่จะต้องเจาะหรื อตัดช่วงเอวคานที่ปิดทึบ เพื่อทําให้
งานระบบสามารถดําเนิ นการต่อได้ ส่ วนช่องเปิ ดที่ บริ เวณแผ่นเอวของคานแบบเซลลูล่าห์ยงั ทําให้โครงสร้าง
ความสวยงามมากขึ้นอีกด้วย ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ลักษณะของคานแบบ Cellular Beam (https://jgdesignbuild.yellowpages.co.th/)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของคานแบบเซลลูล่าห์ภายใต้น้ าํ หนักบรรทุก
สถิตย์ พบว่า การวิบตั ิของคานแบบเซลลูล่าห์จะพบที่บริ เวณช่องเปิ ด (Tsavdaridisa, K.D., et al. 2015) และบริ เวณ
รอยต่อระหว่างคาน-เสา (Tsavdaridisa, K.D. and Papadopoulos, T. (2016)) ในงานวิจยั นี้จึงสนใจศึกษาพฤติกรรม
ของคานแบบเซลลู ล่ า ห์ ใ นการรั บ แรงแบบวัฏ จัก รอัน เนื่ อ งมาจากแรง Moving load หรื อ แรงแผ่ น ดิ น ไหว
โดยเฉพาะบริ เวณรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าห์ภายใต้แรงแบบวัฏจักร เพื่อศึกษาตําแหน่งและรู ปแบบ
การวิบตั ิของรอยต่อคานชนิดนี้ พร้อมทั้งหาแนวทางการเสริ มกําลังให้แก่รอยต่อ เพื่อเกิดประสิ ทธิภาพการรับแรง
แบบวัฏจักรของรอยต่อ ในส่ วนของการทดสอบคานชนิดนี้ นักวิจยั จะทําการทดสอบวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนท์เอลิ
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เมนต์ ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมบริ เวณรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าห์โดยใช้
แบบจําลองภายใต้แรงแบบวัฏจักร ด้วยวิธีการจําลองไฟไนท์เอลิเมนต์และพฤติกรรมบริ เวณรอยต่อคาน-เสา ที่มี
การเสริ มกําลังในบริ เวณรอยต่อ โดยใช้แบบจําลองภายใต้แรงวัฎจักร แบบจําลองที่ใช้ในงานวิจยั นี้ มีจาํ นาน 6
แบบจําลอง คือ คานแบบเซลลูล่าห์แบบปกติหรื อแบบไม่ลดหน้าตัด คานแบบเซลลูล่าห์แบบปกติที่เสริ ม Stiffener
ที่เสา 2 ช่วง คานแบบเซลลูล่าห์แบบปกติที่ เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และคานแบบเซลลูล่าห์ที่มีลกั ษณะแบบ
ลดหน้าตัด (Reduced beam section, RBS) (Swati, Kulkarni A and Vesmawala G. (2014)) คานแบบเซลลูล่าห์ที่มี
ลักษณะแบบลดหน้าตัดและเสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง คานแบบเซลลูล่าห์ที่มีลกั ษณะแบบลดหน้าตัดและเสริ ม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วง

2. วิธีดําเนินงานวิจัย

เมื่ อสร้ างแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์ ลกั ษณะสามมิ ติโดยใช้โปรแกรมสําหรั บวิเคราะห์ งานทาง
วิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ จึงทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของแบบจําลอง โดยจะ
อ้างอิงกับข้อมูลพื้นฐานของคานแบบเซลลูล่าห์ตามงานวิจยั ของ Tsavdaridisa, K.D. and Papadopoulos, T. (2016)
ซึ่งศึกษาพฤติกรรมของคานแบบเซลลูล่าห์ เมื่อแบบจําลองที่สร้างขึ้นนี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลงานวิจยั ข้างต้น
จึงใช้แบบจําลองนี้ ในการศึกษาพฤติกรรมบริ เวณรอยต่อคาน-เสาของคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดและ
คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด พร้อมทั้งศึกษาผลของการเสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วงและเสา 3 ช่วงของคาน
แบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดและคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังแสดงในรู ปที่ 2 และไม่
พิจารณาหน่วยแรงคงค้าง (residual stress)
คานแบบเซลลูล่าห์
ไม่ใช่
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่ อถือ
ใช่
เสริ มกําลังแบบไม่ลดหน้าตัดคาน

เสริ มกําลังแบบลดหน้าตัดคาน
วิเคราะห์พฤติกรรม
สรุ ปผลการวิเคราะห์

รู ปที่ 2 ขั้นตอนในการวิจยั
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3. ผลการศึกษา

3.1 การตรวจสอบความถูกต้ องและความน่ าเชื่ อถือของแบบจําลอง
ผลการตรวจสอบความถูกต้องและความน่ าเชื่ อถื อของแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์ที่สร้ างโดยใช้
โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ และทําการเทียบอ้างอิงกับข้อมูลพื้นฐาน
ของคานแบบเซลลูล่าห์ตามงานวิจยั ของ Tsavdaridisa, K.D. and Papadopoulos, T. (2016) โดยคานเหล็กที่ใช้ใน
การสอบเที ย บมี ค่า คุ ณ สมบัติของหน้า ตัด แสดงดังรู ปที่ 3 และขนาดมิ ติ ของส่ ว นต่า ง ๆ คานแบบเซลลูล่าห์
ดังแสดงในตารางที่ 1 ส่ วนสมบัติทางกลของวัสดุ แสดงในตารางที่ 2 ทั้งนี้ การทดสอบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
แสดงในรู ปที่ 5

รู ปที่ 3 มิติคานแบบเซลลูล่าห์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลองหน่วยเป็ นมิลิเมตร (mm)

รู ปที่ 4 มิติของคานแบบเซลลูล่าห์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องมีหน่วยเป็ นมิลิเมตร (mm)
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ตารางที่ 1 ขนาดมิติของส่วนต่าง ๆ คานแบบเซลลูล่าห์ (หน่วยเป็ นมิลลิเมตร)
Beam(IPE300)
End-plate
Column(HE160B)
Blot(M20)
Load and Stiffener
245.00 Lload 1250.00
160.10 As
bfb
150.90 lp
70.00 bfc
20.00 ts
10.80
162.50 do
hb
298.90 bep
150.00
hc
32.00
Lb
1550.00 hep
380.00
H
3625.00 dnb
tfb
10.80 tep
20.00
tfc
12.60 ex
30.00
twb
7.30
8.50 p
200.00
90.00
px
thb
12.50
tnb
18.00
90.00
Wp
ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
Properties
Beam
End-plate
Modulus of
210,000
210,000
Elasticity (MPa)
Poisson’s ratio
0.3
0.3
Tensile yield
308.5
291.5
strength (MPa)
Ultimate tensile
445
463.4
strength (MPa)

Column
210,000

Bolt
210,000

Load Stiffener weld
210,000
210,000

0.3
289.4

0.3
900

0.3
314

0.3
291.5

422.2

1000

443

463.47

รู ปที่ 5 คานแบบเซลลูล่าห์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์
ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร มีลกั ษณะใกล้เคียงกับลักษณะที่ได้จากการศึ กษาของ Tsavdaridisa, K.D.
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and Papadopoulos, T. (2016) และเมื่อเที ยบค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างผลที่ ได้จากการศึกษาแบบจําลองคาน
แบบเซลลูล่าห์กบั ผลการศึกษาของ Tsavdaridisa, K.D. and Papadopoulos, T. (2016) พบว่า มีความต่างกันไม่เกิน
5.4 % ดังแสดงรู ปที่ 6 ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่า ผลที่ ได้จากแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์ที่สร้างโดยใช้
โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบของ
งานวิจยั ข้างต้น

การวิเคราะห์
งานวิจัยเทียบเคียง
Rotation (rad)

รู ปที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Applied Moment และ Rotation ที่ได้จากแบบจําลองคาน
แบบเซลลูล่าห์กบั ผลการศึกษาของ Tsavdaridisa, K.D. and Papadopoulos, T. (2016)
3.2 การวิเคราะห์ พฤติกรรม
จากผลการวิเคราะห์พฤติ กรรมของคานแบบเซลลูล่าห์ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร แสดง
ดังรู ปที่ 7 พบว่า แบบจําลองแต่ละแบบแสดงบริ เวณที่เกิ ดการวิบตั ิต่างกัน ดังนี้ แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์
แบบไม่ลดหน้าตัด แสดงการเกิดการวิบตั ิที่แผ่นเพลท แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง แสดง
การเกิดการวิบตั ิท่ีเสา ส่ วนแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบ
ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา
3 ช่วง แสดงการเกิดการวิบตั ิที่บริ เวณช่องเปิ ดช่องที่ 1 ซึ่งเกิดจากโมเมนต์ดดั วีเรนดีล ดังแสดงในตารางที่ 3
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ก. คานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด

ข. คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด

ค. คานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด
ที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง

ง. คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง

จ. คานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด
ที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง

ฉ. คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด
ที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง

รู ปที่ 7 บริ เวณที่เกิดการวิบตั ิของคานแบบเซลลูล่าห์แบบต่าง ๆ ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
ตารางที่ 3 แสดงตําแหน่งและขนาดของค่า Stress Max (MPa) กรณี ไม่มีรอยเชื่อมและค่าไม่เกิน 1.2Fu
Moment max
Deformation
Stress Max (MPa)
1.2fu (MPa)
(KNm)
(mm.)

Model

Time (s)

ตําแหน่ง

1

64

ด้านบน End-plate

110.39

504.99

155.06

556.08

เกิดการโก ่งเดาะที่เสา

2 RBS

64

คาน(ขอบล่างช ่องเปิ ดที1่ )

160.72

533.72

155.06

534

โมเมนต์ดดั วีเรนดีล

3

61.7

เสา

158.46

506.64

62.024

506.64

เกิดการโก ่งเดาะที่เสา

4 RBS

62.0

คาน(ช ่องเปิ ดช ่องที1่ )

160.70

533.71

155.06

534

โมเมนต์ดดั วีเรนดีล

5

63.7

เสา

164.94

506.64

62.024

506.64

เกิดการโก ่งเดาะที่เสา

6 RBS

63

คาน(ช ่องเปิ ดช ่องที1่ )

167.66

533.72

155.06

534

โมเมนต์ดดั วีเรนดีล

รูปแบบการวิบัต ิ

หมายเหตุ 1 หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูลา่ ห์แบบไม่ลดหน้าตัด
2 RBS หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด
3
หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
4 RBS หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง
5
หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าที่ตดั เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
6 RBS หมายถึง แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง
1943
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จากตารางที่ 3 พบว่า การลดหน้าตัดที่ปีกคานแบบเซลลูล่าห์ ทําให้สามารถรับโมเมนต์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
คานแบบเซลลูล่ า ห์ ที่ไ ม่ ไ ด้ล ดหน้า ตัดซึ่ ง สอดคล้อ งกันกับงานวิจัย ของ Memarzadeh P. and Davarpanah M.,
(2016) และเมื่อทําการเสริ ม Stiffener แก่คานแบบเซลลูล่าห์ที่ลดหน้าตัดและคานแบบเซลลูล่าห์ที่ไม่ลดหน้าตัด
พบว่า การเสริ ม Stiffener ทําให้สามารถรับโมเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะคานแบบเซลลูล่าห์ที่ไม่ลด
หน้าตัด อี กทั้งการลดขนาดปี กคานยังส่ งผลให้การวิบัติเกิ ดขึ้นตรงบริ เวณที่ ลดขนาดปี กคาน ทําให้สามารถ
ควบคุ ม ตํา แหน่ งการวิบัติ ไ ด้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า โมเมนต์ใ นแบบจํา ลองต่า ง ๆ พบว่า แบบจํา ลองคานแบบ
เซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดสามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลด
หน้าตัด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 45.6 % ดังแสดงในรู ปที่ 8 ส่ วนแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่
เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง สามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลด
หน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 % ดังแสดงในรู ปที่ 9 ส่ วนแบบจําลองแบบจําลอง
คานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่ เสริ ม Stiffener ที่ เสา 3 ช่วง สามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
แบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่ เสา 3 ช่วง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 % ดัง
แสดงในรู ปที่ 10

Rotation (rad)

รู ปที่ 8 เปรี ยบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด
(Model 2 RBS) กับแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด (Model 1)

1944

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Applied Moment (kNm)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

Rotation (rad)

Applied Moment (kNm)

รู ปที่ 9 เปรี ยบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดเสริ ม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง (Model 4 RBS) กับแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดเสริ ม Stiffener ที่เสา
2 ช่วง (Model 3)

Rotation (rad)

รู ปที่ 10 เปรี ยบเทียบค่าโมเมนต์ในโครงสร้างระหว่างแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดเสริ ม
Stiffener ที่เสา 3 ช่วง (Model 6 RBS) กับแบบจําลองคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดเสริ ม Stiffener ที่เสา
3 ช่วง (Model 5)
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4. สรุ ปผลการวิจัย

การวิเคราะห์หาพฤติกรรมของคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด คานแบบเซลลูล่าห์แบบปกติที่
เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง คานแบบเซลลูล่าห์แบบปกติที่ เสริ ม Stiffener ที่เสา 3 ช่วง และคานแบบเซลลูล่าห์ที่
แบบลดหน้าตัด คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดและเสริ ม Stiffener ที่ เสา 2 ช่วง คานแบบเซลลูล่าห์แบบลด
หน้าตัดและเสริ ม Stiffener ที่ เสา 3 ช่วง รวมจํานวน 6 แบบจําลองภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฎจักร พบว่า
หากทําการลดขนาดของปี กคานแบบเซลลูล่าห์ทาํ ให้สามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้นถึง 45.6 % และเมื่อทําการเสริ ม
Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ 3 ช่วงแก่คานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัด และ คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัด
พบว่า คานแบบเซลลูล่าห์แบบลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ 3 ช่วง สามารถรับโมเมนต์ได้เพิ่มขึ้น
ถึง 1.4 % และ 1.7 % เมื่อเทียบกับคานแบบเซลลูล่าห์แบบไม่ลดหน้าตัดที่เสริ ม Stiffener ที่เสา 2 ช่วง และ 3 ช่วง
ตามลําดับ นอกจากนี้ การลดขนาดปี กคานแบบเซลลูล่าห์ส่งผลให้การวิบตั ิเกิ ดขึ้นตรงบริ เวณที่ ลดขนาดทําให้
สามารถควบคุมตําแหน่งการวิบตั ิได้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Nini H.A., and Herman, P. (2017) ที่ได้ลด
ขนาดปี กคานช่องเปิ ดและเกิดการวิบตั ิที่หน้าตัดที่ลดขนาดของปี กคาน
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ส่ งผลต่อต้นทุน เวลาในการส่ งมอบ และความน่าเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั งานวิจยั นี้ ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
กระบวนการทํางานเพื่อลดปริ มาณของเสี ยในการผลิตเสื้ อสู บ โดยประยุกต์ใช้ใบตรวจสอบ แผนภูมิ พาเรโต
แผนผังสาเหตุและผล ในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้เทคนิคการระดมสมองในการหาแนวทางแก้ไข ซึ่ งเสนอให้
เพิ่มจุดตรวจสอบก่อนกระบวนการล้างชิ้นงานที่เน้นการตรวจสอบในจุดที่เป็ นปั ญหาหลัก โดยสร้างเอกสารวิธี
ปฏิ บตั ิงานพร้อมใบตรวจสอบขึ้นใหม่เพื่อให้เกิ ดมาตรฐานในการทํางาน การทดลองใช้งานพบว่า สามารถลด
จํานวนชิ้นงานกลับมาทําใหม่ และจํานวนทิ้งชิ้นงานเหลือ 525 ชิ้น จากเดิม 789 ชิ้น หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 33.5
ลดต้นทุนลง 60,720 บาทต่อเดือน และลดต้นทุนค่าทํางานล่วงเวลาในการนําชิ้นงานกลับมาทําใหม่ได้ 1,600 บาท
ต่อเดือน รวมลดต้นทุนทั้งหมด 62,320 บาทต่อเดือน
คําสําคัญ: เสื้ อสูบ วิธีปฏิบตั ิงาน ใบตรวจสอบ การระดมสมอง

1947

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ABSTRACT

The automotive air conditioning compressor is assembled from clutch, pulley, magnetic clutch coil,
swash plate, cylinder, and cylinder block. Cylinder block is the main component that has defected problems.
The problems are dent in the Daimeter105 edge and Port NG (Remain) that defects are reworked or identified to
scrap if they cannot rework. The defects are 25% and 13% respectively of all defects that affect to cost, delivery,
and reliability of company’s product. This research conducts the process improvement to reducing the defects of
cylinder block manufacturing. Check sheet, Pareto chart, cause and effect diagram, and graph are applied to
problem analysis. Problem-solving approach is found out from brainstorm technique. The approach is adding
the checking point before the washing process by focus to check in the pain point. Work instruction with check
sheet is created for standard work. The result of experimental finds that the approach can reduce the number of
reworks and the number of scraps to 525 pieces from 789 pieces or decreasing the defects 33.5 % or reduce the
cost 60,720 baht per month. Including, it can reduce the overtime cost 1,600 baht per month. The overall reducing
cost is 62,320 baht per month.
Keywords: Cylinder Block, Work Instruction, Check sheet, Brainstorming

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

คอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศรถยนต์มีกระบวนการผลิตที่มีชิ้นส่ วนหลายชิ้นประกอบด้วย คลัช พู
เล่ย ์ คอลย์คลัชแม่เหล็ก สวอชเพลต กระบอกสู บ และเสื้ อสู บ (Cylinder Block) เป็ นต้น ในกระบวนการผลิตมี
ปั จจัยที่ควบคุมไว้บางครั้งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดข้อผิดพลาด จึงทําให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพลดลงและไม่
เป็ นไปตามที่กาํ หนด ผลกระทบที่ตามมาเมื่อเกิดของเสี ยในกระบวนการผลิตคือ การสู ญเสี ยวัตถุดิบที่ตอ้ งทิ้งไป
ซึ่งการลดของเสี ยในกระบวนการผลิตถือว่าเป็ นการควบคุมต้นทุนในการผลิตได้และสร้างความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันพร้อมกับสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่า บริ ษทั ผูผ้ ลิตคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ สามารถที่
จะทําการปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อให้ของเสี ยที่เกิดขึ้นลดลงได้ ปั จจุบนั บริ ษทั กรณี ศึกษาพบปั ญหาของเสี ย
ของชิ้ นส่ วนเสื้ อสู บสู งถึ ง 2,100 ชิ้ นต่อเดื อน หรื อมี มูลค่า 483,000 บาทต่อเดื อน และจะมี มูลค่าความสู ญเสี ย
เพิ่มขึ้นหากนําไปประกอบกับชิ้นส่ วนอื่นๆ โดยมีของเสี ย 3 ปั ญหาหลัก คือ Dent105 , Port NG (Remain) และ
Bore Remain
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จะประยุกต์ใช้เครื่ องมื อควบคุ มคุ ณภาพ 7 ประการ (7QC Tools) โดยเลื อกใช้ใ บ
ตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต แผนผังสาเหตุและผล ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาลักษณะของ
เสี ยข้างต้น ร่ วมกับเทคนิ คการระดมสมอง (Brainstorming Technique) ในการหาแนวทางแก้ปัญหา และพัฒนา
เป็ นมาตรฐานการปฏิ บัติ ง านด้ว ยการจัด ทํา วิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง าน (Work Instruction: WI) เพื่ อ ลดของเสี ย ใน
กระบวนการผลิตเสื้ อสู บของคอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศรถยนต์ลงอย่างน้อย 10% ของปริ มาณของเสี ยรวม
ซึ่งจะทําให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตและช่วยลดต้นทุนได้
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การจัดการกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมเป็ นสิ่ งสําคัญ โดยหลักวิธีทางสถิตินบั ได้วา่ เป็ น
เครื่ องมือที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดของเสี ยในกระบวนการผลิ ตซึ่ ง เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ (7 QC
Tools) [1][2] ซึ่ ง ประกอบด้ว ย แผ่น ตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) แผนภู มิ ก้า งปลา (Fish Bone
Diagram) แผนภูมิแท่งหรื อฮีสโตแกรม (Bar Chart or Histogram) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) แผนภาพกระจาย
(Scatter Diagram) และ แผนภูมิควบคุ ม (Control Chart) โดยกว่า 60 ปี ที่ ผ่านมา 7 QC Tools ถูกนํามาใช้อ ย่า ง
แพร่ หลายในการควบคุมคุณภาพ เช่น พิพฒั พงศ์และพรประเสริ ฐ [3] นํามาใช้ในการลดของเสี ยในกระบวนการ
ผลิตอิฐบล็อกจากเดิม 705 ชิ้น ลดลงเหลือ 564 ชิ้น โดยการใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์ปัญหา นําไปสู่แก้ไข
ด้วยการฝึ กอบรม และจัดทําเอกสารวิธีปฏิบตั ิงาน (Work Instruction: WI), ยุทธณรงค์ [4] สามารถลดของเสี ยใน
กระบวนการนึ่งยางรถยนต์ลดลงจาก 2.39 % เหลือ 0.04% โดยใช้แผ่นตรวจสอบ ผังพาเรโต และแผนผังก้างปลา
ซึ่ งปรับปรุ งการทํางานโดยการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร และปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตั ิงาน, ติรัสกรและรณิ นทร์ [5]
ใช้ลดของเสี ยกระบวนการผลิตไส้กรอก 4,219 Kg. ต่อเดือน เหลือ 2,169 Kg. ต่อเดือน โดยใช้แนวคิด DMAIC
เป็ นหลัก ใช้แผนผังก้างปลาในการวิเคราะห์หาสาเหตุ นําไปสู่ การปรับปรุ งที่จดั เก็บอุปกรณ์และวิธีการทํางาน
แบบใหม่, ปฐมพงษ์และจักรพรรณ [6] ใช้ลดของเสี ยกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฉี ดพลาสติกจากเดิมร้อยละ 39.05
ลดลงมาเป็ นร้อยละ 2.7 โดยใช้แผ่นตรวจสอบเก็บข้อมูล และใช้การออกแบบการทดลองกําหนดค่าตัวแปรหลัก 3
ตัว แปร คื อ อุ ณ หภู มิ เวลา และแรงดัน และปรี ช า [7] ลดของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ ใ ช้เ ป็ น
ส่ วนประกอบภายในเรื อจาก 0.36% เหลือ 0.06% โดยประยุกต์ใช้ทาํ การวิเคราะห์ใช้แผ่นตรวจสอบ แผนผังพา
เรโต แผนผังสาเหตุและผล นําไปสู่ การกําหนดวิธีการและขั้นตอนการทํางานในรู ปของเอกสาร สําหรับตัวอย่าง
ในอุตสาหกรรมยานยนต์น้ นั Parijat และคณะ [2] ประยุกต์ใช้ 7 QC Tools ในการลดของเสี ยในการผลิตตัวถัง
รถยนต์ โดยนําแผ่นตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต ในการระบุปัญหาปั ญหาเช่ นเดี ยวกันกัน และแผนผังก้างปลา
ร่ วมกับ Why-Why Analysis ในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา และเมื่อปรับปรุ งการทํางานแล้ว ได้นาํ แผนภูมิ
ควบคุม (Control Chart) มาควบคุมกระบวนการด้วย
จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจะพบว่า การประยุกต์ใช้ 7QC Tools นิ ยมใช้เครื่ องมือ
หลัก 3 อย่าง ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ แผ่นตรวจสอบ กราฟ และแผนภูมิพาเรโต จากนั้นนําปั ญหา
หรื อหัวข้อที่เลือกมาวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ ยแผนผังก้างปลา เพื่อนําไปสู่การเสนอแนวทางปรับปรุ งอย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตามในกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุน้ นั มีเครื่ องมืออื่น เช่น Why-Why Analysis และ 5W2H ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่ บ ริ ษ ทั กรณี ศึ ก ษาประยุก ต์ใ ช้เ ช่ น กัน ซึ่ ง ประกอบด้ว ย What happen คื อ เกิ ด ขึ้ น อะไร, Why is it a
problem ทําไมถึงเป็ นปั ญหา, When it happen เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ , Who detected ใครเป็ นคนพบปั ญหา, Where
detected พบปั ญหานี้ ที่ไหน, How detected ตรวจพบได้ดว้ ยวิธีการใด และ How Many จํานวนเท่าไรที่ตรวจพบ
ได้ โดยทําเป็ นแบบฟอร์ มการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานโดยเรี ยกว่า QRQC
Escalation report (Quick Response Quality Control) ร่ วมกับเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วม
ระดมสมองจะต้องเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับงานที่ตรวจพบปั ญหาและหัวหน้างานมาร่ วมตัดสิ นใจเลือกแนวทางแก้ไข
ปั ญหานั้นๆ [8] สําหรับในส่วนของการปรับปรุ งมีหลายแนวทางที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม แต่ในท้ายที่สุดคือ
การทําสิ่ งที่ ปรั บปรุ งให้เป็ นมาตรฐาน ซึ่ งเอกสารวิธีปฏิ บัติงาน (Work Instruction: WI) เป็ นเอกสารที่ แสดง
รายละเอียดวิธีการทํางานอย่างชัดเจนในจุดงานที่มีความสําคัญต่อการควบคุมลักษณะพิเศษในกระบวนการทํางาน
ประกอบด้วย รู ปภาพตัวอย่างพร้อมคําอธิบายวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องซึ่งผูป้ ฏิบตั ิอ่านแล้วต้องเข้าใจง่าย ไม่ยงุ่ ยากหรื อ
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ทําให้เสี ยเวลาในการปฏิ บตั ิ ที่มากเกิ นไป สําหรั บการใช้ WI ในบริ ษทั กรณี ศึกษานี้ จะเริ่ มจากวิธีปฏิ บัติงาน
ชัว่ คราว (Temporary Work Instruction: Temp WI) ซึ่งจะได้รับการประเมินทุกเดือน ก่อนที่จะปรับเป็ น WI ที่ใช้
งานอย่างถาวร หลักการผลการประเมินการใช้งานได้รับการยอมรับและเป็ นไปตามจุดประสงค์ของการสร้าง WI
นั้นแล้ว

3. วิธีการดําเนินการวิจัย

การลดของเสี ยในกระบวนการผลิตเสื้ อสู บของคอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศรถยนต์ เพื่อวิเคราะห์
และหาสาเหตุการเกิดของเสี ย มีวธิ ีการดําเนินการตามลําดับดังนี้
3.1 ศึ กษากระบวนการผลิต โดยศึ กษากระบวนการผลิตเสื้ อสู บของคอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศ
รถยนต์ต้ งั แต่การรับชิ้นส่ วนมาจากซัพพลายเออร์ มาเข้ากระบวนการทําผิวเรี ยบจนกระบวนการประกอบโดยใช้
แผนภาพการไหล (Flow Chart) เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมปฏิบตั ิงานและตรวจสอบหลักของสายการผลิต
3.2 เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ใบตรวจสอบในการเก็บข้อมูลของเสี ยที่ CSL1 ซึ่ งเป็ นจุดตรวจสอบของ
เสี ยหลังกระบวนการการล้างทําความสะอาดเสื้ อสู บด้วยเครื่ องจักร (Washing) ก่อนเข้าสู่ กระบวนการประกอบ
(Assembly) เป็ นคอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศรถยนต์ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน และใช้แผนภูมิพาเรโตวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเลือกปั ญหามาทําการปรับปรุ ง ซึ่ งโดยปกติแล้วจะใช้หลัก 80:20 เลือกปั ญหา แต่อย่างไรก็ตามจากการ
ประชุมทีมผูป้ ฏิบตั ิงานในการทําโครงการนําร่ องครั้งนี้ (Pilot Project) จะพิจารณา 3 ปั ญหาที่มีความสําคัญลําดับ
แรกมาทําการปรับปรุ งก่อน
3.3 วิเคราะห์ ปัญหา โดยระดมสมองเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาโดยใช้แผนผังก้างปลา และใบ QRQC
Escalation report ตามแนวทางของบริ ษทั กรณี ศึกษา
3.4 เสนอแนวทางการปรับปรุ ง โดยการระดมสมองโดยมีผูเ้ กี่ ยวข้องกับกระบวนการผลิตเสื้ อสู บของ
คอมเพรสเซอร์ ระบบปรั บอากาศรถยนต์ได้มีการร่ วมเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่ งแนวทางปรั บปรุ งอาจเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ การเพิม่ การตรวจสอบ และการใช้เทคโนโลยีในการผลิต เป็ นต้น
3.5 ทดลองและวิเคราะห์ ผล โดยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในสายการผลิต (Line) N ทดลองใช้แนวทางปรับปรุ งที่
ได้จากข้อที่ 3.4 เป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยมี Temp WI เป็ นมาตรฐานชัว่ คราวในการปฏิบตั ิงาน และดําเนิ นการ
เก็บข้อมูลของเสี ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนเพือ่ เปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ ง
3.6 สรุปผลการดําเนินงาน โดยการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังใช้วธิ ีการปฏิบตั ิวา่ สามารถลดของเสี ยหรื อ
ต้นทุนที่เกิดจากปั ญหาได้เท่าไร และสามารถเปลี่ยนสถานะจาก Temp WI เป็ น WI ได้หรื อไม่

4. ผลการดําเนินงานวิจัย

4.1 ศึกษากระบวนการผลิต
จากการศึกษากระบวนการผลิตตามขั้นตอนจะมีการรับชิ้นส่ วนเสื้ อสู บมาจากซัพพลายเออร์ มีลกั ษณะ
เป็ นผิวหยาบต้องนําเข้าสู่กระบวนการผลิตทําให้เป็ นผิวเรี ยบ เจาะรู ท่อนํ้ามันและปรับแต่งให้ได้ขนาดตามที่มีการ
ควบคุมตามแผนการผลิตอีกครั้งและมีจุดตรวจสอบของเสี ยที่ CSL1 หลังกระบวนการการล้างทําความสะอาดเสื้ อ
สูบด้วยเครื่ องจักร ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบเป็ นคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ ดังแผนภาพที่ 1
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Washing

มีการตรวจเช็คของเสี ย
ด้วย Check Sheet ก่อน
เข้าAssembly

Assembly

แผนภาพที่ 1 กระบวนการผลิตเสื้ อสูบของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ (ก่อนปรับปรุ ง)
4.2 เก็บรวบรวมข้ อมูล
มีการเก็บข้อมูลของเสี ยเพื่อระบุลกั ษณะของเสี ยโดยใช้ใบตรวจสอบที่ CSL1 และลําดับความสําคัญของ
ปั ญหาด้วยแผนภูมิพาเรโต ซึ่ งตามหลักการ 80:20 แล้วจะต้องเลื อกถึ ง 14 ปั ญหามาปรั บปรุ งดังแผนภาพที่ 2
อย่างไรก็ตามตามแผนการที่กาํ หนดไว้จะพิจารณาปั ญหา 3 อันดับแรก คือ Dent105 เกิ ดจากรอยกดทับของเศษ
ชิ้นงานบริ เวณขอบ Diameter105 มีจาํ นวนของเสี ย 525 ชิ้น (Rework 357 ชิ้น และทิ้งชิ้นงาน 168 ชิ้น) คิดเป็ นเงิน
120,750 บาทร้อยละ 25% ของของเสี ยทั้งหมด อันดับที่ สอง Port NG (Remain) เกิ ดจากใบมีดสึ กหรอทําให้ผิว
ภายในท่อนํ้ามันไหลผ่านไม่เรี ยบมีลกั ษณะผิวขรุ ขระมีจาํ นวนของเสี ย 273 ชิ้นคิดเป็ นเงิน 62,790 บาท หรื อร้อย
ละ 13% จากของเสี ยทั้งหมด และอันดับสาม Bore Remain เกิดจากองศาภายในรู Bore ไม่ได้ขนาดตามที่เอกสาร
ควบคุมการผลิตระบุไว้มีจาํ นวน 93 ชิ้นคิดเป็ นเงิ น 20,930 บาท ร้อยละ 4% จากของเสี ยทั้งหมด 2,106 ชิ้น ซึ่ ง
ปั ญหาลําดับที่ 3 ค่อนข้างมีสัดส่ วนของเสี ยและผลกระทบที่แตกต่างจาก 2 อันดับแรก จึงเลือกปั ญหาอันดับที่ 1
และ 2 มาทําการแก้ไขก่ อนเพราะมี จาํ นวนของเสี ยมากที่ สุด ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ ทาํ ให้ตน้ ทุ นในการผลิ ตเพิ่มขึ้น
เนื่องจากของเสี ยที่เกิดขึ้น และเหมาะสมกับเวลาในการทํางานระยะสั้น
ขณะเดียวกันการที่มีชิ้นงานที่ตอ้ ง Rework ทําให้ส่งผลกระทบต่อเวลาและต้นทุนของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยต้องจ้างพนักงานทําล่วง 1 คน เวลาช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ รวม 8 วันต่อเดือน มีค่าแรงต่อวัน
320 บาท หรื อคิดเป็ น 2,560 บาทต่อเดือน
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สีแดง – ตามหลัก 80:20
สีเขียว – ตามแผนกําหนด

แผนภาพที่ 2 แผนภูมิพาเรโต

แผนภาพที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหา Dent105 ด้วย ใบ QRQC Escalation report
4.3 วิเคราะห์ ปัญหา
จากการวิเคราะห์ปัญหา ได้เลือกปั ญหาอันดับ 1และ 2 เกิดของเสี ยขึ้นในกระบวนการผลิตเสื้ อสู บของ
คอมเพรสเซอร์ ระบบปรับอากาศรถยนต์มากที่สุด 2 ปั ญหา โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยใช้ใบตรวจสอบ มาออกแบบ
ให้เหมาะสมกับการคัดแยกของเสี ยออกเป็ นแต่ละปั ญหาเยอะที่สุดมาเสนอในที่ประชุมโดยใช้ QRQC Escalation
report เป็ นแบบฟอร์ มการวิเคราะห์ปัญหาของเสี ยของบริ ษทั กรณี ศึกษา ดังแผนภาพที่ 3 ร่ วมกับแผนผังก้างปลา
ในแผนภาพที่ 4 และ 5 ที่นาํ มาใช้ระดมสมองหาสาเหตุในที่ประชุม ซึ่ งจะมีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ 5W2H มา
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ปรับใช้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหา คือ มีการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างชิ้นงานดี และชิ้นงานไม่ดีเป็ น
รู ปภาพ Drawing แบบร่ าง หรื อจํานวนของเสี ย และการแก้ไขปั ญหาชัว่ คราวเพื่อป้ องกันของเสี ยเกิดเพิ่มขึ้นหรื อ
หลุดไปยังกระบวนการผลิตถัดไประหว่างรอวิธีการแก้ไขปั ญหาของเสี ยที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่งพบว่าสาเหตุหลักมาก
จากวิธีการปฏิบตั ิงานที่มีการตรวจสอบไม่เพียงพอ และเครื่ องจักรที่มีเศษชิพติดอยูเ่ มื่อปฏิบตั ิงาน
Machine (เครื่ องจักร)

Man (คนงาน)
- ไม่มีการเช็คชิ้นงาน
ก่อนเข้ากระบวนการล้าง

- มองเห็นเศษชิ้นงานยาก

-มีเศษซิ พติดอยู่
ด้านหลังโอแค้มป์

- ชิ้นงานมีผิวบาง
ทําให้เป็ นรอยลึก
Rework ยาก
Material (วัตถุดิบ)

Dent105

- ไม่มีการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการ
ทํางานในจุดที่เสี่ ยง

- พื้นที่ในการ
ทํางานจํากัด

Environment
(สถานที่ทาํ งาน)

Method (วิธีการทํางาน)

แผนภาพที่ 4 แผนผังก้างปลาของปั ญหา Dent105

Machine (เครื่ องจักร)

Man (คนงาน)

- มีเศษซิพติดที่ขา้ งหัวใบมีด

Port NG
(Remain)

- รู ท่อนํ้ามันเสื้ อ
สู บมีขนาดเล็ก
Material (วัตถุดิบ)

- ไม่มีการเช็คชิ้นงาน
ก่อนเข้ากระบวนการล้าง

- ไม่มีการวิเคราะห์ข้ นั ตอนการ
ทํางานในจุดที่เสี่ ยง

- พื้นที่ในการทํางานจํากัด

Environment
(สถานที่ทาํ งาน,อากาศ)

Method (วิธีการทํางาน)

แผนภาพที่ 5 แผนผังก้างปลาของปั ญหา Port NG (Remain)
4.4 เสนอแนวทางการปรับปรุง
จากการระดมสมองเสนอแนวทางการปรับปรุ งโดยมีผูเ้ กี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตที่เกิดปั ญหาได้แก่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายกระบวนการผลิต วิศวกรซ่อมบํารุ งเครื่ องจักร หัวหน้าฝ่ ายผลิตเสื้ อสูบ วิศวกรควบคุมคุณภาพ และ
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วิศวกรการผลิตได้มีการเสนอให้ จัดทําวิธีการปฏิบตั ิงาน แจ้งซัพพลายเออร์ ภายนอกเข้ามาปรับปรุ งเครื่ องจักร
ให้พนักงานทําล่วงเวลา (Overtime: OT) เพิ่มเวลาในการทํางานเพื่อแก้ไขของเสี ยบางส่ วนที่สามารถ Rework ได้
โดยที่ ประชุมสรุ ปผลว่า ควรเพิ่มการตรวจสอบเพื่อคัดกรองของเสี ยก่อนเข้ากระบวนการล้าง (Washing) อีก 1
ขั้นตอน เพื่อลดความสู ญเสี ยและต้นทุนในกระบวนการล้างที่ เปล่าประโยชน์ ช่วยลดความหนาแน่ นของการ
ตรวจสอบที่ CSL1 ลงไปด้วย รวมถึงเพิ่มโอกาสเปลี่ยนสภาพชิ้นงานจากที่ตอ้ งทิ้งมาเป็ นชิ้นงาน Rework และเพิ่ม
โอกาสเปลี่ยนสภาพชิ้นงานจาก Rework มาเป็ นชิ้นงานปกติได้ เนื่ องจากหากปล่อยให้ชิ้นงานที่อยูใ่ นสภาพของ
เสี ยเข้าสู่ Washing อาจจะทําให้อยูใ่ นสภาพที่ยากต่อการ Rework และกลายสภาพเป็ นชิ้นงานที่ตอ้ งทิ้งมากขึ้น ซึ่ง
คาดว่า จํานวนของเสี ยรวมใน 2 จุดนี้ จะลดลง ป้ องกันของเสี ยหลุดเข้าสู่ กระบวนการประกอบได้มาขึ้น ลด
ต้นทุนค่าแรงในการทํางานล่วงเวลาได้ โดยทําในรู ปแบบของใบตรวจสอบร่ วมกับ WI
แนวทางในการลดของเสี ยตามที่กล่าวมาในข้างต้น คือ ประยุกต์ใช้แนวทางของใบตรวจสอบร่ วมกับ WI
โดยจะเริ่ มจากการสร้าง Temp WI โดยให้ หัวหน้าฝ่ ายผลิตตรวจเช็คเสื้ อสู บ ด้วยวิธีใช้สายตา 100 % ก่อนนํางาน
ใส่ กล่องใช้ปากกาสี ทาํ สัญลักษณ์เป็ นจุดบริ เวณหน้า Marking Number ดังแผนภาพที่ 6 เพื่อให้ทราบว่าได้ทาํ การ
ตรวจเช็ครอย Dent บริ เวณขอบ Diameter105 ของชิ้นส่วนเสื้ อสูบ และขีดคร่ อมที่ใบบาร์โค้ดของแต่ละกล่อง โดย
มี ระยะเวลาทดลอง 1 เดื อน พร้ อมเก็บข้อมูลของเสี ยหลังใช้ Temp WI ดังแผนภาพที่ 7 อี กครั้ งว่าสามารถลด
จํานวนของเสี ยในปั ญหานี้ ได้หรื อไม่ หากสามารถลดจํานวนของเสี ยได้เอกสารจะถูกเปลี่ยนวันหมดอายุใช้งาน
และทําการเก็บข้อมูลของเสี ยตามปกติเมื่อครบกําหนดจะมีการตรวจเช็คเอกสารหากยังสามารถใช้ลดของเสี ยได้ก็
จะถูกใช้ต่อไปเรื่ อยๆ และทําให้เอกสารเป็ น WI แบบถาวรต่อไป
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แผนภาพที่ 6 กระบวนการผลิตเสื้ อสูบของคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศรถยนต์ (หลังปรับปรุ ง)
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แผนภาพที่ 7 Temporary work instruction
4.5 ทดลองและวิเคราะห์ ผล
ภายหลังให้ผูป้ ฏิ บตั ิ งานในสายการผลิ ต Line N ใช้ Temporary work instruction และดําเนิ นการเก็บ
ข้อมูลของเสี ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน โดยมีผลเป็ นดังนี้
4.5.1 ปัญหา Dent105 มีของเสี ยรวม 410 ชิ้น คือ
- กระบวนการตรวจสอบก่ อ น Washing มี ข องเสี ย จากปั ญ หา Dent105 จํา นวน 283 ชิ้ น
แบ่งเป็ น Rework 210 ชิ้น และทิ้งชิ้นงาน 63 ชิ้น
- กระบวนการ CLS1 มีของเสี ยจากปั ญหา Dent105 จํานวน 127 ชิ้น แบ่งเป็ น Rework 103
ชิ้น และทิ้งชิ้นงาน 24 ชิ้น
4.5.2 ปั ญหา Port NG (Remain) มีของเสี ย 115 ชิ้น แบ่งเป็ น Rework 90 ชิ้น และทิ้งชิ้นงาน 25
ชิ้น

5. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจยั
ได้นาํ ใบตรวจสอบ แผนภูมิพาเรโต แผนผังสาเหตุและผล มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้เทคนิ ค
การระดมสมองเพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่ งเสนอให้เพิ่มจุ ดตรวจสอบก่ อนกระบวนการล้างชิ้ นงานที่ เน้น การ
ตรวจสอบในจุดที่เป็ นปั ญหาหลัก โดยสร้างเอกสารวิธีปฏิบตั ิงานพร้อมใบตรวจสอบขึ้นใหม่เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
ในการทํางาน แล้วภายใน 1 เดือนได้ทาํ การเก็บข้อมูลของเสี ยอีกครั้งที่ CSL1 และจุดที่เพิ่มวิธีการปฏิบตั ิงานก่อน
เข้ากระบวนการล้างรวมของเสี ยแล้ว พบว่าของเสี ยจากปั ญหา Dent105 และ Port NG (Remain) ลดลงจาก 789
ชิ้นเหลือ 525 ชิ้น หรื อลดลง 264 ชิ้น คิดเป็ น 33.5% หรื อประหยัดต้นทุน 60,720 บาท ขณะเดียวกันจํานวนของ
เสี ยที่ เข้าสู่ กระบวนการ Rework ลดลงเช่นกัน โดยภายหลังการปรับปรุ งงานทําให้มีชิ้นงานเข้าสู่ กระบวนการ
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Rework น้อยลง โดยปรับเปลี่ยนการจ้างล่วงเวลาเป็ นทุกวันศุกร์ ครั้งละ 4 ชัว่ โมง ชัว่ โมงละ 60 บาทแทน หรื อ
960 บาทต่อเดือน หรื อลดลง 1,600 บาทต่อเดือน โดยรวมแล้วลดต้นทุนได้ 62,320 บาทต่อเดือน
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากงานวิจยั นี้เป็ นโครงการนําร่ องในระยะแรกเท่านั้น ในอนาคตอาจนําปั ญหา Bore Remain รู ท่อ
สําหรับนํ้ามันไหลผ่านมีรอยถลอกหรื อปั ญหาอื่นๆ ในลําดับถัดไป ซึ่ งได้ลาํ ดับไว้แล้วในแผนภูมิพาเรโต ตาม
หลักการ 80:20 มาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางในการลดของเสี ย รวมถึงการปรับปรุ ง (Modified)
เครื่ องจักรซึ่งยังไม่สามารถดําเนินการได้ในครั้งนี้
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Kunzelstab Penetration Test (KPT) เป็ นเครื่ องมื อทดสอบตอกหยัง่ ขนาดเบาตามมาตรฐาน DIN 4094 มี
ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา เหมาะสมใช้สํารวจข้อมูลชั้นดิ นในพื้นที่ทุรกันดาร แต่ค่าผลทดสอบ KPT (NKPT ) ยังมีขอ้ มูล
สหสัมพันธ์กบั พารามิเตอร์หรื อคุณสมบัติทางวิศวกรรมต่าง ๆ ของดินอย่างจํากัด งานวิจยั นี้รวบรวมข้อมูลผลทดสอบ
ดิ นในที่ 2 วิ ธี คื อ การทดสอบ KPT และการทดสอบ SPT (Standard Penetration Test) จํานวน 76 ชุ ด จากพื้ น ที่
หน่วยงานก่อสร้างทางภาคใต้ของประเทศไทย 11 หลุมเจาะ โดยนําค่า NKPT มาวิเคราะห์หาสหสัมพันธ์ได้ผลดังนี้
(1) สมการสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPTและ N60 ของชั้นดินในพื้นที่ศึกษา

N60 = 0.758 NKPT0.70
(2) สมการสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPTและ φ' ของชั้นดินทราย (SM SC) ในพื้นที่ศึกษา
11.67

φ' = � 4

�𝜎𝜎′𝑣𝑣

� NKPT0.64+20

สมการสหสัมพันธ์แบบ Empirical ที่ได้สามารถประยุกต์ใช้วิเคราะห์ออกแบบงานวิศวกรรมธรณี เทคนิ คในพื้นที่
โครงการและใกล้เคียง
คําสําคัญ : การตอกหยัง่ คุนเซลสแตป การตอกทะลวงมาตรฐาน ค่ามุมเสี ยดทานภายในของดิน
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ABSTRACT

Kunzelstab Penetration Test (KPT) is a soil’s dynamic cone penetration testing technique used under
the DIN 4094 standard. A small and light-weighted instrument of this technique is suitable for explorations of
underground layers in remote areas. The KPT testing result, however, still has limited capability in order to
correlate with some other engineering properties of the tested soils. This research employed 2 different soil
testing techniques that were the KPT and the Standard Penetration Test (SPT). A total of 76 data sets were
collected from 11 boring holes at construction sites in the southern provinces of Thailand. Test results were used
to establish parametric relationships between the 2 testing techniques. These relationships are:
(1) the number of blow counts from KPT (NKPT) versus the number of blow counts from SPT (N60 )
N60 = 0.758 NKPT0.70 and
(2) the number of blow counts from KPT (NKPT) versus internal friction angle (φ') of soil.
11.67

φ' = � 4

�𝜎𝜎′𝑣𝑣

� NKPT0.64+20

The obtained mathematical equations of these relationships can be used for geotechnical analysis and design
within a specific construction site and its vicinity.
Keywords : Kunzelstab penetration test, Standard penetration test, Internal friction angle

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

Standard Penetration Test (SPT) เป็ นเครื่ องมือทดสอบดินในสนามที่วิศวกรทัว่ โลกนิ ยมใช้เจาะสํารวจ
ชั้นดิน เพื่อได้ขอ้ มูลการจัดเรี ยงชั้นดินและคุณสมบัติทางวิศวกรรมธรณี เทคนิ คมากที่สุด มีปริ มาณการนําข้อมูล
ของการทดสอบนี้สาํ หรับการวิเคราะห์ออกแบบฐานราก งานวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินและอื่นๆ ประมาณ 8090% ของงานวิศวกรรมปฐพีท้ งั หมด การทดสอบ SPT มีขอ้ ดี ในหลายๆด้าน มีส่วนประกอบของอุปกรณ์ และ
วิธีการทดสอบที่ เรี ยบง่าย ทดสอบได้ในชั้นดิ นทุกประเภท รวมทั้งความรู ้ประสบการณ์ในเรื่ องการใช้งานและ
งานวิจยั ในระยะเวลากว่า 80 ปี ทําให้มีขอ้ มูลมีสหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ (N N60 หรื อ (N1)60) กับพารามิเตอร์
หรื อคุ ณ สมบัติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น จํา นวนมาก เช่ น Allowable bearing capacity, Shear strength, Relative
Density, Settlement, และ Compressibility
สําหรับงานเจาะสํารวจชั้นดินในพื้นที่ทุรกันดาร การทดสอบ SPT มีขอ้ เสี ยเปรี ยบคือ อุปสรรคจากการ
ขนย้ายอุปกรณ์ที่ขนาดใหญ่และนํ้าหนักมาก ยากต่อการเข้าถึงพื้นที่ทดสอบ เป็ นสาเหตุให้มีความพยายามทดแทน
ด้วยเครื่ องมือทดสอบตอกหยัง่ (Dynamic Cone Penetration Test, DCPT) ที่ มีขนาดเล็กลง มีตุม้ ตอกนํ้าหนักเบา
อาศัยเพียงแรงงานคนยกตอก ในกลุ่มประเทศยุโรป มีการใช้งานเครื่ องมือ DCPT นี้ ในงานสํารวจชั้นดิ นอย่าง
แพร่ หลายโดยมีลกั ษณะเครื่ องมือ และระดับพลังงานตอกทดสอบแตกต่างกันมากมาย มาตรฐานทดสอบระหว่าง
ประเทศในกลุ่มยุโรป (เช่น DIN BS และ ISO) ได้จาํ แนกเครื่ องมือ DCPT ออกเป็ น 4 กลุ่มประกอบด้วย ชุดตอก
หยั่ง ขนาดเบา (Dynamic probing light, DPL) ขนาดกลาง ( Dynamic probing medium, DPM) ขนาดหนั ก
(Dynamic probing heavy, DPH) และขนาดหนักมาก (Dynamic probing super heavy, DPSH) สามารถเลือกใช้ให้
เหมาะกับสภาพชั้นดินและวัตถุประสงค์การทดสอบที่แตกต่างกัน ขณะที่มาตรฐานอเมริ กนั (ASTM) มีการใช้งาน
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เครื่ องมือตอกหยัง่ ขนาดเบาแตกต่างไปจาก DPL ของมาตรฐานยุโรปเล็กน้อย เน้นการใช้ประเมินคุณสมบัติของ
วัส ดุช้ ัน ทาง อาทิเ ช่น ค่า CBR ค่า Unconfined compressive strength และค่า Resilient modulus รายละเอีย ด
ข้อมูลสังเขปของเครื่ องมือ DCPT ที่กล่าวข้างต้นได้นาํ เสนอไว้ในตารางที่ 1 ส่ วนในประเทศไทยมีการใช้งาน
และศึกษาวิจยั สหสัมพันธ์ของดินโดยเครื่ องมือตอกหยัง่ ขนาดเบา 2 แบบ แบบแรกคือเครื่ องตอกหยัง่ เบา DCPT
มาตรฐานอเมริ กนั [1] โดยสํานักสํานักวิจยั และพัฒนางานทาง กรมทางหลวง มีงานวิจยั ตัวอย่างเช่น ผลศึกษา
สหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ DCPT กับ ค่า Unsoaked CBR [7] แบบที่สองเป็ นเครื่ องตอกหยัง่ เบา Kunzelstab
Penetration Test (KPT) ตามมาตรฐานเยอรมัน [2] การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ได้นาํ มาใช้สาํ รวจ
กําลังชั้นดินเพื่อออกแบบฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูง การปรับปรุ งซ่อมแซมเขื่อนดิน เป็ นต้น
ตารางที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของเครื่ องมือทดสอบแบบตอกหยัง่ ประเภทต่างๆ
Type
DPL (light)
DPM (medium)
DPH (heavy)
DPSH
DPSH-A
(super heavy) DPSH-B
KPT (DIN 4049)
DCPT (ASTM D6951-03)

Cone Cone nominal Mass of
diameter base area hammer
(mm)
(cm2)
(kg)
35.7
43.7
43.7
45
51
25.2
20

10
15
15
16
20
5
3.14

10
30
50
63.5
63.5
10
8

Height
of fall
(mm)

Energy per blow
per cone area
(kN-m/m2)

500
500
500
500
750
500
575

50
100
167
194
238
100
143

ถึงแม้วา่ การสํารวจชั้นดินด้วยการทดสอบ KPT มีขอ้ ดีกว่าเชิงเปรี ยบเทียบกับการทดสอบ SPT อยูห่ ลาย
ประการ แต่ก็มีขอ้ มูลงานวิจยั เกี่ ยวกับสหสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบกับพารามิเตอร์ คุณสมบัติทางวิศกรรมเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานออกแบบฐานรากจํานวนจํากัด ปั จจุบนั ประเทศไทยมีเพียง Chart ความสัมพันธ์กบั ค่า Allowable
bearing capacity ที่ใช้ออกแบบฐานรากแผ่ขนาด 2x2 ตารางเมตร อยูเ่ หนือระดับนํ้าใต้ดิน จํากัดค่าการทรุ ดตัวไม่เกิน
25 มิ ลลิ เมตรที่ EGAT จัดทําขึ้ นเพื่ อใช้งานออกแบบฐานรากของเสาไฟฟ้ าแรงสู งเท่ านั้น ถ้าต้องประเมิ นหา
ค่าพารามิเตอร์ กาํ ลังของดิ น (c' และ φ') จะต้องแปลงเป็ นค่าผลทดสอบ SPT (N60) ในเบื้ องต้นก่อนแปลงซํ้าเป็ น
ค่าพารามิเตอร์ อ่ืน ซึ่ งได้จากสหสัมพันธ์แบบ Empirical ทั้งสิ้ น [11] งานวิจยั นี้ ตอ้ งการนําข้อมูลผลทดสอบ KPT
(NKPT) ของงานสํารวจชั้นดิ นโครงการก่อสร้างแห่ งหนึ่ งมาหาสหสัมพันธ์กบั ค่าผลทดสอบSPT (N60 ) และค่ามุม
เสี ยดทานภายใน (φ') นําเสนอเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานและส่งเสริ มให้เกิดวิจยั เพิ่มเติมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาสหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ KPT (NKPT) และค่าทดสอบ SPT (N60)
(2) เพื่อหาสหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ KPT (NKPT) และค่ามุมเสี ยดทานภายในของดิน (φ')

1959

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

3. ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

3.1 เครื่ องมือและวิธีการทดสอบ
Standard Penetration Test (SPT) เป็ นการทดสอบกําลังต้านทานชั้นดิ นด้วยการหยัง่ ตอกไปพร้ อ มกับ
การเก็บตัวอย่างแบบแปรสภาพ อุปกรณ์สาํ คัญในชุดทดสอบประกอบด้วย (รู ปที่ 1a) 1. กระบอกผ่าซี กมาตรฐาน
(Standard split spoon sampler) ขนาดเส้นผ่าศู นย์กลางภายในและภายนอก 1 3/8" และ 2" 2. ท่ อเหล็กกันดิ น
(Casing) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 3. ชุดก้านเจาะ (Drill rod) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75" 4. ตุม้ ตอก (Hammer)
นํ้าหนัก 63.5 kg 5. แท่นรองตอก (Anvil) 6. โครงสามขา (Mast boom) 7.รอกเหล็ก (Sheave) ขนาดร่ อง 1" เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 6" 8. เชือกมะนิ ลา (Rope) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ภายหลังการติดตั้งโครงสามขาและประกอบชุด
ทดสอบ ตอกท่อเหล็กกันดิน ณ ตําแหน่งหลุมเจาะ เจาะดินจนก้นหลุมถึงระดับทดสอบ วิธีตอกทดสอบใช้รอกยก
ตุม้ ตอกจนระยะยกเหนื อแท่นรองตอก 76 cm ปล่อยเชือกให้ตุม้ ตอกตกกระแทกแท่นรองตอก เกิดแรงกระแทก
กระบอกผ่าซี ก นับจํานวนครั้งที่ ตอกจมไป 15 cm. จํานวน 3 ชุดติดต่อกัน โดยถือผลรวมจํานวนครั้งใน 2 ครั้ง
สุ ด ท้า ยเป็ นค่ า N มี ห น่ ว ยเป็ นครั้ งต่ อ ฟุต (blows/300 mm) บัน ทึ ก ผลตอกทดสอบพร้ อ มเก็ บ ตัว อย่า งดิ น ทุ ก
ระยะห่างความลึก 1 m
Kunzelstab Penetration Test (KPT) เป็ นการทดสอบกําลังต้านทานชั้นดินด้วยการหยัง่ ตอก แรงกระแทก
จากตุ ม้ ตอกถ่า ยไปสู ่ ป ลายของหัว เจาะรู ป กรวย (Cone head) มุม 60° โดยไม่เ กิด แรงเสี ย ดทานที่กา้ นเจาะ
เนื่ องจากหัวเจาะมีขนาดใหญ่กว่าก้านเจาะ เครื่ องมือทดสอบ KPT ตามมาตรฐาน DIN 4094 ของประเทศเยอรมัน
[2] ประกอบด้วย (รู ปที่ 1b) 1. หัวเจาะรู ปกรวย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm มีมุมที่ปลาย 60 องศา 2. ก้านเจาะ
(Rod) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 mm 3. ตุม้ ตอก (Hammer) นํ้าหนัก 10 kg 4. แกนเหล็กนํา (Guide Rod) สําหรับ
ควบคุ มการเคลื่ อนที่ ของค้อนตอก โดยทําเครื่ องหมายไว้ เพื่อให้ได้ระยะยกตุม้ ตอก 50 cm 5. แท่ นรองตอก
(Anvil) 6. แผ่นเหล็กรองพื้น (Base plate) ทําการตอกทดสอบแล้วบันทึกผลนับจํานวนครั้งของการตอกทุกความ
ลึก 200 mm เป็ นค่า NKPT มีหน่ วยเป็ นครั้งต่อระยะจม 20 cm (blows/200 mm) เก็บข้อมูลต่อเนื่ องจนกระทัง่ ถึง
ระดับความลึกที่กาํ หนด แผนภาพข้อมูลผลทดสอบค่า NKPT กับระดับความลึกแสดงดังตัวอย่างในรู ปที่ 3
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วจิ ยั
ข้อมูลวิจยั รวบรวมจากข้อมูลการสํารวจชั้นดิ น จากพื้นที่ ก่อสร้าง 11 แห่ งในโครงการก่อสร้างสายส่ ง
ไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ ธานี ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสู งภูเก็ต (รู ปที่ 2) พื้นที่ก่อสร้างแต่ละแห่ งได้
ดําเนินการเจาะสํารวจชั้นดินโดยวิธีการทดสอบ SPT ควบคู่ไปกับการทดสอบ KPT โดยกําหนดระยะห่างระหว่าง
หลุมเจาะของทั้งสองการทดสอบไม่เกิ น 2 m การทดสอบ SPT บันทึ กค่าผลทดสอบการตอกหยัง่ กําลังชั้นดิ น
พร้อมเก็บตัวอย่างดินแปรสภาพ (disturbed samples) ด้วยกระบอกเก็บตัวอย่างผ่าซีกทุกระยะความลึก 1 m เพื่อ ใช้
จํา แนกประเภทดิ น ขณะที่ ทดสอบ KPT แบบต่ อเนื่ องตลอดความลึ กชั้นดิ นจากผิวดิ นถึ งระดับความลึ ก 7 m
ทุกหลุมเจาะ ตัวอย่างแผนภาพ Boring log แสดงข้อมูลค่า N และ NKPT กับระดับความลึกของหลุมเจาะ BH-01
นําเสนอไว้ในรู ปที่ 3 จํานวนข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเจาะสํารวจและนํามาใช้วเิ คราะห์สหสัมพันธ์มีท้ งั หมด 76 ชุด ผล
วิเคราะห์ตวั อย่างแปรสภาพจากกระบอกผ่าซี กในห้องปฏิ บตั ิ การพบว่าจําแนกกลุ่มดิ นได้เป็ น 1. ทรายปนดิ น
ตะกอน (SM) 2. ทรายปนดินเหนียว (SC) 3. ดินเหนี ยวที่มีพลาสติกซิ ต้ ีต่าํ (CL) 4. ดินตะกอนที่มีพลาสติกซิต้ ีต่าํ
(ML) มีจาํ นวนข้อมูล 18 ชุด 18 ชุด 36 ชุด และ 4 ชุด ตามลําดับ ปริ มาณดินละเอียด (%fine) ในกลุ่มดินทราย SM
และ SC มีค่าระหว่าง 26% ถึง 39%
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รู ปที่ 1 เครื่ องมือตอกหยัง่ กําลังชั้นดินที่ใช้ในงานวิจยั
(a) Standard Penetration Test (SPT) (b) Kunzelstab Penetration Test (KPT)

รู ปที่ 2 แผนที่ตาํ แหน่งหลุมเจาะสํารวจ 11 แห่งในโครงการก่อสร้างที่ศึกษา
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รู ปที่ 3 ตัวอย่าง Boring log ข้อมูลเจาะสํารวจชั้นดินของหลุมเจาะ BH-01
3.3 การปรับแก้ ข้อมูลผลทดสอบค่ า N
ก่อนนําค่า N ของการทดสอบ SPT ไปใช้ประเมินคุณสมบัติวศิ วกรรมของชั้นดินด้วยสมการสหสัมพันธ์
ใดๆ พบว่าค่า N ที่ทดสอบได้ในภาคสนามโดยตรงยังมีความผิดพลาด ต้องปรับแก้ค่าจากอิทธิพลของ 4 ปั จจัยที่มา
จากสภาพเครื่ องมือทดสอบ ดังแสดงค่าไว้ในตารางที่ 2 การปรับแก้คาํ นวณได้ดงั สมการ
N60 = CE CR CS CB N
(1)
โดย N คือ ค่าผลทดสอบ SPT ที่ บนั ทึ กได้ในภาคสนาม หน่ วย blows/300 mm CE คือค่าปรับแก้ประสิ ทธิ ภาพ
พลังงานตกกระทบ (Energy) มายังค่า 60% ซึ่ งเป็ นค่าประสิ ทธิ ภาพที่ นิยมใช้นาํ ไปสร้างสมการสหสัมพันธ์กบั
พารามิเตอร์ ดินต่างๆ CR คือ ค่าปรับแก้เนื่ องจากความยาวก้านเจาะ (Rod Length) CS ค่าปรับแก้เนื่ องจากการ
ปรับแต่งกระบอกตัวอย่างไปจากสภาพมาตรฐาน CB ค่าปรับแก้เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุมเจาะ สําหรับ
งานวิจยั นี้เลือกใช้ค่าปรับแก้ CE เท่ากับ 0.75 กรณี ใช้ตมุ ้ ตอก Donut hammer [8] ค่า CS และ CB เลือกใช้ค่าเท่ากับ 1
ส่วนค่า CR ใช้ค่าตามตารางที่ 2 กรณี มีความจําเป็ นต้องใช้ค่า (N1)60 ซึ่งเป็ นค่า N60 ที่ปรับแก้อิทธิพลนํ้าหนักกดทับ
ประสิ ทธิผลชั้นดิน
101

(N1)60 = CN N60 = � ′ N60
𝜎𝜎
𝑣𝑣
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CN คือ ค่าปรับแก้อิทธิ พลของนํ้าหนักกดทับประสิ ทธิ ผลชั้นดิน (Overburden effective stress correction) งานวิจยั
นี้ใช้ค่าปรับแก้ที่เสนอโดย [6] โดย 𝜎𝜎𝑣𝑣′ คือหน่วยแรงกดทับประสิ ทธิผลของชั้นดิน หน่วย kPa
ตารางที่ 2 ตัวคูณปรับแก้ค่า N ของการทดสอบ SPT (ปรับปรุ งจาก [6])
𝐂𝐂𝐒𝐒 For samplers with an indented space for interior liners,
𝐂𝐂𝐑𝐑
but with liners omitted during sampling,
𝐂𝐂𝐁𝐁
𝐂𝐂𝐄𝐄

𝐂𝐂𝐒𝐒 = 1 +

(𝑁𝑁1 )60
100

Rod Length Correction Factors
(See figure below).

With limits as 1.10≤ 𝐂𝐂𝐒𝐒 ≤1.30
Borehole diameter
Correction (𝐂𝐂𝐁𝐁 )
65 to 115 mm
1.00
150 mm
1.05
200 mm
1.15
𝐂𝐂𝐄𝐄 =

𝐸𝐸𝑅𝑅
60%

- Where ER (efficiency ratio) is the fraction or percentage
of the theoretical SPT impact hammer energy actually
transmitted to the sampler, express as %
- The best approach is to directly measure the impact
energy transmitted with each blow. When available,
direct energy measurements were employed.

4. ผลวิเคราะห์

4.1 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ N60
นําข้อมูลค่า NKPT และ N60 มาดําเนิ นการวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งเส้น (Linear Regression Analysis)
เพื่อหาสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ N60 ได้ผลดังนี้
กรณี วเิ คราะห์ขอ้ มูลดินทุกกลุ่ม (SM SC CL และ ML) จํานวน 76 ชุด
N60 = 0.758 NKPT0.70
(3)
กรณี วเิ คราะห์ขอ้ มูลเฉพาะกลุ่มดินทราย (SM และ SC) จํานวน 36 ชุด
N60 = 0.88 NKPT0.64
(4)
2
ผลพล็อตข้อมูลและเส้นกราฟของสมการสหสัมพันธ์ท้ งั สองกรณี แสดงไว้ในรู ปที่ 4 และ รู ปที่ 5 โดยมีค่า R ที่
วิเคราะห์ได้เท่ากับ 0.370 และ 0.351 ตามลําดับ ทั้งสองกรณี มีแนวเส้นกราฟใกล้เคียงกันมาก ชี้วา่ ทั้งดินกลุ่มทราย
และดิ นอื่ น (รวมข้อมูลดิ นกลุ่ม CL และ ML) มี แนวโน้มสหสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบของ SPT และ KPT
ใกล้เคียงกัน จนพิจารณาใช้สมการ (3) เพียงสมการเดียวแปลผลค่า NKPT เป็ นค่า N60 ของดินทั้ง 4 กลุ่มในโครงการ
ได้โดยให้ผลไม่คลาดเคลื่อนมากนัก
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รู ปที่ 4 กราฟสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ N60 ของข้อมูลทุกกลุ่มดิน(SM SC CL และ ML) จํานวน 76 ชุด

รู ปที่ 5 กราฟสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ N60 ของข้อมูลกลุ่มดินทราย (SM และ SC) จํานวน 36 ชุด
4.2 ค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่ าง NKPT และ ค่ ามุมเสียดทานภายใน (φ')
ค่ามุมเสี ยดทานภายใน (φ') เป็ นหนึ่ งในพารามิเตอร์ ของดินที่สาํ คัญสําหรับงานวิเคราะห์ออกแบบด้าน
วิศวกรรมธรณี เทคนิค สามารถทดสอบหาค่าจากตัวอย่างดินโดยตรงด้วยการทดสอบกําลังเฉื อนในห้องปฏิบตั ิการ
เช่ น Direct shear test หรื อ Triaxial test แต่ส่วนใหญ่ได้ค่าผลทดสอบไม่ถูกต้องเพราะคุณภาพตัวอย่างดิ นถูก
รบกวนจากการเจาะสํารวจเก็บตัวอย่าง การทดสอบกําลังเฉื อนข้างต้นกระทําได้ยาก เสี ยเวลา และมีค่าใช้จ่ายสู ง
ในเชิ ง ปฏิ บัติจึง นิ ยมหาค่า φ' จากสมการสหสัม พันธ์ แ บบ Empirical กับ ค่ า (N1) 60 ของการทดสอบ SPT ที่ มี
ผูน้ าํ เสนอไว้แตกต่างกันหลายสมการ โดยงานวิจยั นี้เลือกสมการสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย [5] ดังนี้
φ' = �15.4(N1)60 + 20
(5)
φ' คือค่ามุมเสี ยดทานภายใน หน่วยองศา สมการ (5) ปรับปรุ งจากผลวิจยั ของ [3] ที่ดาํ เนิ นการทดสอบ Triaxial test
ตัวอย่างดิ นทรายคงสภาพถูกแช่แข็ง (Undisturbed frozen samples) ในประเทศญี่ปุ่น โดย [5] ตรวจสอบกับ
ข้อมูลทดสอบ Silty sand (%fine = 30%) ที่เก็บตัวอย่างจากชั้นดินตะกอน เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์ เจีย พบว่า
ให้ผลสอดคล้องเป็ นอย่างดี เมื่อพิจารณาจาก %fine ของตัวอย่างดินทรายของงานวิจยั นี้ ที่มีปริ มาณใกล้เคียงกัน
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(%fine 26-39%) สมการ (5) จึ งมี ความเหมาะสมนํามาใช้งาน เมื่ อแทนค่าสมการ (4) ในสมการ (5) ทําให้ได้
ผลวิเคราะห์สมการสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPTและ φ' ของชั้นดินทรายในโครงการดังนี้
11.67

φ' = � 4

�𝜎𝜎′𝑣𝑣

� NKPT0.64+20

(6)

โดย 𝜎𝜎𝑣𝑣′ คือหน่ วยแรงกดทับประสิ ทธิ ผลของชั้นดิ นที่ระดับทดสอบ หน่ วย kPa เพื่อให้สะดวกต่อการนําไป
ประยุกต์ใช้ จึงนําเสนอในรู ปแบบ Chart ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 Chart สหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ φ' สําหรับประเมินคุณสมบัติของชั้นดินทรายในพื้นที่ศึกษาวิจยั

5. อภิปรายผล

(1) ในรู ปที่ 4 แสดงเส้นแนวโน้มของสมการ (3) ซึ่งนําเสนอสหสัมพันธ์ระหว่างค่า NKPT และ N60 ค่า R2
จากการวิเคราะห์เท่ากับ 0.3703 ค่า R2 ในช่วงดังกล่าวบ่งชี้วา่ ข้อมูลกระจายตัวจากเส้นแนวโน้มเป็ นแถบกว้าง แต่
แนวเส้นผ่านกลางข้อมูลดินสามกลุ่ม (SC CL และ ML) คิดเป็ นร้อยละ 76.3 ของข้อมูลทั้งหมดได้อย่างดี รวมทั้ง
ยังเป็ นแนวขอบเขตล่างโดยประมาณของข้อมูลดินกลุ่ม SM ซึ่ งให้ค่า N60 ที่ conservative ไปใช้ในงานวิเคราะห์
ออกแบบ จึงสรุ ปได้วา่ สมการ (3) เหมาะสมนําไปใช้ในงานประเมินสหสัมพันธ์ระหว่างผลทดสอบดินในที่ท้ งั 2
วิธีขา้ งต้น เพื่อวิเคราะห์ออกแบบงานวิศวกรรมธรณี เทคนิคในพื้นที่โครงการและบริ เวณใกล้เคียง
(2) ผลวิเคราะห์สมการสหสัมพันธ์ระหว่าง NKPT และ N60 ทั้งกรณี วิเคราะห์ขอ้ มูลดินทุกกลุ่ม และกรณี
วิเคราะห์เฉพาะข้อมูลกลุ่มดิ นทราย มีค่า R2 ในเกณฑ์ต่ าํ เพียง 0.370 และ 0.351 ตามลําดับบ่งชี้ ว่าข้อมูลกระจัด
กระจายออกจากเส้นแนวโน้มค่อนข้างมากเนื่องจาก
- ความแปรปรวนคุณสมบัติของชั้นดินเชิงพื้นที่ทาํ ให้แต่ละชุดข้อมูลที่ถูกจับคู่ที่ ณ ระดับความลึก
เดียวไม่ได้มาจากผลทดสอบหยัง่ กําลังชั้นดินที่ระดับความแข็งแน่นเดียวกัน
- ปริ มาณและขนาดของดินกรวดหรื อหิ นผุกร่ อนมวลใหญ่ที่แทรกอยูใ่ นชั้นดินที่สาํ รวจมีผลทําให้
ค่าทดสอบผิดไปจากค่าจริ ง โดยเฉพาะการทดสอบ KPT ที่ใช้ตมุ ้ ตอกนํ้าหนักเบาทดสอบ
- อิทธิ พลของความยาวก้านเจาะต่อการส่ งแรงกระแทกไปที่หัวทดสอบที่เปลี่ยนแปลงเร็ วมากใน
ชั้นดินระดับตื้น ซึ่งการทดสอบ KPT ไม่ได้นาํ มาพิจารณา
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6. ข้ อเสนอแนะ

อิทธิ พลของความยาวก้านเจาะ (Rod length) น่ าจะมีผลกระทบต่อ NKPT ที่ วดั ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชั้นดินระดับตื้น สมมุติฐานนี้เทียบเคียงกับผลวิจยั ประสิ ทธิ ภาพเครื่ องมือทดสอบ SPT ซึ่ งพบว่าขณะทดสอบด้วย
ก้า นเจาะสั้ นการส่ ง แรงกระแทกไปที่ หั ว ทดสอบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตํ่า และแปรค่ า เร็ ว มากในชั้น ดิ น ระดับ ตื้ น
การทดสอบ KPT น่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน อิทธิพลดังกล่าวน่าจะเป็ นประเด็นศึกษาเพิ่มเติมที่มีประโยชน์
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บทความนี้เป็ นการนําเสนอการศึกษาการลดกระแสฮาร์มอนิกในสายระบบจําหน่ายด้วยหม้อแปลงแบบ
ซิกแซก วัตถุประสงค์จะเป็ นการลดกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัวที่เกิดจากโหลดไม่เป็ นเชิงเส้น 1 เฟส ต่อ
ร่ วมกับระบบ 3 เฟส 4 สาย โหลดไม่เป็ นเชิงเส้น 1 เฟส จะสร้างกระแสฮาร์มอนิกที่ประกอบด้วยอันดันที่ 3 หาร
ลงตัวไหลลงสู่สายนิวทรัลของระบบจ่ายกําลังไฟฟ้ามีผลทําให้มีกระแสในนิวทรัลเกินพิกดั ของสาย เกิดความร้อน
ในสายนิวทรัลและขดลวดในหม้อแปลงไฟฟ้า ในบทความนี้ได้นาํ เสนอการใช้หม้อแปลงแบบซิกแซกมาต่อเชื่อม
ระหว่างสายป้ อนระบบจําหน่าย กับสายที่ จ่ายให้โหลดไม่เป็ นเชิ งเส้น โดยรายละเอียดจะออกแบบขนาดของ
หม้อแปลงซิกแซกแบบดีแซดศูนย์และทดลองต่อหม้อแปลงเพื่อจ่ายโหลดวงจรเรี ยงกระแส 1 เฟสขนาด 300 วัตต์
จํานวน 3 ชุด วิเคราะห์การไหลของกระแสฮาร์ มอนิกอันดับ 3 หารลงตัวทดลองวัดกระแสฮาร์ มอนิกอันดับ 3
และอันดับ 9 ที่หม้อแปลงแบบซิ กแซกด้านทุติยภูมิและด้านปฐมภูมิ โดยใช้เครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้า จากผลการ
ทดลองสามารถลดค่ากระแสฮาร์ มอนิ กอันดับ 3 หารลงตัวที่ไหลในนิ วทรัลที่ดา้ นปฐมภูมิของหม้อแปลงที่ต่อ
ด้านระบบจําหน่ายไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: หม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิกแซก ฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัว วงจรเรี ยงกระแส

ABSTRACT

This paper presents the study of harmonic current reduction in distribution line using zigzag
transformer. The objective is to reduce the triplen harmonic that are generated by the single nonlinear loads
connecting to the 3 phase 4 wire distribution line. As the results, this triplen harmonic will flow into neutral line
cause the neutral current and temperature of transformer winding are increased. Furthermore, the DZ0 zigzag
transformer design and experimental processes are proposed by applying to the 3 sets of 300 watts single phase
AC-DC rectifiers. As the experimental results, the comparison of line current waveform, 3rd harmonic current
spectrum, 9th harmonic current between line input and line output of transformer are significantly achieved.
KEYWORDS: Zigzag Transformer, Triplen Harmonic, Rectifier Circuit.
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1. บทนํา

ในปั จจุ บนั โหลดไฟฟ้ าที่ ประกอบด้วยวงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ กาํ ลังหรื อเรี ยกกันว่าโหลดไม่เป็ นเชิ งเส้น
เนื่ องจากรู ปคลื่นของแรงดันและรู ปคลื่นกระแสแตกต่างกันไม่ใช้รูปคลื่นไซน์ โหลดประเภทนี้ จะสร้างกระแส
ฮาร์มอนิกไหลเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทําให้เกิดปั ญหามากมายกับระบบไฟฟ้าที่ต่อร่ วมกันหรื อบริ เวณใกล้เคียง กระแส
ฮาร์ มอนิ กอันดันที่ 3 หารลงตัวเช่น อันดับ 3,9, 15,21……เป็ นต้นหรื อเรี ยกว่า Triplen Harmonic จะเป็ นกระแส
ฮาร์ มอนิ กที่ไหลลงสายนิวทรัลลงสู่ระบบกราวน์ หรื อไหลวนในระบบ ปั ญหาของฮาร์ มอนิกลําดับ 3 หารลงตัวนี้
จะทําให้เกิดกําลังไฟฟ้าสู ญเสี ยในสายเกิดกระแสลูปร่ วม ( Common Mode Current) ทําให้เกิดความร้อนในหม้อ
แปลง ทําให้ระบบป้ องกันไฟฟ้าหรื อ เซอร์กิตเบรกเกอร์ทาํ งานผิดพลาด เป็ นต้น การแก้ปัญหาฮาร์มอนิกด้วยวิธีใช้
หม้อ แปลงไฟฟ้ า แบบหม้อ แปลงกราวนด์ (H. K. Høidalen, R. Sporild, 2005)(S.Ranjith Kumar,2011)ได้ถู ก
นํามาใช้ในการขจัดกระแสฮาร์ มอนิ กในสายนิ วทรัล แต่จะเพิ่มกําลังไฟฟ้ าของระบบ ได้มีการพัฒนาการเพิ่ม
ขดลวดของหม้อแปลงแบบซิ กแซก เพื่อให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยเพิ่มสนามแม่เหล็กในการหักล้าง (Chairul Gagarin
Irianto, Rudy Setiabudy, and Chairul Hudaya, 2010)จะทําให้โครงสร้างใหญ่ข้ ึน การใช้หม้อแปลงแบบซิ กแซกชนิ ดต่อเชื่อมโยง
กับระบบจําหน่าย (Azhar Ahmad, Rosli Omar and Marizan Sulaiman, 2006) จะเกิดการหักล้างของกระแสฮาร์
มอนิ กลําดับที่ 3 หารลงตัวที่เกิดจากโหลดไหลลงสู่ นิวทรัล มาถูกขจัดที่หม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิ กแซก ทําให้ไม่มี
กระแสฮาร์ มอนิ กที่ 3 หารลงตัวในด้านระบบจําหน่ายเข้าที่จ่ายกําลังผ่านหม้อแปลง วิธีน้ ี จะเป็ นวิธีที่เหมาะกับ
งานในอุตสาหกรรมที่กาํ ลังไฟฟ้าสู ง มีราคาถูกเมื่อเทียบกับการใช้ตวั กรอง และมีความคงทน ในบทความนี้เป็ น
การทําเสนอการประยุกต์ใช้หม้อแปลงแบบซิ กแซกเพื่อลดกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัว โดยต่อเชื่อมกับ
ระบบ3 เฟส 4 สาย จ่ายโหลดวงจรเรี ยงกระแส 1 เฟส 3 ชุด

2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย

1. เพื่อศึกษาการลดกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัวในระบบจําหน่ายด้วยหม้อแปลงแบบซิกแซก
2. เพื่อออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสแบบซิกแซกเพื่อใช้ในงานวิจยั
3. เพื่อวิเคราะห์การหักล้างของกระแสฮาร์มอนิกในขดลวดของหม้อแปลงแบบซิกแซก
4. เพื่อสร้างระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าให้โหลดไม่เป็ นเชิงเส้นโดยให้วงจรเรี ยงกระแส 1 เฟส 3 ชุด
5. เพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัวที่สายของสายจ่ายเข้า
และด้านจ่ายไฟออกของหม้อแปลงซิกแซก

3. ขอบเขตของงานวิจัย

1. ออกแบบและสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิกแซก 3 เฟส 380 โวลท์
2. สร้างวงจรเรี ยงกระแส 1 เฟส 3 ชุด จ่ายโหลดความต้านทานรวม 300 วัตต์
3. สร้างชุดทดลองใช้หม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิกแซกจ่ายโหลดไม่เป็ นเชิงเส้นในหัวข้อที่ 2
4. วัดค่ารู ปคลื่นแรงดัน กระแสไฟฟ้า ทางด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด
5. วัดสเปกตรัมของกระแสฮาร์ มอนิ กอันดับ 3 และ อันดับ 9 ทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของหม้อ
แปลงซิกแซก
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4. หลักการของหม้ อแปลงแบบซิกแซก

หม้อแปลงแบบซิ กแซกเป็ นหม้อแปลงไฟฟ้ า 3 เฟสที่ มีขดลวดปฐมภูมิ 3 ชุดและขดลวดทุติยภูมิ 6 ชุด
หม้อแปลงที่ใช้ในบทความนี้ เป็ นหม้อแปลงที่มีพิกดั ของขดลวด ต่อเฟส เท่ากับ 380/220 V ดังแสดงในรู ปที่ 1
เป็ นการต่อขนานหม้อแปลงแบบ Dz0 ลักษณะของขั้วของการต่อทําให้เกิดเวกเตอร์แรงดันทางขดลวดทุติยภูมิดงั
แสดงให้เห็นในรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 โครงสร้างขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิกแซกในบทความ

รู ปที่ 2 เวกเตอร์ของแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Dz0

รู ปที่ 3 การนําหม้อแปลงแบบซิกแซกไปใช้จ่ายโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น
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เมื่อนําหม้อแปลงไฟฟ้าแบบซิ กแซกนําไปต่อเชื่อมเพื่อจ่ายโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้น 1 เฟส 3 ชุดทําให้เกิด
กระแสฮาร์ มอนิ กที่ 3 หารลงตัว ไหลในสายนิ วทรัล จากรู ปที่ 3 ค่ากระแส IHn เป็ นกระแสฮาร์ มอนิ กที่ 3 หาร
ลงตัว ซึ่ งจะมีค่ากระแสเท่ากับ 3 เท่าของกระแสฮาร์ มอนิ กลําดับ 3 หรื อประมาณ √3 ของกระแสในสายด้าน
ทุติยภูมิของหม้อแปลง IHn กระแสฮาร์มอนิ กที่ไหลในนิวทรัล นี้จะเป็ นกระแสลําดับศูนย์ (Zero Sequence ) คือ
มีเฟสของกระแสฮาร์ มอนิ กเท่ากัน ดังนั้นเมื่อไหลเข้าไปสู่ นิวทรัล ของหม้อแปลง จะแยกออกเป็ นกระแสแต่ละ
สาย วนลูปกลับไปที่โหลด IH1 , IH2, IH3 ตามลําดับ กระแสฮาร์ มอนิ กจากนิวทรัล ที่ไหลเข้ากลับเข้าไปในขดลวด
ทุติยภูมิจะเหนี่ ยวนําไปที่ ขดลวดปฐมภูมิและจะไปไหลวนและหักล้างกันที่ ขดลวดปฐมภูมิ ทําให้ไม่มีกระแส
ฮาร์มอนิกที่ 3 หารลงตัว

5. ลําดับขั้นในการดําเนินการวิจัย

5.1 การออกแบบหม้ อแปลงแบบซิกแซก ( Colonet Wm. T. McLyman, 2011)
1
ขั้นตอนที่ 1 คํานวณค่ากําลังไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ:
𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑃0 �𝜂𝜂 + 1�
ขั้นตอนที่ 2 คํานวณค่าสัมประสิทธิ์การเกิดสนามแม่เหล็ก
2

𝐾𝐾𝑒𝑒 = 0.145�𝐾𝐾𝑓𝑓 � (𝑓𝑓)2 (𝐵𝐵𝑚𝑚 )2 (10−4 )

ขั้นตอนที่ 3 คํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแกน:

ขั้นตอนที่ 4 คํานวณค่าความเร็ วรอบด้านปฐมภูมิ:

𝐾𝐾𝑔𝑔 =

𝑁𝑁𝑝𝑝 =

ขั้นตอนที่ 5 คํานวณค่าความหนาแน่นของกระแสที่ไหลผ่านแกน:
ขั้นตอนที่ 6 คํานวณค่ากระแสด้านอินพุต:

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑃𝑃𝑜𝑜

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜂𝜂

𝑃𝑃𝑡𝑡

2𝐾𝐾𝑒𝑒 𝑎𝑎
𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 (104 )

𝐾𝐾𝑓𝑓 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑐𝑐

𝐽𝐽 =

𝑃𝑃𝑡𝑡 (104 )

𝐾𝐾𝑓𝑓 𝐾𝐾𝑢𝑢 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝐴𝐴𝑝𝑝

ขั้นตอนที่ 7 คํานวณค่าพื้นที่โดยรวมของสายด้านปฐมภูมิ
ด้วยกระบวนการออกแบบจากขั้นตอน 1 ถึง ขั้นตอนที่ 7 โดยผลลัทธ์จะได้หม้อแปลงซิกแซก แบบ Dz0 ขนาด
300 VA แรงดัน 380/110 V
5.2 การทดลองโหลดไม่ เป็ นเชิงเส้ น
5.2.1 เครื่ องมือและวงจรการทดสอบ
1. เครื่ องมือวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงาน Fluke 435 Series II Class A.
2. ต่อวงจรหม้อแปลงแบบซิกแซกทางด้านขดลวดปฐมภูมิกบั ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย ขนาด
380 V ทางด้านเอาท์พุท ต่อกับวงจรเรี ยงกระแส AC - DC 1 เฟส 220 V จ่ายโหลดความต้านทาน ชุดละ 100 W
จํานวน 3 ชุดรวมเป็ นกําลังไฟฟ้ารวมเท่ากับ 300 W และใช้เครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้าวัดด้านปฐมภูมิของหม้อแปลง
ไฟฟ้า ดังแสดงในรู ปที่ 4
3. บันทึกค่าสเปกตรัมของกระแสฮาร์มอนิกลําดับ 3 หารลงตัว ในการทดลองนี้จะบันทึกลําดับ
3,5,7 และ ลําดับ 9 ตามลําดับ โดยบันทึ กค่ารู ปคลื่นของกระแสด้านปฐมภูมิและด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง
เปรี ยบเทียบกันดังแสดงในรู ปที่ 5 ถึงรู ปที่ 9 ตามลําดับ
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รู ปที่ 4 การนําหม้อแปลงแบบซิกแซกไปใช้จ่ายโหลดวงจรเรี ยงกระแส AC-DC 1 เฟส 3 ชุด

ก. ด้านทุติยภูมิ( I3=1.2 A )
ข. ด้านปฐมภูมิ ( I3= 0.0 A )
รู ปที่ 5 การลดลงของกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 ในสายระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
จากรู ปที่ 5 ได้แสดงให้เห็นว่า กระแสฮาร์มอนิกอันดับ 3 หารลงตัวเช่น อันดับ 3, 9, 15……เป็ นต้น โดยเริ่ มต้นที่
อันดับ 3 ที่ไหลในสายนิ วทรัล จะไหลเข้าสู่ หม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านขดลวดทุติยภูมิ ไหลวนกลับไปที่โหลด
จะเกิดการเหนี่ ยวนําสู่ ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงแบบซิ กแซก เกิดการหักล้างกัน ทําให้กระแสฮาร์ มอนิ กใน
สายจ่ายเข้าขดลวดปฐมภูมลดลงในรู ปที่ 5 แสดงให้เห็นว่ากระแสฮาร์ มอนิ กลําดับ 3 ที่ไหลออกจากหม้อแปลง
ทางขดลวดทุติยภูมิ จะมีค่า เท่ากับ 1.2 A แต่ถา้ มาพิจารณาทางกระแสไหลเข้าหาหม้อแปลงทางขดลวดปฐมภูมิ
จะมีค่า เท่ากับ 0.0 A จากนั้นทําการวัดที่ลาํ ดับ 5, 7 และลําดับ 9 ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ กระแสฮาร์มอนิกลําดับ 5
และ ลําดับ 7 ไม่ได้เป็ นฮาร์ มอนิ กที่ 3 หารลงตัว และไม่ได้ไหลในสายนิ วทรัล จะมีค่าแตกต่างระหว่าง ขดลวด
ด้านปฐมภูมิและทุติยภูมินอ้ ยมาก (ดังแสดงในรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 ) หม้อแปลงแบบซิ กแซกไม่ส่งผลต่อกระแส
ฮาร์มอนิกลําดับนี้ อย่างไรก็ดีเมื่อวัดกระแสฮาร์มอนิ กที่ลาํ ดับ 9 ซึ่ง 3 หารลงตัวเช่นกัน จะเห็นได้วา่ กระแสด้าน
ทุติยภูมิ มีค่าเท่ากับ 0.2 A แต่กระแสด้านปฐมภูมิถูกขจัดจนเหลือ 0.0 A เช่นกัน (ดังแสดงในรู ปที่ 8)
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ก. ด้านทุติยภูมิ( I5=0.5 A )
ข. ด้านปฐมภูมิ( I5=0.4 A )
รู ปที่ 6 การลดลงของกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 5 ในสายระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ก. ด้านทุติยภูมิ( I7=0.1 A )
ข. ด้านปฐมภูมิ( I7=0.1 A )
รู ปที่ 7 การลดลงของกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 7 ในสายระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

ข. ด้านปฐมภูมิ( I9=0.0 A )
ข. ด้านทุติยภูมิ( I9=0.2 A )
รู ปที่ 8 การลดลงของกระแสฮาร์มอนิกอันดับ 9 ในสายระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ในรู ปที่ 9 ได้แสดงรู ปคลื่นของกระแสระหว่างกระแสไหลออกจากขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลง และกระแส
ไหลเข้าขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลง กระแสด้านออกจากหม้อแปลงไปสู่ โหลดจะมี ค วามเพี้ยนสู ง และมี
องค์ประกอบของกระแสฮาร์ มอนิ กอันดับที่ 3 หารลงตัว เมื่ อกระแสเหนี่ ยวนําไปทางขดลวดทุติยภูมิทาํ ให้
ทางด้านกระแสไหลเข้ามีรูปเข้าใกล้รูปคลื่นไซน์ แสดงให้เห็นว่า กระแสฮาร์ มอนิ กที่ไหลในนิ วทรัลจะถูกขจัด
ออกทางขดลวดปฐมภูมิทาํ ให้ลดการเกิดกระแสฮาร์มอนิกที่ไหลออกระบบไฟฟ้าภายนอก
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ด้านทุติยภูมิ
ข. ด้านปฐมภูมิ
รู ปที่ 9 รู ปคลื่นกระแสในสายระหว่างขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

6. สรุ ปและเสนอแนะ

จากผลการศึ กษาการใช้หม้อแปลงแบบซิ กแซกเพื่อลดกระแสฮาร์ มอนิ กลําดับที่ 3 หารลงตัวหรื อ
เรี ยกว่า Triplen Harmonic ที่ ไหลกลับเข้าไปสู่ ระบบไฟฟ้ า จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากระแสลําดับ 3 และ
ลําดับ 9 จะไหลวนจากหม้อแปลงซิ กแซกกลับไปที่โหลดโดยกระแสฮาร์ มอนิ กนี้ จะเหนี่ ยวนําจากขดลวดทุติย
ภูมิของหม้อแปลงไปสู่ ขดลวดปฐมภูมิ และเกิ ดการหักล้างในด้านปฐมภูมิทาํ ให้กระแสฮาร์ มอนิ กที่ ไหลเข้าสู่
ระบบลดลงไม่สร้างปั ญหาให้ระบบไฟฟ้า วิธีน้ ี เป็ นวิธีที่ไม่ซบั ซ้อน ราคาไม่สูงและมีความคงทนเหมาะกับการ
แก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม เนื่ องจาก การใช้วิธีอ่ืน ๆ ในระดับกระแสสู ง ๆ เช่นการใช้ตวั กรองแบบพาสซี ฟ
และแอคทีฟจะมีราคาสู งมาก นอกจากนี้ การใช้หม้อแปลงซิ กแซกยังเพิ่มค่าอิมพิแดนซ์ของกระแสลัดวงจรของ
ระบบอี กด้วยจะทําให้ปริ มาณของกระแสลัดวงจรจะลดลง แต่ในข้อเสี ยอาจจะทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู ญเสี ยของ
การส่งกําลังเพิ่มขึ้น
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งานวิจัย ฉบับ นี้ มี จุ ด ประสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นาอุ ป กรณ์ เ ตื อ นอัค คี ภ ัย ด้ว ยระบบสั่น สะเทื อ นสํา หรั บ
คนพิการทางการได้ยิน 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทื อน
สําหรับคนพิการทางการได้ยิน และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของคนพิการทางการได้ยนิ ที่มีต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั
ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ โดยการทบทวนวรรณกรรม และรู ปแบบแผงวงจรที่ใช้ใน
ปั จจุบนั ร่ วมกับวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์ ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ตน้ แบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับคนพิการทางการได้ยิน ผูด้ ูแลหอพักอาศัยในวิทยาลัยราชสุ ดา ผูเ้ ชี่ยวชาญทางอิเล็กทรอนิ กส์ และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านอัคคีภยั รวมจํานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจต่อการได้รับ
บริ การเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (QUEST 2.0) ผลการศึ กษาพบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 10 คน มีความ
พึงพอใจต่ออุปกรณ์ ตน้ แบบในระดับค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน 3.66±0.72) ข้อมูลที่ เป็ นความความเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้นาํ มาใช้ในการปรับปรุ ง และพัฒนาอุปกรณ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการ และมีความเหมาะสม
มากขึ้น และนําอุปกรณ์ที่ปรับปรุ งใหม่ไปทดสอบในกลุ่มผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ที่ได้ข้ ึนทะเบียนคนพิการทางการ
ได้ยินแล้ว ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ หรื อตามความสะดวก จํานวน 30 คน ผลการศึ กษาพบว่าผูพ้ ิการ
ทางการได้ยนิ มีความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
อยูท่ ี่ระดับค่อนข้างพึงพอใจ (คะแนน 3.54±0.20 ) โดยมีคะแนนสู งสุ ดที่ระดับพึงพอใจมาก (คะแนน 4.5±0.76)
และคะแนนตํ่าสุดที่ระดับพึงพอใจบ้าง (คะแนน 2.63±0.74)

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการทางการได้ยนิ เครื่ องเตือนภัย

ABSTRACT

The research have objective 1) development device a vibrator fire alarm notification for people with
hearing impairment. 2)Study and estimate experts to device vibrator fire alarm notification for people with
hearing impairment. 3) Study and estimate device vibrator fire alarm notification for people with hearing
impairment from people with hearing impairment. by expert related to the hearing impaired, dormitory staff,
electronic engineer, and fire specialist (n=10) by questionnaire and content (QUEST 2.0). The results presented
that the satisfaction is 3.66±0.72 (Quite satisfied). All information from questionnaire was implemented for
developing the prototype device. Later the suitability of device was evaluated via the persons with hearing
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impairment (n=30) by questionnaire and content (QUEST 2.0). The results from persons with hearing impairment
presented that satisfaction to device vibrator fire alarm for hearing impairment is 3.54±0.20 (Quite satisfied), the
highest score is 4.5±0.76 (Very satisfied) and Lest satisfied is 2.63±0.74 (somewhat satisfied).
Keywords: Assistive technology, Hearing impaired, alarm, device

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อัคคีภยั เป็ นภัยที่ สร้างความสู ญเสี ยให้ทรัพย์สินและชี วิต นับเป็ นอุบตั ิเหตุมีโอกาสเกิ ดขึ้นได้ทุกที่
และทุกเวลากับบุคคลทัว่ ไปรวมถึงกลุ่มคนพิการ ซึ่ งไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์และความรุ นแรงของการเกิด
อัคคีภยั ได้ จากการสํารวจเหตุอคั คีภยั จากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งพบว่ามี
สถานการณ์อคั คีภยั เกิดขึ้นกว่า 52,000 ครั้ง มีคนบาดเจ็บประมาณ 4,532 คน เสี ยชีวติ ประมาณ 1,740 คน ประกอบ
กับรัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญกับวาระ “ประเทศไทย
ปลอดภัย” หรื อ “Safety Thailand” เร่ งยกระดับมาตรฐานการจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
น่าอยู่ พร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาคน
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมลํ้า การส่ งเสริ มให้คนพิการเข้ามาทํางาน หรื อใช้ชีวิตร่ วมกับคนไม่
พิการในสังคมจึงเป็ นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสําคัญ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการใช้ชีวติ อิสระของคนพิการในอนาคต
(กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ 2559) (กระทรวงมหาดไทย 2559)
คนพิการทางการได้ยินคือ กลุ่มคนที่ ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่ งชี้ นาํ ทางเสี ยง (auditory cues) ได้
ซึ่ งสิ่ งชี้นาํ เหล่านี้ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เรา เช่น การได้ยินเสี ยงกริ่ งประตู เสี ยงโทรศัพท์ หรื อ
เสี ยงสัญญาณเตือนภัย ในงานเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยในการดํารงชีวติ
ของคนพิการทางการได้ยินให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น เครื่ องขยายสัญญาณเสี ยง (amplifier) อย่างไรก็ตาม
ปั ญหายังคงมีช่องว่างอีกมากที่คนพิการทางการได้ยินจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนไม่
พิ ก าร (Albert Cook & Janice Polgar, 2014; Jason Galster, 2015) มี ก ารศึ ก ษาพบว่ า คนพิ ก ารทางการได้ ยิ น
จําเป็ นต้องได้รับสื่ อหรื อช่องทางในการรับรู ้เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนช่องทางการรับรู ้ที่สูญเสี ยไป นอกจากนั้นยัง
พบว่าการพัฒนาสื่ อเพื่อการรับรู ้ของคนพิการทางการได้ยนิ จําเป็ นต้องมีการผสมผสานสื่ อในหลากหลายรู ปแบบ
เพื่อช่วยให้คนพิการทางการได้ยินสามารถรับรู ้ได้ง่าย และตรงประเด็น (ธี รศานต์ ไหลหลัง่ , เบจพร ศักดิ์ศิริ และ
วรรชนก สุนทร, 2556)
กระบวนการในการสื่ อสารเพื่อแจ้งเตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยินที่ดาํ เนิ นการโดยมาก
อาศัยวิธีการหลัก ได้แก่ การแจ้งเตือนโดยตรง ทั้งนี้ตอ้ งมีการจับคู่กนั ระหว่างคนพิการทางการได้ยิน และบุคคลที่
มีการได้ยินปกติพกั อาศัย ด้วยกัน เพื่อให้กระบวนการแจ้งเตือนนี้ ประสบความสําเร็ จ อย่างไรก็ตามกระบวนการ
ในการสื่ อสารดังกล่าวมีอุปสรรคหลายประการ และที่สาํ คัญได้แก่ คนพิการทางการได้ยินไม่สามารถดํารงชี วิต
อิสระได้จากการเริ่ มต้นการแจ้งเตือนด้วยการแจ้งโดยตรงจึงนํามาสู่ การพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคน
พิการทางการได้ยนิ มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางโดยอาศัยหลักการทางสรี รวิทยาของร่ างกายได้แก่ ระบบประสาท
รับความรู ้สึก (sensory system) ของร่ างกาย (Helen T. Sullivan & Shrirang Sahasrabudhe, 2017) กล่าวคือ ร่ างกาย
มนุ ษย์เรานั้นมี ระบบรั บความรู ้ สึกที่ สําคัญประกอบด้วย ระบบการมองเห็ น (visual system) ระบบการได้ยิน
(hearing system) ระบบการรับสัมผัส (somatosensory system) เมื่อคนพิการทางการได้ยนิ ได้สูญเสี ยระบบการได้ยิน
1975
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หรื อมี ระดับการได้ยินที่ ลดลงไปแล้ว จึ งมี การพัฒนาระบบเตื อนภัยผ่านทางระบบประสาทรั บความรู ้ สึกใน
ช่องทางอื่นที่เหลือ เช่น อุปกรณ์เตือนภัยที่ใส่ในเครื่ องช่วยฟัง (hearing auditory alerting devices) สัญญาณแสงไฟ
(Flashing fire alarms) เป็ นต้น อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้มีความจําเป็ นที่ผใู ้ ช้ตอ้ งใส่เครื่ องช่วยฟังไว้ตลอดเวลา
หรื ออาจใช้งานไม่ได้กรณี ที่คนพิการทางการได้ยนิ นอนหลับ นอกจากนั้นคนพิการทางการได้ยินที่ความรุ นแรง
ไม่มากอาจไม่ได้รับการสนับสนุน หรื อแนะนําจากบุคลากรในเรื่ องเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวก ซึ่ งเหตุผล
เหล่านี้ลว้ นส่งผลเสี ย หรื อเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายกับคนพิการทางการได้ยนิ ในกรณี เกิดอัคคีภยั ได้ นอกจาก
ปั จจัยดังกล่าวแล้วในกลุ่มคนที่ความสามารถทางการได้ยินลดลง เช่น ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาการได้ยินลดลง (agerelated hearing loss หรื อ presbycusis) หรื อบางกลุ่มคนพิการทางการได้ยินที่ไม่สามารถได้ยินเสี ยงที่มีความถี่สูง
(high frequency tones) ก็อาจประสบปั ญหา หรื อเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิตที่ เกิ ดจากการไม่ได้ยินเสี ยง
สัญญาณเตือนภัยได้ (Rohan Patel & Brian J. McKinnon, 2017) อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้
ยินที่ใช้ในปั จจุบนั มีการพัฒนาขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น การใช้แสงในการเตือนภัย เพื่อให้คนพิการทางการได้ยิน
สามารถมองเห็นแสงได้เวลาเกิดภัย รวมถึงการใช้ระบบสั่นสะเทือนในการเตือนภัย ทั้งในรู ปแบบอุปกรณ์เฉพาะ
และระบบแอปพลิเคชัน (Application) หรื อ software ตัวอย่างเช่น Hearing Aide โดยพบว่าอุปกรณ์ในรู ปแบบ
การสัน่ สะเทือน หรื อแอปพลิเคชันดังกล่าวมีขายตามท้องตลาดโดยทัว่ ไป อย่างไรก็ตามอุปกรณ์หรื อแอปพลิเคชัน
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่ผลิต และนําเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดข้อจํากัดทางด้านราคาสิ นค้าที่อาจส่งผลต่อ
ผูพ้ ิการทางการได้ยนิ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
วิทยาลัยราชสุ ดา มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะ
สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ โดยนักศึกษาพิการทางการได้ยนิ กลุ่มใหญ่ที่เข้ามาเรี ยน และพักอาศัยในหอพักของ
วิทยาลัยราชสุดา จากการสํารวจระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั ในอาคาร พบว่าวิทยาลัยฯมีแผนฝึ กซ้อมดับเพลิง
และฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ มีสญ
ั ญาณเตือนภัยในรู ปแบบเสี ยง และแสง รวมถึงมีกระบวนการจับคู่ให้กบั นักศึกษาที่
มีความพิการทางการได้ยิน และนักศึ กษาที่มีการได้ยินปกติให้อยู่ห้องเดี ยวกัน อย่างไรก็ตามวิทยาลัยฯเน้นการ
ส่ งเสริ มให้เกิดการดํารงชีวิตอิสระของนักศึกษาพิการทางการได้ยนิ ประกอบกับการเรี ยนวิชาฝึ กปฏิบตั ิงานทาง
เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกพบว่า นักศึกษาพิการทางการได้ยินที่พกั อยูใ่ นหอพักวิทยาลัยราชสุ ดามีความ
ต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตือนอัคคีภยั ดังนั้นทีมผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วย
ระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาหูหนวกในวิทยาลัยราชสุดา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
(2) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจโดยใช้เครื่ องมือวิจยั ที่ มีต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทือน
สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
(3) ศึกษาความพึงพอใจโดยใช้เครื่ องมือวิจยั ที่มีต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับ
คนพิการทางการได้ยนิ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจยั หลังจากการทบทวนวรรณกรรม และรู ปแบบแผงวงจรที่ใช้ในปั จจุบนั ร่ วมกับวิศวกรด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณ์ตน้ แบบนี้ได้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเตรี ยม
ความพร้อมโดยผูเ้ ชี่ยวชาญโดยเครื่ องมือวิจยั และอุปกรณ์ระดับสัน่ สะเทือนเตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิทางการได้
ยินและระยะที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่ออุปกรณ์โดยคนพิการทางการได้ยนิ
4.1 แบบแผนการวิจยั
ระยะที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทื อนสําหรับคนพิการทางการได้ยิน โดย
พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นท้องตลาด โดยอาศัยหลักการของ HAAT model (Cook
A and Janice P., 2014) นําข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยนิ ต้นแบบ โดย
1) วางแผนประยุก ต์ แ ผงวงจรเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการประดิ ษ ฐ์ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
2) ประสานงานกับวิศวกรอิเล็กทรอนิ กส์ในการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เตือนอัคคีภยั ด้วย
ระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
3) ปรึ กษาทีมงาน และผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับแก้ไขวงจร และรู ปทรงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์เตือน
อัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
1) นําอุปกรณ์ ตน้ แบบ และรู ปแบบวงจรภายในอุปกรณ์ และคําชี้ แจงวิธีการใช้งาน เข้าปรึ กษา
วิศวกรอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อบุคคลที่มีความรู ้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิ กส์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้
อุปกรณ์จาํ นวน 3 คน
2) นําอุปกรณ์ ตน้ แบบ พร้ อมคําชี้ แจงวิธีการใช้อุปกรณ์ เข้าปรึ กษานักผจญเพลิ ง (นักดับเพลิง)
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ จํานวน 2 คน
3) นําอุปกรณ์ตน้ แบบ พร้อมคําชี้ แจงวิธีการใช้อุปกรณ์ เข้าปรึ กษาขอความคิดเห็น ผูด้ ูแลหอพัก
อาศัยในวิทยาลัยราชสุดาโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ จํานวน 2 คน
4) นํา อุ ป กรณ์ ต ้น แบบ พร้ อ มคํา ชี้ แจงวิ ธี ก ารใช้อุ ป กรณ์ เข้า ปรึ กษาขอความคิ ด เห็ น ครู ที่ มี
ข้อบกพร่ องทางการได้ยินในวิทยาลัยราชสุ ดาสอน มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งเป็ นคนพิการทางการได้ยิน และ
ขึ้นทะเบียนคนพิการทางการได้ยนิ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ จํานวน 3 คน
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่ออุปกรณ์โดยคน
พิการทางการได้ยนิ
คนพิการทางการได้ยนิ ที่ข้ ึนทะเบียนคนพิการ จํานวน 30 คน ด้วยระบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
หรื อตามความสะดวก(convenience sampling) จํานวน 30 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลระดับความพึงพอใจกับอุปกรณ์ตน้ แบบ และข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชี่ยวชาญและคนพิการทางการได้ยนิ ต่ออุปกรณ์ตน้ แบบ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ควิเ บคเวอร์ ชั่น 2.0 ( Quebec user evaluation of satisfaction with assistive technology : QUEST 2.0 )
เป็ นเครื่ องมือ ที่พฒั นา โดย ดีเมอร์ แลมโบร และสกา ในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้เทคโนโลยีสิ่งอํานวย
ความสะดวกของควิเบคเวอร์ชนั่ 2.0 ( Quebec user evaluation of satisfaction with assistive technology : QUEST
2.0 ) ซึ่งประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 12 ข้อแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ และความพึงพอใจ
ด้านบริ การ ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ได้แก่มิติ (Dimensions) นํ้าหนัก(weight) ความง่ายในการปรับ (Ease in
adjusting) ความปลอดภัยและมัน่ คง (Safe and secure ) ความคงทน (Durability) การใช้งานได้ง่าย (Easy to use)
ความสะดวกสบาย (Comfortable) และความมีประสิ ทธิภาพ (Effective) ความพึงพอใจด้านบริ การได้แก่ระบบการ
ให้ บ ริ ก าร (Service delivery) การซ้อ มและให้ บ ริ ก าร (Repairs and servicing) การให้ บ ริ ก ารอย่า งมื อ อาชี พ
(Professional services) และการให้บริ การติดตามผล (Follow –up services) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 5
ระดับ ได้แก่ ไม่พึงพอใจเป็ นอย่างมาก (Not satisfied at all) ไม่ค่อยพึงพอใจ (Not very satisfied) พึงพอใจบ้าง
(More or less satisfied) ค่อนข้างพึงพอใจ (Quite satisfied) และพึงพอใจมาก(Very satisfied) ซึ่ งเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวัดนี้ ได้รับการแปลเป็ นภาษาไทย และมี การทดสอบความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยค่าความเชื่ อมัน่
(Cronbach’s Alpha) มีค่าเท่ากับ 0.902 (วราพร ปั ญญาวงศ์ และคณะ 2017)
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีความต้องการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบ
สัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ จึงจะทําการศึกษาเพียง 1 ส่วน ได้แก่ ความพึงพอใจด้านอุปกรณ์ ซึ่งจะ
ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ดังกล่าวข้างต้น
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลจะอาศัยล่ามภาษามือไทยในการช่วยทําความเข้าใจแบบประเมิน QUEST 2.0 ในกรณี ที่คน
พิการทางการได้ยนิ ไม่เข้าใจในคําถาม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) และค่าจํานวนร้อย
ละของประชากรตามระดับความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทือนสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยินค่าเป็ นค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในคนพิการทางการได้ยินที่มีต่อ
อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยิน รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาใน
รู ปแบบคําถามปลายเปิ ด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับ
คนพิการทางการได้ยิน และส่ วนของการนําอุปกรณ์ดงั กล่าวไปใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็น
จากคนพิการทางการได้ยนิ
ผลการศึกษาในส่ วนการพัฒนาอุปกรณ์พบว่า อุปกรณ์ดงั กล่าวประกอบด้วยส่ วนสําคัญสองส่ วนได้แก่
(1) อุปกรณ์ส่วนที่ เป็ นเครื่ องรับ และแสดงผล และ (2) อุปกรณ์ส่วนที่ เป็ นเครื่ องส่ งสัญญาณ หรื อรี โมท โดยมี
วงจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 อุปกรณ์ ดังกล่าวมี ความสะดวกในการพกพาไปใช้งานได้น อก
สถานที่ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสั่นสะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
โดยใช้แบบประเมิน QUEST 2.0 พบว่าร้อยละ 75 ของผูเ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนในระดับ “ค่อนข้างพึงพอใจ” ร้อยละ
25 ของผูเ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนในระดับ “พึงพอใจบ้าง” โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจําแนกตามข้อคําถามพบว่า ประเด็น
ด้านมิติ (ขนาด ความสู งความยาว ความกว้าง) ของอุปกรณ์มีค่าระดับความพึงพอใจสู งสุ ด (4±0.82) ในขณะที่
ประเด็นความง่ายในการปรับ (การยึดติด การทําให้แน่น) ของอุปกรณ์มีค่าระดับความพึงพอใจตํ่าสุ ด (3.2±0.92)
และมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66±0.72 (ค่อนข้างพึงพอใจ) (ตารางที่ 1) และเมื่อพิจารณาประเด็นแนะนํา
เพิ่มเติมในส่ วนคําถามปลายเปิ ดพบว่า ความมัน่ คงแข็งแรงของอุปกรณ์ และการมีสัญญาณเตือนเมื่อเครื่ องทํางาน
รวมถึงทําสัญลักษณ์ให้ง่ายต่อคนพิการทางการได้ยนิ ในการใช้งานรี โมท เป็ นประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ความสนใจ
และเสนอแนะ ทีมผูว้ ิจยั จึงได้ทาํ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตน้ แบบตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ ทีมผูว้ ิจยั จึงได้
ปรับแก้ไขอุปกรณ์ตน้ แบบ โดยความคงทนความแข็งแรงของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ภายในใช้แผ่นยิปซัมกันความ
ร้อนจากวงจร และรองรับแรงกระแทก นอกจากนั้นได้มีการเพิ่มหลอดไฟ (LED) ซึ่ งเป็ นหลอดไฟจะทํางานเมื่อ
เปิ ดใช้งานอุปกรณ์ และเพิ่มน๊อตยึดภายใน รวมถึงติดสัญลักษณ์เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินเข้าใจการใช้งาน
รี โมทได้ง่ายขึ้น (แผนภาพที่ 3)
เมื่อศึ กษาความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์ภายหลังการปรับปรุ งโดยใช้แบบประเมิน QUEST 2.0 ใน
กลุ่มคนพิการทางการได้ยินจํานวน 30 คน พบว่าร้อยละ 3.3 ของมีคนพิการทางการได้ยินให้คะแนนในระดับ
“ความพึงพอใจมาก” ร้อยละ 53.33 ให้คะแนนในระดับ “ค่อนข้างพึงพอใจ” ร้อยละ 43.33 ให้คะแนนในระดับ
“พึงพอใจบ้าง” โดยคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดจําแนกตามข้อคําถามพบว่า ประเด็นด้านมิติ (ขนาด ความสู งความยาว
ความกว้าง) ของอุปกรณ์มีค่าระดับความพึงพอใจสู งสุ ด (3.77±0.57) ในขณะที่ ประเด็นด้านความปลอดภัยและ
มัน่ คง ของอุปกรณ์มีค่าระดับความพึงพอใจตํ่าสุ ด (3.1±1.18) (ตารางที่ 1) และเมื่อพิจารณารายบุคคลพบว่าผูท้ ี่ให้
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คะแนนสู งสุ ดสําหรับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ภายหลังการปรับปรุ งอยู่ที่ระดับ 4.5±0.76 (พึงพอใจมาก) และ
ค่าตํ่าสุดเท่ากับ 2.63±0.74 (พึงพอใจบ้าง)

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
แผนภาพที่ 2 แสดงอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้ยนิ ต้นแบบ ส่วนที่เป็ น
เครื่ องรับ และแสดงผล ของอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการทางการได้
ยิน (ก-ข) อุปกรณ์แสดงผล (มอเตอร์สนั่ สะเทือน) (ค) และอุปกรณ์ส่วนที่เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณ (ง)
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นแนะนําเพิ่มเติมในส่ วนคําถามปลายเปิ ดพบว่า ร้อยละ 56 ของคนพิการทาง
การได้ยินที่ตอบคําถามในส่ วนคําถามปลายเปิ ดให้ความสําคัญกับประเด็นข้อเสนอแนะด้านมิติ (ขนาด ความสู ง
ความยาว ความกว้าง) ของอุปกรณ์ภายหลังการปรับปรุ ง เช่น ขนาดของอุปกรณ์สมควรเล็กลง สี ของอุปกรณ์เตือน
อัคคี ภยั และร้ อยละ 24 ของคนพิการทางการได้ยินที่ ตอบคําถามในส่ วนคําถามปลายเปิ ดให้ค วามสํา คัญ กับ
ความงานในการใช้งาน โดยเสนอให้อุปกรณ์แสดงผล (ชิ้นที่ใช้เตือนด้วยการสั่นสะเทือน) ควรเป็ นแบบไร้สาย
หรื อสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายโทรศัพท์ได้
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(ข)

(ค)

(ง)

แผนภาพที่ 3 แสดงอุ ป กรณ์ เ ตื อ นอัค คี ภ ัย ด้ว ยระบบสั่ น สะเทื อ นสํา หรั บ คนพิ ก ารทางการได้ยิ น ต้น แบบ
(ปรั บ เปลี่ ยนตามคํา แนะนํา ผูเ้ ชี่ ย วชาญ) ส่ ว นที่ เ ป็ นเครื่ อ งรั บ และแสดงผลได้เพิ่ มแสงแสดง
สัญญาณการทํางานของเครื่ อง (ก) และเพิ่มแผ่นยิปซัมเพื่อเป็ นอุปกรณ์กนั ความร้อนใต้แผงวงจร
(ข) อุปกรณ์แสดงผล (มอเตอร์สนั่ สะเทือน) เพิม่ น๊อตยึดเพื่อความแข็งแรง (ค) และอุปกรณ์ส่วนที่
เป็ นเครื่ องส่งสัญญาณได้เพิ่มสัญลักษณ์ให้ชดั เจนขึ้น (ง)

6. อภิปรายผล

การวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ มีข้ นั ตอนการวิจยั ประกอบด้วย
ขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยินต้นแบบ และขั้นตอนการทดสอบ
ความพึงพอใจของอุปกรณ์อุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ ภายหลังการปรับปรุ ง
การอภิปรายผลขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์เตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยพบว่าใน
ประเทศไทยยังมีการใช้งาน หรื อให้ความสําคัญกับอุปกรณ์เตือนภัยในรู ปแบบนี้ ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากระบบ
เตือนภัยในอาคารส่วนใหญ่เน้นการเตือนภัยผ่านรู ปแบบแสง สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแบบสอบถามความพึงพอใจในกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ
และคนพิการทางการได้ยนิ ที่มีต่ออุปกรณ์เตือนอัคคีภยั ด้วยระบบสัน่ สะเทือนสําหรับคนพิการ
ทางการได้ยนิ
ผู้เชี่ยวชาญ
(n=10)
ลําดับ

หัวข้ อความพึงพอใจ

1

มิติ (ขนาด ความสูงความยาว ความกว้าง) ของเทคโนโลยีส่ิ ง
อํานวยความสะดวกของท่าน
นํ้าหนักของเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่าน

2
3
4
5
6
7
8

รวม

ความง่ายในการปรับ (การยึดติด การทําให้แน่น) ส่ วนต่างๆ
ของเทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่าน
เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่านมีความปลอดภัย
และมัน่ คงเพียงใด
ความคงทน (ความทนทาน ยากต่อการชํารุ ด) ของเทคโนโลยี
สิ่ งอํานวยความสะดวกของท่าน
เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่านใช้งานได้ง่าย
เพียงใด
เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่านมีความ
สะดวกสบายเพียงใด
เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกของท่านมีประสิ ทธิ ภาพ
เพียงใด (ระดับที่เทคโนโลยีส่ิ งอํานวยความสะดวกตอบสนอง
ต่อความต้องการของท่าน)
-

ค่ าเฉลีย่
(ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
4 (0.82)
3.8 (0.63)
3.2 (0.92)
3.5 (0.85)
3.4 (0.52)
3.9 (0.74)
3.9 (0.57)
3.6 (0.70)

3.66 (0.72)

คนพิการทางการได้ ยนิ
(n=30)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
พึงพอใจ
บ้าง
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
พึงพอใจ
บ้าง
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ

ค่ าเฉลีย่
(ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)
3.77 (0.57)

ค่อนข้ าง
พึงพอใจ

3.54 (0.20)

3.4 (0.86)
3.7 (1.06)
3.1 (1.18)
3.33 (0.66)
3.63 (0.81)
3.63 (0.96)
3.73 (0.83)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
พึงพอใจ
บ้าง
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
พึงพอใจ
บ้าง
พึงพอใจ
บ้าง
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้าง
พึงพอใจ
ค่อนข้ าง
พึงพอใจ

คนพิการทางการได้ยินหลับ ซึ่ งจะเป็ นการตัดช่องทางการรับข้อมูลผ่านทางสายตา หรื อการมองเห็น
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ระบบแสงจะไม่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอในกรณี ที่คนพิการทางการได้ยนิ หลับ หรื อแม้กระ
ทั้งในกลุ่มคนพิการที่มีความพิการทางการได้ยิน และการมองเห็นร่ วมกัน ดังนั้นอุปกรณ์ตน้ แบบนี้ จึงพัฒนาขึ้น
เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งสําหรับคนพิการทางการได้ยิน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับความง่าย
ในการปรับใช้ รวมถึงความแข็งแรง ความมัน่ คงของอุปกรณ์ เนื่ องจากแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะส่ งผลต่อความ
มัน่ คงในการยึดติดของอุปกรณ์ รวมถึงการทําให้เห็นภาพที่ชดั เจนเพื่อให้คนพิการทางการได้ยนิ สามารถใช้งานได้
อย่างง่าย นอกจากนั้นการพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้มีค่าใช้จ่ายเพียงเครื่ องละ 400 บาท ซึ่ งเป็ นเครื่ องราคาถูกที่คนพิการ
สามารถเข้าถึงได้ และเมื่อนําไปทดสอบกับคนพิการทางการได้ยินพบว่าประเด็นมิติของอุปกรณ์ การใช้งานง่าย
และความสะดวกสบาย เป็ นประเด็นที่สอดคล้องกันระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญ และคนพิการการทางการได้ยนิ เนื่องจาก
อุปกรณ์มีขนาดกะทัดรัด และสามารถพกพาไปใช้ภายนอกสถานที่ได้ ประกอบกับรู ปแบบ และขั้นตอนการใช้
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งานที่ไม่ซบั ซ้อน จึงส่งผลต่อค่อนข้างพึงพอใจ อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่ องความมัน่ คงของอุปกรณ์ยงั เป็ นประเด็น
สําคัญที่คนพิการทางการได้ยนิ ให้ความสําคัญ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ใช้เป็ นอุปกรณ์ในการเตือนอัคคีภยั สําหรับคนพิการทางการได้ยนิ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) พัฒนาอุปกรณ์ให้มีความมัน่ คงต่อการใช้งาน
(2) พัฒนาให้อยูใ่ นรู ปแบบไร้สาย และสามารถต่อสัญญาณเข้ากับระบบเตือนภัยในอาคาร
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งานวิจยั นี้ ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบเสถียรภาพของคันทางเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์ : กรณี ศึกษา
สาย พจ.4005 อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร การสํารวจชั้นดินในสนามใช้วิธี Standard Penetration Test (SPT)
และวิ ธี Dynamic Cone Penetration Test (DCP) จากผลการเจาะสํ า รวจชั้น ดิ น (Soil boring) พบว่ า ลัก ษณะ
ความเสี ยหายของคันทางไม่ได้เกิดจากดินใต้คนั ทางเพราะดินมีสภาพแข็งมาก สาเหตุหลักของความเสี ยหายจึงเกิด
จากความลาดคันของ Side slope ที่ชนั มากบางช่วง และสภาพถนนที่เลียบคลองนํ้าจะส่ งผลให้เกิดการเคลื่อนตัว
ของคันทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งในช่วงที่ ปริ มาณนํ้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็ ว (Rapid drawdown) ผลการ
วิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่าเสถียรภาพของดิ นคันทางโดยวิธี Bishop method of slices ของคันทางทั้ง 2 กรณี เป็ น
การพัง ทลายแบบ Slope circle ซึ่ ง มี ค่ า ความปลอดภัย ตํ่า สุ ด เท่ า กับ 1.175 และ 1.041 สํา หรั บ กรณี ที่ 1 และ 2
ตามลําดับ (ค่า FS มีค่าน้อยกว่า 1.500) ผลการวิเคราะห์และออกแบบเสถียรภาพของคันทางเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์
แสดงให้เห็นว่าตาข่ายโพลีเมอร์ตอ้ งสามารถรับแรง Tensile Strength ได้ไม่นอ้ ยกว่า 12.75 kN/m
คําสําคัญ: การวิเคราะห์เสถียรภาพ, คันทาง, ตาข่ายโพลีเมอร์
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ABSTRACT

This research investigated stability analysis and design of embankment reinforced with geogrid : a case
study in rural roads at route no. 4005, bang mun nak distrct, phichit. The Standard Penetration Test (SPT) and
Dynamic Cone Penetration Test (DCP) were used in this study to evaluate subsoil. From soil boring showed that
subsoil under the road embankment is very strong. Therefore, the main causes of failure were the high slope of
the side slope and rapid drawdown. The analysis results showed that the stability of the embankment by the
Bishop method of slices was a slope circle collapse which offered the factor of safety (FS) of 1.175 and 1.041 for
cases 1 and 2, respectively (FS value less than 1.50). The results of the analysis and design of the stability of
embankment reinforced with geogrid showed that the tensile strength of geogrid must greater than 12.75 kN/m.
Keywords: Stability Analysis; Embankment; Geogrid

1. บทนํา

ในปั จจุบนั การออกแบบเสถียรภาพของคันทางจะใช้การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันด้วยวิธีสมดุล
ขีดจํากัด (Limit equilibrium method) ซึ่งคํานวณตามทฤษฎี Method of slices เช่น วิธี Bishop [1] การวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีน้ ี จะได้ค่าความปลอดภัยของดิ นคันทาง และแนวของการเคลื่ อนตัวของดิ นคันทาง อย่างไรก็ตามถนนที่
ก่อสร้างอยูบ่ นแนวคันคลองชลประทาน หรื ออยูร่ ิ มตลิ่งของลํานํ้าธรรมชาติ มักจะเกิดปั ญหาการชํารุ ดเสี ยหายซึ่งมี
อยู่ 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ การทรุ ดตัวของคันทาง การเคลื่อนพังของคันทาง และการทรุ ดตัวพร้อมการเคลื่อนพัง
ของคันทาง อันเนื่ องมาจากสาเหตุการเกิ ดนํ้าท่วมฐานรากของคันทางในฤดูน้ าํ หลาก ถนนอยู่บนพื้นที่ดินอ่อน
หรื อเกิ ดการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าคลองอย่างรวดเร็ ว (Rapid drawdown) และลาดคันทางที่ มีความลาดชัน
มากเกินไป
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวความคิดที่จะปรับปรุ งเสถียรภาพของคันทางโดยใช้ตาข่าย
โพลีเมอร์ (Geogrid) การใช้ Geogrids มีประโยชน์ในด้านการเสริ มแรง (Reinforcement) ในงานโครงสร้างดิ น
เช่น งานถนน คันทาง และกําแพงกันดิน เป็ นต้น เนื่ องจาก Geogrids สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่า Geosynthetics
ประเภทอื่น ๆ อีกทั้งมีคุณสมบัติ High Modulus และ Low-Creep Sensitivity และช่องเปิ ดของ Geogrids สามารถ
ผลิตได้หลายรู ปร่ าง เช่น วงรี สี่ เหลี่ยม เป็ นต้น จึงใช้แยกส่วนของวัสดุขนาดใหญ่ ๆ ที่มีรูปร่ างต่าง ๆ ได้ ลักษณะ
ของ Geogrid เป็ นแผ่นตารางที่ผลิตจาก Synthetic Polymers ซึ่งประกอบด้วยส่ วนหลัก ๆ 2 ส่วน คือ เส้นตามแนว
ยาวของแผ่น (Longitudinal ribs) และเส้นตามแนวขวางของแผ่น (Transverse ribs)
งานวิจยั นี้จะศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบเสถียรภาพของคันทางเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์ : กรณี ศึกษา
สาย พจ.4005 อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยการสํารวจชั้นดิน สํารวจข้อมูล วิเคราะห์เสถียรภาพของคัน
ทางเดิม และเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์กบั คันทางเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์ ประโยชน์ของงานวิจยั นี้คือ ได้แนวทาง
การปรับปรุ งเสถียรภาพของคันทางโดยใช้ตาข่ายโพลีเมอร์ ตามหลักวิศวกรรมโยธา

2. สาเหตุของการวิบัติ

จากการลงตรวจสอบสภาพปั ญหาและสํารวจถนนที่เกิดความเสี ยหาย สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8
(นครสวรรค์ ) ได้สาํ รวจปั ญหาที่เกิดขึ้นของถนนสาย พจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 1069 – บ้านดงเย็น อําเภอบาง
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มูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่ งถนนได้เกิ ดความเสี ยหายหนักบริ เวณคันทางและผิวทางลาดยาง ช่ วง กม.ที่ 9+465 –
9+935 ระยะทาง 0.470 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง ความเสี ย หายที่ พ บมี ล ัก ษณะ คื อ โครงสร้ า งคันทางทรุ ด และเคลื่ อนตัว
ด้านซ้ายทางที่ติดกับด้านแนวคลองนํ้า ผิวจราจรลาดยางทรุ ดตัวเห็นได้ชดั เจน มีรอยแตกตามแนวยาว และระดับ
ผิวจราจรลาดยางทรุ ดตัวบางช่วงเป็ นแอ่งลึก ส่ งผลให้การใช้เส้นทางไม่มีความปลอดภัย ดังแสดงตามรู ปที่ 1 ก
และ ข ซึ่งสาเหตุของการเสี ยหายของเชิงลาดคันทางและผิวจราจรถนนลาดยาง สรุ ปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. เกิดจากแนวคลองด้านซ้ายทางและบางช่วงมีบ่อนํ้าขนาดใหญ่ดา้ นซ้ายทาง เมื่อคันทางรับนํ้าหนัก
บรรทุกของการจราจรและมีปริ มาณจราจรสะสมเป็ นเวลานาน คันทางจะเกิ ดการเคลื่อนตัวฝั่งด้านชิ ดคลองนํ้า
โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเมื่อระดับนํ้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็ ว (Rapid drawdown) ปริ มาณนํ้าในมวลดินคันทาง
ที่มีปริ มาณนํ้าสูงจะเกิดการเคลื่อนตัวตามทิศทางนํ้าที่ลดลงจะทําให้เกิดแรงดันกระทําต่อดินคันทาง ซึ่งเมื่อดินคัน
ทางอยูใ่ นสภาพอิ่มตัวด้วยนํ้าแล้วเปลี่ยนมาเป็ นสภาพค่อย ๆ แห้งจะส่งผลให้คุณสมบัติในการรับนํ้าหนักลดลง จึง
เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดการเคลื่อนตัวและการทรุ ดตัวตามมาของถนนลาดยาง
2. เกิดจากความลาดชันของคันทาง Side slope มีความลาดชันมากเกินค่ามาตรฐาน เนื่ องจากข้อจํากัด
เรื่ องเขตทางและด้านซ้ายทางติดแนวคลองนํ้า ซึ่ งส่ งผลทําให้เสถียรภาพคันทางไม่มีความปลอดภัยและเกิ ดการ
เคลื่อนตัวออกด้านข้างเป็ นการเสี ยรู ปซึ่งปรากฎอย่างชัดเจน
3. เกิ ดจากคุณสมบัติวสั ดุช้ นั โครงสร้างทาง คือ ชั้นรองพื้นทาง มีค่า CBR น้อยกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่ ง
ได้ผ ลจากการทดสอบค่า CBR ในสนาม โดยวิธี Dynamic Cone Penetration Test (DCP) เมื่ อ ถนนรั บนํ้าหนัก
บรรทุกจากการจราจร จึงทําให้เกิดการเสี ยหายและเสื่ อมสภาพของถนนลาดยางตามมาในที่สุด

(ก)
(ข)
รู ปที่ 1 (ก) สภาพแนวคลองนํ้าตลอดด้านซ้ายทาง (ข) ลักษณะความเสี ยหายของถนนบริ เวณด้านซ้ายทาง

3. วิธีการดําเนินการ

3.1 การเจาะสํารวจชั้นดินในสนาม โดยวิธี Standard Penetration Test (SPT)
ส่ วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) ได้ดาํ เนิ นการเจาะ
สํารวจชั้นดินในสนาม โดยวิธี Standard Penetration Test (SPT) ตามมาตรฐาน ASTM D 1586-84 รวมจํานวน 2
หลุ ม เจาะ ดัง แสดงในรู ป ที่ 2 โดยนํา ตัว อย่ า งดิ น ที่ เ ก็ บ ในสนามมาทดสอบคุ ณ สมบัติ พ้ื น ฐานต่ า ง ๆ ใน
ห้องปฏิบตั ิการ เพื่อนําข้อมูลมาสรุ ปผลการทดสอบเป็ น Summary of test results รายละเอียดผลการเจาะสํารวจชั้น
ดินแสดงในตารางที่ 1 และ 2
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รู ปที่ 2 การเจาะสํารวจชั้นดิน (Soil boring) บริ เวณช่วงที่มีความเสี ยหายของคันทาง
ตารางที่ 1 ผลการเจาะสํารวจชั้นดินหลุมเจาะที่ 1 (BH-1 กม.9+500)
ความลึก,เมตร ชนิดของชั้นดิน
0.00 – 2.00
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลเข้ม
2.00 – 4.50
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลเข้ม
4.50 – 6.50
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลปนเหลือง

ค่า SPT-N ; ครั้ง/ฟุต
สภาพแข็งมาก 16 - 30
สภาพแข็งที่สุด > 30
สภาพแข็งที่สุด > 30

ตารางที่ 2 ผลการเจาะสํารวจชั้นดินหลุมเจาะที่ 2 (BH-2 กม.9+700)
ความลึก,เมตร ชนิดของชั้นดิน
0.00 – 3.50
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลเข้ม
3.50 – 5.50
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลปนเหลือง
5.50 – 6.50
ดินเหนียวสี น้ าํ ตาลปนเหลือง

ค่า SPT-N ; ครั้ง/ฟุต
สภาพแข็งมาก 16 - 30
สภาพแข็งมาก 16 - 30
สภาพแข็งที่สุด > 30

จากผลการเจาะสํารวจชั้นดิน (Soil boring) นําข้อมูลดินที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์เสถียรภาพ
คันทาง ซึ่งได้ทาํ การเจาะสํารวจชั้นดินบริ เวณที่เกิดความเสี ยมากสุดและน่าจะเกิดความเสี ยหายเพิ่มเติมในอนาคต
ทั้งหมดรวม จํานวน 2 หลุม ที่ความลึก 0.0-4.50 เมตร สภาพเป็ นดินเหนียวสภาพแข็งมาก (Very stiff clay) และที่
ความลึก 4.50-6.50 เมตร สภาพเป็ นดินเหนียวสภาพแข็งที่สุด (Hard clay) ดังนั้นลักษณะความเสี ยหายของคันทาง
ไม่ได้เกิ ดจากดินใต้คนั ทางเพราะดินมีสภาพแข็งมาก สาเหตุหลักของความเสี ยหายจึงเกิ ดจากความลาดคันของ
Side slope ที่ชนั มากบางช่วง สาเหตุอีกประการคือสภาพถนนที่เลียบคลองนํ้าจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของคัน
ทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในช่วงที่ปริ มาณนํ้าในคลองลดลงอย่างรวดเร็ ว (Rapid drawdown) และเมื่อปริ มาณนํ้า
ในคลองแห้งหมด ซึ่ งเป็ นช่วงวิกฤตสู งสุ ดของเสถียรภาพของคันทาง ซึ่ งจะมีโอกาสเกิดความทรุ ดตัวและเคลื่อน
ตัวในขณะนั้น ส่งผลเกิดความเสี ยหายกับคันทางตามมา
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3.2 การทดสอบหาค่ า CBR ในสนาม โดยวิธี Dynamic Cone Penetration Test (DCP)
การทดสอบหาค่า CBR ในสนามของคันทาง ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยวิธี DCP บริ เวณช่วง กม.8+00014+000 รวมจํานวน 10 จุด ซึ่ งอยูใ่ นช่วงที่ถนนเกิดความเสี ยหายมากสุ ด เพื่อที่จะนําข้อมูลค่า CBR ชั้นโครงสร้าง
ทาง (ชั้นพื้นทาง รองพื้นทาง และชั้นดิน) มาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ออกแบบแก้ไขและเสริ มเสถียรภาพ
คันทาง ซึ่ งผลทดสอบในสนามปรากฏว่า ค่า CBR ของชั้นพื้นทางมีค่ามากกว่าร้อยละ 80 แต่ในชั้นรองพื้นทางมี
ค่าน้อยกว่าร้อยละ 25 ซึ่งถือเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดความเสี ยหายแก่คนั ทาง

(ก)
(ข)
รู ปที่ 3 การทดสอบหาค่า CBR ในสนาม โดยวิธี Dynamic Cone Penetration (DCP) และ
การสํารวจรอยแตกร้าวและทรุ ดตัวด้านซ้ายทางของถนน

4. การวิเคราะห์ เสถียรภาพคันทาง

ข้อมูลดินการเจาะสํารวจชั้นดินในสนามและคุณสมบัติดินที่ทาํ การทดสอบในห้องปฏิบตั ิการแสดงใน
ตารางที่ 3 และ 4 ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กรณี กรณี ที่ 1 ใช้ขอ้ มูลจากการเจาะสํารวจชั้นดิน BH-1 กม.9+500 และ กรณี
ที่ 2 ใช้ข ้อ มู ล จากการเจาะสํา รวจชั้นดิ น BH-2 กม.9+700 เสถี ย รภาพลาดคันทางจะวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ Slope/W ผลการวิเคราะห์จะได้ค่าเสถียรภาพความลาดของคันทาง (Factors of Safety, FS) ผลการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของดินคันทางโดยวิธี Bishop method of slices ของคันทางทั้ง 2 กรณี เป็ นการพังทลายแบบ
Slope circle ซึ่ งมีค่าความปลอดภัยตํ่าสุ ดเท่ากับ 1.175 และ 1.041 สําหรับกรณี ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ (ค่า FS มีค่า

น้อยกว่า 1.500) (รู ปที่ 4 และ 5) จากผลการทดสอบข้างต้นคันทางทั้ง 2 กรณี มีความปลอดภัยและค่าเสถียรภาพ
ความลาดไม่เพียงพอ ซึ่งทําให้คนั ทางเกิดการเคลื่อนตัวและมีรอยแตกร้าวอย่างเห็นได้ชดั
การวิเคราะห์หาความสูงวิกฤตโดยใช้แผนภูมิ N.Janbu (1954) โดยกําหนดค่าความปลอดภัย (Factor of
Safety) เท่ากับ 1.500 จะได้ค่าความสู งวิกฤต (Hc) เท่ากับ 13.00 เมตร และสภาพผิวจราจรปั จจุบนั บริ เวณช่วงที่มี
การแตกร้าวตามแนวไหล่ทาง ความสู งจากก้นคลองนํ้าถึงผิวจราจรมากสุ ด 5.35 เมตร ถือว่าน้อยกว่าค่า Hc ที่
คํานวณได้ แสดงว่าการแตกร้าวและเคลื่อนตัวจุดดังกล่าวเกิดจากเหตุผลอื่น
สาเหตุแรกของการเคลื่อนตัวและแตกเป็ นแนวยาวตลอดด้านซ้ายทาง คือ เกิดจากฝั่งของแนวคันทาง
ด้านซ้ายมีลกั ษณะเป็ นคลองส่ งนํ้าตลอดและบ้างช่วงมีบ่อนํ้าขนาดใหญ่ ทําให้คนั ทางเมื่อรับนํ้าหนักบรรทุกจาก
ปริ มาณการจราจรเป็ นประจําในเวลานานๆ จะเกิดการเคลื่อนตัวฝั่งด้านซ้ายที่ชิดคลองนํ้าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง
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เมื่อระดับนํ้าในคลองมีระดับแห้งหรื อลดลงอย่างรวดเร็ ว (Rapid Drawdown) จะส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าที่อยูใ่ นมวล
ดินคันทางมีการอุม้ ตัวอยู่ ส่ งผลทําให้ดินคันทางดังกล่าวมีคุณสมบัติในการรับนํ้าหนักบรรทุกลดลงและเกิดการ
เคลื่อนตัวพร้อมทรุ ดตัวของคันทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเห็นได้ชดั
สาเหตุอีกประการ คือ เกิ ดจากการก่อสร้างลาดคันทาง Side Slope ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่ งมี
ข้อจํากัดเรื่ องพื้นที่ดา้ นลาดคันทางไม่เพียงพอทําให้ค่าเสถียรภาพของคันทางมีค่าน้อยกว่า 1.500 และส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนตัวออกด้านข้าง ซึ่งเป็ นการเสี ยรู ปอย่างที่ปรากฏเห็นได้ชดั เจน
ตารางที่ 3 พารามิเตอร์จากผลการเจาะสํารวจชั้นดินหลุมเจาะที่ 1 (BH-1 กม.9+500)
Su (ton/m2)

A

𝛾𝛾 (ton/m3)
2.100

0.00

𝜙𝜙

B

2.160

8.00

0

C

2.232

20.00

0

Layer

32

ตารางที่ 4 พารามิเตอร์จากผลการเจาะสํารวจชั้นดินหลุมเจาะที่ 2 (BH-2 กม.9+700)
Layer
Su (ton/m2)
𝛾𝛾 (ton/m3)
𝜙𝜙
A

2.100

0.00

32

B

2.160

15.00

0

C

2.187

20.00

0

รู ปที่ 4 การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทาง กม.ที่ 9+500 จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SLOPE/W
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รู ปที่ 5 การวิเคราะห์เสถียรภาพของคันทาง กม.ที่ 9+700 จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SLOPE/W

5. การวิเคราะห์ และออกแบบเสถียรภาพคันทางเสริมตาข่ ายโพลีเมอร์

จากผลการวิเคราะห์เสถียรภาพคันทางที่วิกฤติที่สุดค่าเสถียรภาพคันทาง FS (ปกติ) มีค่าน้อยกว่า 1.50
ถือว่ามีความปลอดภัยไม่เพียงพอ ดังนั้นจะต้องเพิ่มเสถียรภาพของคันทางให้สูงขึ้น เพื่อให้คา่ เสถียรภาพโดยรวมมี
ค่ามากกว่า 1.50 (กรณี ใช้งาน) โดยได้เลือกใช้วิธีตาข่ายเสริ มแรง เนื่ องจากแนวการวิบตั ิ (Failure) อยูใ่ นระยะไม่
เกิ น 3.00 เมตร จากขอบทางด้านซ้ายเข้ามาที่ ศูนย์กลางถนน ผูว้ ิจัยจึ งเลื อกการออกแบบด้วยวัสดุ เสริ มตาข่าย
เสริ มแรงคัน ทาง (Geogrid reinforced embankment) โดยกํา หนดใช้ต าข่ า ยเฉพาะแนววิ บัติ (Failure) ของ
ถนนลาดยางเดิ ม ซึ่ งจะทําให้ผลของค่าเสถียรภาพโดยรวมเมื่ อเสริ มแรง FS มี ค่ามากกว่า 1.50 ถื อว่าคันทางที่
ออกแบบแก้ไขแล้วมีความปลอดภัย โดยเลือกข้อมูลชั้นดินและข้อมูลของชั้นคันทางในกรณี ที่ 2 (จุดที่เสี ยหายมาก
สุด) มาทําการวิเคราะห์และออกแบบแก้ไข

รู ปที่ 6 ลักษณะชั้นดินคันทางและตําแหน่งการเสริ มวัสดุตาข่ายในคันทาง
จากการวิเ คราะห์ ด้ว ยโปรแกรม Slope/W โดยใช้ท ฤษฎี ข อง Slope Stability Analysis ซึ่ ง ค่ า FS =
MR/MD เมื่อ Resisting term (MR) = 131.84 kN-m และ Driving term (MD) = 126.65 kN-m จะได้ FS = 1.041
< 1.500 ( ถือว่าเสถียรภาพของคันทางไม่มีความปลอดภัยกรณี ระหว่างใช้งาน)
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ดังนั้นต้องเพิ่มความต้านทานของคันดิ นให้สูงขึ้น โดยการเสริ มด้วย Geogrid เพื่อให้ค่า FS > 1.500
กําหนดตําแหน่งของวัสดุเสริ มแรง 1 ชั้น ที่ระดับตํ่าจากผิวจราจร 0.24 เมตร และระยะในแนวดิ่งจากจุดศูนย์กลาง
ของแนวโค้งการวิบตั ิมาถึงแนวของการติดตั้ง Geogrid ซึ่ งเป็ นระยะของ Y เท่ากับ 4.56 m ดังแสดงในรู ปที่ 6 จะ
ได้ FS (R) = ( MR+ MT) / MD เมื่อ MT = Tensile Strength (TR) x (Y) กําหนดให้ FS (R) = 1.500 กรณี ระหว่าง
ใช้งาน (The Long -Term Condition) ดังนั้น TR = 12.75 kN สรุ ปผลออกแบบเสริ มเสถี ยรภาพคันทางใช้วสั ดุ
ตาข่ายเสริ มแรงประเภท Geogrid ตาข่ายต้องสามารถรับแรง Tensile Strength ได้ไม่นอ้ ยกว่า 12.75 kN/m

5. สรุ ป

งานวิจัย นี้ ศึ ก ษาการวิเคราะห์ แ ละออกแบบเสถี ย รภาพของคันทางเสริ ม ตาข่า ยโพลี เมอร์ จากผล
การเจาะสํารวจชั้นดิน (Soil boring) พบว่าลักษณะความเสี ยหายของคันทางไม่ได้เกิดจากดินใต้คนั ทางเพราะดินมี
สภาพแข็งมาก สาเหตุหลักของความเสี ยหายจึงเกิดจากความลาดคันของ Side slope ที่ชนั มากบางช่วง และสภาพ
ถนนที่เลียบคลองนํ้าจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนตัวของคันทางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในช่วงที่ปริ มาณนํ้าในคลอง
ลดลงอย่างรวดเร็ ว (Rapid drawdown) รวมถึงสาเหตุอีกประการที่ส่งผลให้คนั ทางเสี ยหาย คือชั้นรองพิน้ ทางที่มี
ค่า CBR.ในสนามที่นอ้ ยกว่าค่ามาตรฐานกําหนดไว้
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพของดินคันทางโดยวิธี Bishop method of slices ของคันทาง
ทั้ง 2 กรณี เป็ นการพังทลายแบบ Slope circle ซึ่งมีค่าความปลอดภัยตํ่าสุ ดเท่ากับ 1.175 และ 1.041 สําหรับกรณี ที่
1 และ 2 ตามลําดับ (ค่า FS มีค่าน้อยกว่า 1.500 ถือว่าเสถียรภาพคันทางไม่มีความปลอดภัย) ผลการวิเคราะห์และ
ออกแบบเสริ มเสถียรภาพของคันทาง ด้วยวิธีเสริ มตาข่ายโพลีเมอร์ ในชั้นโครงสร้างทาง ซึ่ งคุณสมบัติในการรับ
แรงของตาข่ายโพลีเมอร์ตอ้ งสามารถรับแรง Tensile Strength ได้ไม่นอ้ ยกว่า 12.75 kN/m
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เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนมีใช้กนั มากในประเทศเขตร้ อน อาทิ เช่ น ประเทศไทย เมื่ ออุณหภูมิ
ภายนอกสู งขึ้นจะมีผลต่อการระบายความร้อนของสารทําความเย็นที่ท่อความร้อนภายนอกลดลง จะมีผลต่อการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าเครื่ องปรับอากาศสู งขึ้น ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพการทําความเย็นของเครื่ องปรับอากาศในการลด
อุณหภูมิลดลงด้วย ดังนั้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาํ การพัฒนาชุดระบายความร้อนด้วยนํ้าทดแทนการระบายความร้อนด้วย
อากาศ พบว่าประสิ ทธิภาพในการทําการระบายความร้อนที่ท่อความร้อนภายนอกห้องปรับอากาศสูงกว่าแบบเดิม
ซึ่ งระบายด้วยอากาศ ผลที่ ได้คืออุณหภูมิลดลงเร็ ว มากขึ้ น และอุณหภูมิที่ทาํ ได้ภ ายในห้องที่ ท ําการควบคุ ม
อุณหภูมิที่ 17, 25 และ 30°C ผลที่ได้คืออุณหภูมิลดลง 0.43, 1.67 และ 2.3 °C /min ตามลําดับ อย่างไรก็ตามเมื่อทํา
การวัดค่ากระแสไฟฟ้า (A) พบว่าในระบบระบายความร้อนด้วยนํ้า ใช้กระแสไฟฟ้ากว่าระบบระบายด้วยอากาศ
ประมาณ 1.5-3.0 A โดยค่าความต่างของประสิ ทธิภาพของเครื่ องปรับอากาศเมื่อเปรี ยบเทียบด้วยค่ากระแสไฟฟ้า
อยูป่ ระมาณร้อยละ 34 และค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างการทําความเย็นของอุณหภูมิประมาณร้อยละ 10
คําสําคัญ: การระบายความร้อน, ท่อความร้อน, ระบบหล่อเย็น, ระบบม่านนํ้า

ABSTRACT

Split type air conditioners are commonly used in tropical countries such as Thailand. When the outside
temperature are rising, the cooling effect of the refrigerant on the external heat pipe is reduced, so affect the use
of electric air conditioners higher. Therefore, the cooling efficiency of air conditioners in reducing the temperature
also decreases. Therefore, the researcher has developed a heat set with water instead of air cooling, that the
efficiency of cooling the heat pipe outside the air-conditioned room is higher than the original, which is cooled
by air. The result is the temperature drops faster and the temperature that can be done in a controlled temperature
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room at 17°C, 25°C and 30°C respectively. The result is reduced temperature. 0.43°C / min, 1.67°C/min and
2.3°C/min respectively. However, when measuring the current (A), it is found that the water cooled system uses
approximately 1.5-3.0 A higher than the air ventilation system
KEYWORDS: cooling, heat pipe, cooling system, evaporation

1. บทนํา

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ทําให้ภูมิอากาศในประเทศมีลกั ษณะร้อนชื้ น [1] ใน
สภาวะอากาศร้อนชื้นส่ งผลกระทบต่อทารก ผูส้ ู งวัย ตลอดจนผูท้ ี่ชื่นชอบออกกําลังกายหรื อต้องทํางานกลางแจ้ง
ซึ งอาจทําให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ เนื่ องจากความร้ อน ดังนั้นการลดอุณหภูมิให้เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยี
เครื่ องปรั บอากาศ จึ งเข้ามามี บทบาท แต่เครื่ องปรั บอากาศต้องใช้พลังงานไฟฟ้ า สู ง [1] ดังนั้นการประหยัด
พลังงานสําหรับเครื่ องปรับอากาศจึงถูกพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจําเป็ นที่จะต้องทราบถึง
ลั ก ษณะการทํ า งานของเครื่ องปรั บ อากาศแต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ เลื อ กขนาดให้ เ หมาะสมต่ อ พื้ น ที่ ห้ อ ง ซึ่ ง
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน โดยส่ วนใหญ่ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่ งในประเทศไทยมีอากาศที่ค่อนข้าง
ร้อน อาจจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพของการระบายความร้อนน้อยลง หรื ออาจจะทําให้ระบบปรับอากาศทํางานมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ งวิธีการในการระบายความร้อนด้วยการฉี ดนํ้าเข้าสู่ ท่อนํ้าความร้อนภายนอก [2] เพื่อลดอุณหภูมิของท่อ
ความร้อนให้เร็ วขึ้น หรื อใช้วิธีแผงเซลลูโลสที่ดา้ นหลังของคอนเดนเซอร์ เพื่อลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์
[3] ซึ่งถูกนําไปใช้ท้ งั ระบบปรับอากาศชนิดเคลื่อนที่และแบบติดผนัง[4, 5, 6]

แยกส่วน

2.1 เพื่อพัฒนาระบบระบายความร้อนของท่อความร้อนด้วยแบบจุ่มในนํ้าสําหรับเครื่ องปรับอากาศแบบ

2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบหาค่าประสิ ทธิภาพระบบทําความเย็นการระบายความร้อนด้วยอากาศและนํ้าของท่อ
ความร้อน

3. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การพาความร้ อน (heat convection, q) เป็ นการถ่ายเทความร้ อนที่ เกิ ดขึ้ นได้ ในสสารสองสถานะดัง
สมการที่ 1
เมื่อ

q = hA(Tp − T f )

(1)

h คือ สัมประสิ ทธิ์การพาความร้อน heat transfer coefficient ระหว่างของไหลกับวัตถุ (W/m2 C)
A คือ พื้นที่ผิวของวัตถุที่สมั ผัสกับของไหล (m2)
TP คือ อุณหภูมิของผิววัตถุ (K)
Tf คือ อุณหภูมิของของไหลที่อยูห่ ่างออกไปจากผิวหรื ออุณหภูมิส่วนต้นของของไหล (K)

ค่าประสิ ทธิภาพเครื่ องปรับอากาศ (Energy Effective Ratio, EER) คือ อัตราส่วนของปริ มาณความเย็นที่
เครื่ องปรับอากาศสามารถทําได้ (output) กับกําลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ในการทําความเย็น (input) ที่แสดง
ถึงประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศกับค่าไฟฟ้าดังสมการที่ 2
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EER = Output / Input

(2)

Output คือ ค่าความเย็นที่เครื่ องปรับอากาศสามารถทําได้จริ ง (Btu/hr)
Input คือ ค่ากําลังไฟฟ้าที่เครื่ องปรับอากาศใช้ในการทําความเย็น (Watt)
ค่าสัมประสิ ทธิ์สมรรถนะ COP หรื อค่า Coefficient of Performance (COP) ดังสมการที่ 3
COP = EER / 3.142

(3)

โดยการตรวจวัดค่า EER และ COP ของเครื่ องปรับอากาศนั้น กรณี ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเป็ นช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ง ค่าความเย็นที่ให้จะลดตํ่าลง ในขณะที่การใช้ไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นอยูก่ บั ระยะเวลาที่ใช้งาน

4. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

4.1 การออกแบบระบบการทํางานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

แผนภาพที่ 1 แบบจําลองชุดทดสอบการระบายความร้อนแบบจุ่มในนํ้า
จากแผนภาพที่ 1 แสดงผลการออกแบบจําลองชุดระบายความร้อนด้วยนํ้าชนิดจุ่ม สําหรับควบคุมการ
ทํางานของชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้า เลือกใช้ระบบม่านนํ้า (Evaporator) ที่มีทางเข้า และทางออก
อย่างละ 2 ช่องทางมอเตอร์พดั ลม Welling ขนาด 220-240 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.30 แอมแปร์ กาํ ลังไฟฟ้า 27 วัตต์
ความเร็ ว 1,180 รอบต่อนาที คอมเพรสเซอร์ (GMCC) รุ่ น KTN130D3OUFZ 200-240 โวลต์ ชนิ ด R-410A/R-32
ถังระบายความร้อนด้วยนํ้าขนาด 49.5 × 45.5 × 50 เซนติเมตร คอนเดนเซอร์ ที่มีทางเข้าและทางออกอย่างละ 2
ช่องทางสําหรับชุดระบบทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้าแบบจุ่มในน้า
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4.2 การติดตั้งชุดระบายความร้ อนแบบม่ านนํา้

แผนภาพที่ 2 ชุดระบบระบายความร้อนด้วยนํ้า
จากแผนภาพที่ 2 การติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยนํ้า ประกอบไปด้วย 1.) มอเตอร์พดั ลม (Welling)
DC 220 โวลต์ 43 วัตต์ ความเร็ ว 1,050 รอบต่อนาที, ใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว, แผ่นกระดาษรังผึ้งขนาด 37 × 7.5 ×
50 เซนติเมตรและ ถังนํ้า หลังจากถูกระบายความร้อน
4.3 การทดสอบชุดทดสอบและค่ากระแสไฟฟ้า โดยการระบายความร้อนด้วยอากาศ และการระบาย
ความร้อนด้วยนํ้า
4.3.1 เตรี ยมชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้า ให้พร้อมใช้งาน
4.3.2 ติดตั้งชุดทดสอบในห้องทดสอบ
4.3.3 ทําการวัดอุณหภูมิภายในห้อง 4 จุด คือ จุดบังคับอากาศผ่าน, บุคคล, หน้าต่าง และประตู
4.3.4 บันทึกอุณหภูมิภายในห้องก่อนเริ่ มการทดสอบ
4.3.5 กําหนดค่าอุณหภูมิ 30, 25 และ 17°C
4.3.6 บันทึกอุณหภูมิภายในห้องทดสอบ ทุก ๆ 10 นาที จนครบ 1 ชัว่ โมง
4.3.7 ทดสอบเวลากลางวัน (11:00 น. ถึง 16:00 น.) และเวลากลางคืน (20:00 น. ถึง 01:00 น.)
4.4 วิธีการทดสอบอุณหภูมิภายในห้องทดสอบอุณหภูมิท่ี 30, 25 และ 17°C
4.4.1 เตรี ยมชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศ ให้พร้อมใช้งาน
4.4.2 ติดตั้งชุดทดสอบในห้องทดสอบ
4.4.3 ทําการวัดอุณหภูมิภายในห้อง 4 จุด คือ จุดบังคับอากาศผ่าน, บุคคล, หน้าต่าง และประตู
4.4.4 บันทึกอุณหภูมิภายในห้องก่อนเริ่ มการทดสอบ
4.4.5 กําหนดค่าอุณหภูมิ 30, 25 และ 17°C
4.4.6 บันทึกค่า A (แอมแปร์ ) และ W (วัตต์) ทุก ๆ 10 นาที ถ้าเปิ ดเครื่ องครบ 1 ชัว่ โมง วัดค่า
การทดสอบทุก 30 นาที และจดบันทึก A (แอมแปร์) และ W (วัตต์)
4.4.7 ทดสอบเวลากลางวัน (11:00 น. ถึง 16:00 น.) และเวลากลางคืน (20:00 น. ถึง 01:00 น.)
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4.5 วิธีการเปรียบเทียบหาค่ าประสิทธิภาพชุดทดสอบการระบายความร้ อนด้ วยอากาศ
ในการวิเ คราะห์ผ ล และเปรี ย บเทีย บค่ า ประสิ ทธิ ภาพของ COP และ ค่ า EER ของ
เครื่ องปรับอากาศ

5. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

5.1 ผลการออกแบบระบบการทํางานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน

แผนภาพที่ 3 ชุดระบบปรับอากาศและชุดระบายความร้อนแบบจุ่มในนํ้า
จากแผนภาพที่ 3 ผลการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนและชุดทดสอบระบบระบายความร้อน
ด้วยนํ้าแบบจุ่ม ซึ่งแยกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนของห้องปรับความเย็น และชุดระบายความร้อนแบบจุ่มในนํ้า
5.2 ผลการทดสอบชุดทดสอบการระบายความร้ อนด้ วยอากาศ
5.2.1 ผลการทดสอบการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ สูงสุ ด
กําหนดค่าอุณหภูมิ 30, 25 และ 17°C โดยกําหนดความเร็ วรอบของคอมเพรสเซอร์ที่ 900 รอบต่อ
นาที ความเร็ วรอบของพัดลมภายในและพัดลมภายนอกเป็ น 1,180 และ 950 รอบต่อนาที ตามลําดับ ในเวลา
กลางวัน และเวลากลางคืน
5.2.2 ทดสอบการควบคุมความเร็วรอบช่ วงเวลากลางวัน 11:00 น. – 16:00 น.
ผลการทดสอบชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศ พบว่าที่ช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 11.00 16.00 น. อุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 16.8°C อุณหภูมิออกจากคอมเพรสเซอร์ มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 60°C และอุณหภูมิที่คนอยูม่ ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20°C
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แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ทดสอบกับจุดวัดอุณหภูมิที่คนอยู่ ของชุดการระบายความ
ร้อนด้วยอากาศช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 11.00 – 16.00 น.
จากแผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ทดสอบกับจุดวัดอุณหภูมิที่คนอยู่ พบว่าเมื่อก่อนเริ่ มการ
ทดสอบอุณหภูมิจุดที่คนอยู่มีค่าอุณหภูมิสูง เมื่อเปิ ดชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านมาในระยะ
หนึ่ งอุณหภูมิจะเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่ อง จนกระทั่งอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ต้ งั ค่ารี โหมด ซึ่ งอุณหภูมิที่
คํานวณได้น้ นั จะให้ผลสัมฤทธิ์ที่แม่นยํา เนื่องจากเส้นแนวโน้มกับเส้นกราฟของการทดลองมีความสอดคล้องกัน
5.2.3 ทดสอบการควบคุมความเร็วรอบช่ วงเวลากลางคืน 20:00 น. – 01:00 น.
ผลการทดสอบชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศ ผลการทดสอบพบว่าที่ช่วงเวลากลางคืน
ตั้งแต่ 20.00 - 01.00 น. อุณหภูมิก่อนเข้าคอมเพรสเซอร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.8°C อุณหภูมิออกจากคอมเพรสเซอร์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 55°C และอุณหภูมิที่คนอยูม่ ีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18°C
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แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ทดสอบกับจุดวัดอุณหภูมิที่คนอยู่ ของชุดการระบายความ
ร้อนด้วยอากาศช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 20.00 - 01.00 น.
จากแผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ทดสอบกับจุดวัดอุณหภูมิที่คนอยู่ พบว่าเมื่อก่อนเริ่ ม
การทดสอบอุณหภูมิจุดที่ คนอยู่มีค่าอุณหภูมิสูง เมื่อเปิ ดชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านมาใน
ระยะหนึ่งอุณหภูมิจะเริ่ มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ อุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่ต้ งั ค่ารี โหมด ซึ่งอุณหภูมิที่
คํานวณได้น้ นั จะให้ผลสําฤทธิ์ที่แม่นยํา เนื่องจากเส้นแนวโน้มกับเส้นกราฟของการทดลองมีความสอดคล้องกัน
และนํา้

5.3 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบค่ากระแสทีเ่ กิดขึน้ ของชุดทดสอบการระบายความร้ อนด้ วยอากาศ
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แผนภาพที่ 6 ผลค่ากระแสระหว่างเวลาที่ทดสอบกับจุดวัดอุณหภูมิที่คนอยู่ ของชุดการระบายความร้อนด้วย
อากาศและนํ้าช่วงเวลากลางวันตั้งแต่ 11.00 - 16.00 น. และ 20.00 - 01.00 น. ควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์
สูงสุด, ปานกลาง และตํ่าสุด
จากแผนภาพที่ 6 พบว่าค่ากระแสของชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้าจะมีกระแสที่สูงกว่าชุด
ทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศ เนื่องจากเพิ่มระบบการระบายความร้อนด้วยม่านนํ้า โดยค่ากระแสไฟฟ้า
จะใช้สูงกว่า 1-3 A
5.4 ผลการวิเคราะห์ การทดสอบอุณหภู มิในห้ องทดสอบของชุ ดทดสอบการระบายความร้ อนด้ วย
อากาศ และนํา้

แผนภาพที่ 7 ผลการทดสอบอุณหภูมิหอ้ งของชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้าและอากาศ
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จากแผนภาพที่ 7 พบว่าการควบคุมอุณหภูมิที่ 30 °C ชุดทดสอบทั้งสองชุดจะตัดการทํางานเนื่ องจาก
กําหนดค่าอุณหภูมิที่ 30 °C แต่อุณหภูมิภายในห้องตํ่ากว่า ระบบจึงตัดการทํางาน แต่ที่อุณหภูมิ 17°C และ 25°C
อุณหภูมิจะใกล้เคี ยงกัน เพราะควบคุ มความเร็ ว รอบของคอมเพรสเซอร์ ความเร็ วรอบมอเตอร์ ภ ายใน และ
ความเร็ วรอบมอเตอร์พดั ลมภายนอก
ผลการทดสอบที่ความเร็ วรอบสูงสุดพบว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าการ
ระบายความร้อนด้วยนํ้า เพราะค่ากระแสไฟฟ้าของชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้าสู งกว่า เนื่ องจากมีป๊ั ม
ขนาด 330 วัตต์ จํานวน 2 ตัวเพิ่มเข้ามา และค่าประสิ ทธิ ภาพการระบายความร้อน (EER) ด้วยอากาศจะดีกว่าการ
ระบายความร้อนด้วยนํ้าอยู่ที่ 3.77 โดยผลทดสอบที่ ความเร็ วรอบปานกลาง พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการระบาย
ความร้อนด้วยอากาศจะดีกว่าการระบายความร้อนด้วยนํ้าอยูท่ ี่ 2.40 และที่ความเร็ วรอบตํ่าสุ ด พบว่า การระบาย
ความร้อนด้วยอากาศจะมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่ดีกว่าการระบายความร้อนด้วยนํ้า ค่าประสิ ทธิ ภาพการระบายความ
ร้อนด้วยอากาศจะดีกว่าการระบายความร้อนด้วยนํ้าอยูท่ ี่ 7.17
อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ เพื่อพัฒนาระบบระบายความร้อนของท่อความร้อนด้วยแบบจุ่มในนํ้าสําหรับ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน และเปรี ยบเทียบหาค่าประสิ ทธิ ภาพระบบทําความเย็นการระบายความร้อนด้วย
อากาศและนํ้าของท่อความร้อน
โดยคํานวณการเปรี ยบเทียบการระบายความร้อนด้วยอากาศและนํ้า เมื่อกําหนดอุณหภูมิภายในห้องที่ทาํ
การควบคุมอุณหภูมิที่ 30, 25 และ 17°C ผลที่ได้คืออุณหภูมิลดลง 0.43, 1.67 และ 2.3 °C /min และเมื่อทําการวัด
ค่ากระแสไฟฟ้า (A) พบว่าในระบบระบายความร้อนด้วยนํ้าใช้กระแสสูงกว่าระบบระบายด้วยอากาศ ประมาณ
1.5-3.0 A

6. สรุ ปผลการทดลอง

จากการออกแบบและสร้างชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยอากาศและชุดทดสอบการระบายความ
ร้อนด้วยนํ้า เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพ พบว่าการระบายความร้อนด้วยนํ้า จะให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงกว่า
การระบายความร้อนด้วยอากาศ ประมาณ 1-3°C หรื อประมาณร้อยละ 10 ซึ่ งผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการระบาย
ด้วยนํ้าส่งผลต่อความเย็นที่ได้ในระบบมากกว่าการระบายด้วยอากาศอากาศ อย่างไรก็ตามผลที่ได้ของอุณหภูมิใน
ระบบส่ งผลต่อกระแสไฟฟ้า ของชุดทดสอบการระบายความร้อนด้วยนํ้าสู งกว่าชุดทดสอบการระบายความร้อน
ด้วยอากาศ เนื่ องจากเพิ่มระบบปั๊ ม เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนทางความร้อนกับท่อความร้อน โดยค่าประสิ ทธิ ภาพ
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้แรง
แบบวัฏจักร โดยวิธีการเสริ มกําลังกับเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ไม่ได้เสริ มกําลัง โดยใช้โปรแกรมสําหรับ
วิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ขั้นตอนการศึกษาเริ่ มจากการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของแบบจําลองที่สร้างขึ้นโดยเทียบอิงกับผลการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ จากผลการวิเคราะห์ที่
ได้จากการทดสอบพบว่าการเสริ มกําลังเสามีผลให้เสาสามารถรับแรงด้านข้างได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยงั พบว่าการ
เสริ มกําลังเสาด้วยวิธีที่ต่างกันจะให้ค่ากําลังรับแรงต่างกัน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ วิธีการเสริ มกําลัง
เสาด้วยแผ่นเหล็ก วิธีการเสริ มกําลังโดยการเพิ่มความถี่เหล็กปลอก วิธีการเสริ มกําลังเสาด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก และวิธีการเสริ มกําลังเสาด้วยแผ่นโพลิเมอร์เสริ มเส้นใยคาร์ บอน โดยเสาที่เสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็ก
รับแรงได้มากสุ ด 165.74 kN ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพการเสริ มกําลังเพิ่มขึ้นถึง 61.35 % เทียบกับเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ที่ไม่มีการเสริ มกําลัง
คําสําคัญ: การเสริ มกําลังเสาสะพาน วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แรงแบบวัฏจักร

ABSTRACT

The objective of this research was to compare the strengthening method on the efficiency of column
under cyclic load using finite element technique. Firstly, model validation have been carried out by comparing
with testing results obtained from literature. By strengthening column, it was found that the lateral resistibility of
column increased. Furthermore, different strengthening methods resulted in a different lateral resistibility,
ordering as steel jacketing, reducing stirrup spacing, reinforced concrete jacketing and CFRP strengthening,
respectively. Strengthening by steel jacketing showed the highest increasing in lateral resistibility about 61.35%
Keywords: Concrete Bridge Column Strengthening, Finite element method, cyclic load
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เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในหลายๆ ปี ที่ผา่ นมา ก่อให้เกิดความสูญเสี ยทั้งชีวติ และ
ทรัพย์สินอย่างมหาศาลต่อผูใ้ ช้ประโยชน์ในตัวอาคารและระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เพราะโดยส่วนมากไม่ได้
คํา นึ ง ถึ ง การออกแบบโครงสร้ า งต้า นทานแรงสั่น สะเทื อ นจากแผ่น ดิ น ไหวในระดับ สู ง ได้ จากเหตุ ก ารณ์
แผ่นดินไหวที่ผ่านมาจะพบว่าการวิบตั ิที่เกิดขึ้นกับเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กมักจะเกิดขึ้นที่บริ เวณโคนเสา
ซึ่ งเสาสะพานปกติหากออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางวิศวกรรมแล้ว จะสามารถรับแรง
เฉื อนจากการสั่นสะเทื อนของแผ่นดิ นไหวได้ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก แต่หากเกิ ดแผ่นดิ นไหวในระดับที่
รุ นแรงมาก แรงเฉื อนจะทําให้เสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กปกติที่มีความเหนียวจํากัดเกิดการวิบตั ิ
การป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นกับเสานั้นสามารถทําได้โดยการเสริ มกําลังให้กับเสาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผา่ นมานั้นพบว่าได้เคยมีการใช้วสั ดุแบบต่างๆ นํามาเสริ มกําลังให้กบั เสา อลงกรณ์ เพชรดี
(2555) ใช้วสั ดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์บอนทําการเสริ มกําลังให้กบั เสาทดสอบในห้องปฏิบตั ิการผลที่ได้พบว่า
เสาที่ได้รับการเสริ มกําลังมีประสิ ทธิ ภาพความเหนี ยวของเสาเพิ่มมากขึ้น Sung Eom et al.(2014) ทําการทดสอบ
เสาโดยให้รายละเอียดเหล็กปลอกที่แตกต่างกันโดยเสาที่มีการเรี ยงเหล็กปลอกต่อเนื่องรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัสและมัด
รวมเหล็กยืนไว้จะมีประสิ ทธิ ภาพในการรับแรงด้านข้างมากกว่าตัวอย่างอื่นๆ Zaman Khan et al.(2015) ทําการ
ทดสอบเสาที่ ได้รับความเสี ยหายโดยการเสริ มกําลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอนผลที่ ได้พบว่าเมื่ อ
ได้รับการเสริ มกําลังแล้วยังคงมีการต้านทานแรงด้านข้างได้ดีดงั เดิม Li et al.(2017)ใช้วสั ดุคอมโพสิ ตเสริ มเส้น
ใยประสิ ทธิ ภาพสู งเสริ มกําลังให้กับเสาที่ เสี ยหายจากผลการทดสอบทําให้ทราบว่าการเสริ มกําลังดังกล่าวมี
ประสิ ทธิภาพด้านการรับแรงด้านข้างและมีความเหนียวมากขึ้น Kui Cai et al.(2017) ได้ทดสอบเสาที่มีการเสริ ม
กําลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอนแบบแท่งผลที่ ได้พบว่าเสาที่ ได้รับการเสริ มกําลังมีประสิ ทธิ ภาพ
ความเหนียวของเสาเพิม่ มากขึ้น Li et al.(2017) ทําการศึกษาเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กแบบสําเร็ จรู ปโดยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์พบว่าเสาที่มี Tendon ภายในสามารถรับแรงด้านข้างของเสาได้ดีข้ ึนและการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็กที่
ส่ วนต่างๆ ในเสาจะเพิ่มการกระจายพลังงานของเสาในแต่ส่วนด้วย Bhowmik et al.(2017) ทําการทดสอบโดย
การปรับรู ปร่ างส่ วนวงกลมของเสาทั้งสองข้างให้เป็ นรู ปแคปซูลพร้อมเสริ มกําลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใย
ผลที่ ไ ด้พ บว่ า กลุ่ ม ที่ เ สริ มกํา ลัง ด้ว ยวัส ดุ โ พลิ เ มอร์ เ สริ มเส้ น ใยคาร์ บ อนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพได้ม ากที่ สุ ด
Farajpourbonab et al.(2018)ได้ใช้การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ศึกษาประสิ ทธิ ภาพของเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่
หุม้ ด้วยท่อเหล็กผลที่ได้พบว่าเสามีประสิ ทธิภาพการรับแรงด้านข้างเพิ่มมากขึ้น Peng et al.(2018)ได้ทาํ การศึกษา
โดยการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของเสาประกอบเหล็ก-คอนกรี ตที่ เสริ มกําลังด้วยวัสดุโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใย
คาร์ บอน พบว่าเสาที่เสริ มกําลังแล้วมีประสิ ทธิ ภาพด้านความเหนียวที่ดีข้ ึนมากกว่าเสาปกติที่ไม่มีการเสริ มกําลัง
ทั้งนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของเสาสะพานจากแบบจําลองในวิธีไฟไนต์
เอลิ เมนต์สามารถอธิ บายพฤติ กรรมของของเสาสะพานได้เป็ นอย่างดี และมี ค วามสอดคล้องผลที่ ได้จากการ
ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการทําให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้จะเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของเสาสะพานภายใต้ภายใต้แรงแบบวัฏจักร โดยใช้ระเบียบ
วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคอนกรี ตและเหล็กเสริ มรวมถึงเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการรับแรง
ด้า นข้า งของเสาสะพาน สํา หรั บ งานวิ จัย นี้ จะทํา การสร้ า งแบบจํา ลองเสาสะพานทั้ง หมด 5 แบบจํา ลอง
ประกอบด้วยเสาสะพานปกติที่ไม่ได้ถูกออกแบบให้รับแรงแผ่นดินไหว และเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่
เสริ มกําลัง 4 รู ปแบบ คือ 1) การเสริ มกําลังเสาด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2) การเสริ มกําลังเสาด้วยแผ่น
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เหล็ก 3) การเสริ มกําลังเสาด้วยแผ่นโพลิเมอร์เสริ มเส้นใยคาร์ บอน และ 4) การเสริ มกําลังเสาด้วยการเพิ่มความถี่
เหล็กปลอก

2. วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนการศึกษาเริ่ มจากการค้นคว้างานวิจยั เดิมที่มีผลการทดสอบเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กใน
ห้องปฏิบตั ิการ โดยจะอ้างอิงกับข้อมูลพื้นฐานตามงานวิจยั ของ Paiboon, T. and Kazuhiko, K. (2007) เพื่อใช้เป็ น
เสาอ้างอิ งในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจําลอง เมื่ อทดสอบแบบจําลองไฟไนต์เอลิ เมนต์ได้ผลการ
ทดสอบที่สอดคล้องกับผลการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการแล้ว จึงใช้แบบจําลองนี้ นาํ ไปสร้างแบบจําลองที่ มีการ
เสริ มเหล็กปลอกตามมาตรฐานเสาปกติทว่ั ไป และทําการเสริ มกําลังใน 4 รู ปแบบ คือ 1) การเสริ มกําลังเสาด้วย
แจ๊กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2) การเสริ มกําลังเสาด้วยแผ่นเหล็ก 3) การเสริ มกําลังเสาด้วยแผ่นโพลิเมอร์เสริ มเส้น
ใยคาร์บอน และ 4) การเสริ มกําลังเสาด้วยการเพิ่มความถี่เหล็กปลอก ดังสรุ ปในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 ขั้นตอนในการวิจยั

2005
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3. ผลการศึกษา

3.1 การตรวจสอบความถูกต้ องและความน่ าเชื่ อถือของแบบจําลอง
ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่
งานวิจยั นี้ ได้อา้ งอิงข้อมูลผลการทดสอบของ Paiboon, T. and Kazuhiko, K. (2007) มาใช้ในการสอบเทียบความ
ถูกต้องของแบบจําลอง โดยมิติของเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก รายละเอียดเหล็กเสริ ม รู ปแบบการให้แรง
กระทําและผลการทดสอบแสดงในรู ปที่ 2 3 และ 4 ตามลําดับ ส่วนคุณสมบัติทางกลของวัสดุแสดงในตารางที่ 1

รู ปที่ 2 มิติเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ใช้ในการสอบเทียบแบบจําลอง หน่วยเป็ นเมตร (m)

รู ปที่ 3 การทดสอบเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กในห้องปฏิบตั ิการ หน่วยเป็ นเมตร (m)

2006
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ใช้ทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทําทางด้านข้างกับระยะการเคลื่อนที่ทางด้านข้างเสา
เมื่อทําการสอบเทียบความถูกต้องของแบบจําลองพบว่าลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง Lateral Forced
และ Displacement ที่ ได้จากแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
มีลกั ษณะใกล้เคียงกับลักษณะที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 15.9 % ดัง
แสดงรู ปที่ 5 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ผลที่ได้จากแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่สร้างโดยใช้
โปรแกรมสําหรับวิเคราะห์งานทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ มีความสอดคล้องกับผลการทดสอบของ
งานวิจยั ข้างต้น
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รู ปที่ 5 แสดงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Lateral Forced และ Displacement ที่ได้จากแบบจําลองเสา
สะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กกับผลการศึกษาของ Paiboon, T. and Kazuhiko, K. (2007)
หลังจากที่ได้ทาํ การสอบเทียบความถูกต้องของแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในลําดับ
ต่อไปนําแบบจําลองเดิมที่ได้ทาํ การสอบเทียบความถูกต้องของแบบจําลอง มาปรับรายละเอียดเหล็กปลอกจาก
ระยะเรี ยง 5 ซม. เป็ นระยะเรี ยง 20 ซม. ตามมาตรฐานเสาปกติทวั่ ไป ภายหลังจากที่ได้ทาํ การวิเคราะห์ดว้ ยวิธี ไฟ
ไนต์เอลิเมนต์และทําการเปรี ยบเที ยบผลการวิเคราะห์กบั เสาที่ มีระยะเรี ยง 5 ซม. พบว่ามีกาํ ลังรับแรงด้านข้าง
สูงสุดที่ 102.72 kN ลดลงจากเสาที่มีระยะเรี ยงเหล็กปลอก 5 ซม. 5.42% ดังแสดงในรู ปที่ 6

รู ปที่ 6 แสดงการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง Lateral Forced และ Displacement ที่ได้จากแบบจําลองเสา
ที่มีระยะเรี ยงเหล็กปลอก 5 ซม. กับเสาที่มีระยะเรี ยงเหล็กปลอก 20 ซม.

2008
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3.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเสริมกําลังวิธีต่างๆ
เสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีระยะเรี ยงเหล็กปลอก 20 ซม.ได้นาํ ไปสร้างแบบจําลองที่มีการเสริ ม
กําลังในรู ปแบบต่างๆ โดยมีขอ้ มูลวัสดุเสริ มกําลังแสดงในตารางที่ 2 และจากผลการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีไฟไนต์
เอลิเมนต์ที่มีการเสริ มกําลังภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร แสดงดังรู ปที่ 7 พบว่าแบบจําลองแต่ละแบบ
แสดงบริ เวณที่เกิดการวิบตั ิต่างกันดังนี้ แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแจ๊คเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก แสดง
การวิบตั ิที่บริ เวณโคนเสาส่ วนที่ติดกับแจ๊คเก็ต แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็ก แสดงการเกิดการ
วิบตั ิที่โคนเสาส่ วนที่ ติดกับแจ๊คเก็ต แบบจําลองเสาที่ มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอน
แสดงการเกิดการวิบตั ิที่โคนเสาและคาร์บอนไฟเบอร์ แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยการเพิ่มความถี่เหล็ก
ปลอก แสดงการเกิดการวิบตั ิที่บริ เวณโคนเสา โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์ได้แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 คุณสมบัตขิ องวัสดุเสริ มกําลังทั้งสี่ รูปแบบที่จะนํามาวิเคราะห์

แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วย
แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็ก
แจ๊คเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
รู ปที่ 7 แสดงบริ เวณที่เกิดการวิบตั ิของแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีการเสริ มกําลังแบบต่าง ๆ
ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร

2009
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แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นโพลิเมอร์
แบบจําลองเสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยการเพิ่ม
เสริ มเส้นใยคาร์บอน
ความถี่เหล็กปลอก
รู ปที่ 7 (ต่อ) แสดงบริ เวณที่เกิดการวิบตั ิของแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีการเสริ มกําลังแบบ
ต่าง ๆ ภายใต้การกระทําของแรงแบบวัฏจักร
ตารางที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการเสริ มกําลังเสาในแต่ละรู ปแบบ

จากตารางที่ 3 จะเห็ น ได้ว่า การเสริ ม กํา ลัง สามารถเพิ่ ม กํา ลัง รั บ แรงให้เ สาได้ม ากขึ้ น เรี ย งจาก
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดคือ วิธีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็ก การเสริ มกําลังด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเสริ ม
กํา ลัง ด้ว ยแผ่น โพลิ เมอร์ เสริ ม เส้น ใยคาร์ บอน และการเสริ ม กํา ลังเสาด้ว ยการเพิ่ มความถี่ เหล็กปลอก โดยมี
รายละเอียดคือ เสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็กรับแรงได้มากสุ ด 165.74 kN ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 61.35%
เสาที่ มีการเสริ มกําลังด้วยแจ๊ กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็กรั บแรงสู ง สุ ดเท่ ากับ 137.75 kN ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้ น
34.10% เสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นโพลิเมอร์เสริ มเส้นใยคาร์บอนรับแรงสูงสุดเท่ากับ 138.06 kNประสิ ทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 34.40% เสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยการเพิ่มความถี่เหล็กปลอกรับแรงสูงสุดเท่ากับ 108.29 kN ประสิ ทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 5.42% ดังแสดงในรู ปที่ 8

2010
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รู ปที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพแบบจําลองเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีการเสริ มกําลังใน
รู ปแบบต่างๆ

4. สรุ ปผลการวิจัย

การเปรี ยบเทียบรู ปแบบการเสริ มกําลังเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้แรงแบบวัฏจักร ได้ทาํ การ
ทดสอบแบบจําลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของเสาสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ที่มีการเสริ มกําลังด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก การเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็ก การเสริ มกําลังด้วยแผ่นโพลิเมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอน การเสริ มกําลัง
ด้ว ยการเพิ่ ม ความถี่ เหล็ก ปลอก รวมจํา นวน 4 แบบจํา ลองภายใต้ก ารกระทํา ของแรงแบบวัฎจัก ร การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพเสาโดยการเสริ มกําลังนี้ ได้ใช้การรับแรงสูงสุดเป็ นตัววัดประสิ ทธิ ภาพการรับแรงกระทําว่าแต่ละวิธี
มี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นจากเสาคอนกรี ตเสริ มเหล็กปกติที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อการรั บแรงแผ่นดิ นไหว จากการ
ทดสอบพบว่า เสาที่มีการเสริ มกําลังด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็กมีประสิ ทธิ ภาพการรับแรงเพิ่มขึ้น 34.10%
เสาที่ มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็กมีประสิ ทธิ ภาพการรับแรงเพิ่มขึ้น 61.35% เสาที่ มีการเสริ มกําลังด้วยแผ่น
โพลิ เมอร์ เสริ มเส้นใยคาร์ บอนมี ประสิ ทธิ ภาพการรั บแรงเพิ่มขึ้น 34.40% เสาที่ มีการเสริ มกําลังด้วยการเพิ่ม
ความถี่เหล็กปลอกมีประสิ ทธิ ภาพการรับแรงเพิ่มขึ้น 5.42% โดยวิธีการเสริ มกําลังด้วยแผ่นเหล็กมีประสิ ทธิ ภาพ
การรับแรงได้มากกว่าการเสริ มกําลังด้วยแจ๊กเก็ตคอนกรี ตเสริ มเหล็ก การเสริ มกําลังด้วยแผ่นโพลิเมอร์ เสริ ม
เส้นใยคาร์บอน และการเสริ มกําลังเสาด้วยการเพิ่มความถี่เหล็กปลอก
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บทความนี้นาํ เสนอผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่อสมรรถนะการทํางานของชันท์คาปาซิเตอร์ใน
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 18-2012 และ IEC 60871-3 กระแสฮาร์มอนิกถูกจําลองจากโรงงานเหล็ก
ที่ มีการใช้งานเตาหลอมไฟฟ้ าและระบบผลิ ตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ในระบบไฟฟ้ าจริ งแห่ งหนึ่ ง ผลการ
ทดสอบหลายกรณี ดว้ ยโปรแกรม DigSilent Power Factory แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อการทํางานของคาปา
ซิเตอร์จากกระแสฮาร์มอนิกที่ไหลสนับสนุนกันอยูใ่ นระบบ โดยแนวโน้มความรุ นแรงสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความผิดเพี้ยนของกระแสและแรงดันฮาร์ มอนิ กรวม ซึ่ งมี ปัจจัยมาจากขนาดกําลังงานและตําแหน่ งที่ ต้ งั ของ
แหล่งกําเนิ ดกระแสฮาร์ มอนิ ก ดังนั้นผลการศึกษานี้ อาจถูกใช้ประกอบเพื่อการวางแผนป้ องกันด้วยการกําหนด
ขนาดกําลังงานผลิต รวมถึงการประเมินตําแหน่งที่ต้ งั ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อคาปาซิเตอร์ในระบบได้
คําสําคัญ: ชันท์คาปาซิเตอร์, กระแสฮาร์มอนิก, ระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์

ABSTRACT

This article presents the impacts of harmonic currents on the performance of shunt capacitors in power
distribution systems comply with IEEE 18-2012 and IEC 60871-3 Standards. Harmonic currents are modeled
from steel mills that use electric furnaces and photovoltaic system in a real distribution system. The simulation
results with DigSilent Power Factory show the effect on the capacitor operation from the harmonic currents that
are contributed in the system. The trend of severity can be considered from the total harmonic distortion of current
and voltage. Which is influenced by the size, power, and location of the harmonic current source. Therefore, the
results of this study may be used to prevent planning by determining the size of PV-system and to evaluate the
appropriate location to reduce the impact on the capacitors in the system.
Keywords : Shunt Capacitor, Harmonic Current, Photovoltaic System
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ในปั จจุบนั ระบบจําหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนิ นการจ่ายพลังงานไฟฟ้าระดับ
แรงดัน 22 KV ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟซึ่ งมีหลายรู ปแบบ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม ที่พกั อาศัย และอื่นๆ ซึ่ งบางครั้งความ
ต้องการใช้พลังงานที่มากขึ้นอาจทําให้เกิดปั ญหาแรงดันตก (Voltage Drop) ในระบบจําหน่ายโดยเฉพาะบริ เวณ
ปลายสายป้ อนซึ่ งอยูไ่ กลจากสถานี ไฟฟ้าต้นทาง (Substation) วิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่ งที่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
มักนํามาใช้คือการต่อตัวเก็บประจุขนานเข้ากับระบบหรื อที่ เรี ยกว่าชันท์คาปาซิ เตอร์ (Shunt Capacitor) เพื่อทํา
หน้าที่เพิ่มขนาดแรงดัน ณ จุดเชื่อมต่อรวมถึงบริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งมีท้ งั แบบต่อคงที่ (Fixed Capacitor) ขนาด 300
kVar และแบบสับเข้า-ปลดออก (Switched Capacitor) ขนาด 1800 kVar ตามภาพที่ 1
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการทํางานจริ งของระบบจําหน่ายไฟฟ้าบางระบบ มักพบปั ญหาความเสี ยหายที่
เกิดขึ้นกับชันท์คาปาซิเตอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ทาํ หน้าที่ป้องกันชันท์คาปาซิเตอร์ เช่น ดรอปเอาท์ฟิวส์ (Dropout Fuse)
มี การตัดวงจร แสดงให้เห็ นว่ากระแสปริ มาณมากกําลังไหลเข้าชันท์คาปาซิ เตอร์ ในขณะที่ ความต้องการใช้
พลังงานของโหลดยังคงเป็ นปกติ ส่ งผลให้ระบบไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคไม่มีคุณภาพเท่าที่ ควร ข้อ
สมมติฐานหนึ่ งที่อาจเป็ นสาเหตุของปั ญหาคือ การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีโหลดชนิ ดไม่เป็ นเชิงเส้น
(Nonlinear load) หรื อโรงงานรี ดเหล็กที่ มีการใช้เตาหลอมไฟฟ้ า (Electric Furnace) รวมถึ งโรงไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีการใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริ ด (Grid Connected Inverter) ด้วยคุณลักษณะของโหลดจําพวกนี้ จะ
ทําให้เกิดกระแสฮาร์ มอนิก (Harmonic Current) ไหลสนับสนุนกันอยูใ่ นระบบ เป็ นเหตุให้ปริ มาณกระแสรวมมี
ค่าสู งเกิ นกว่าปกติจนทําให้เกิ ดความเสี ยหายกับชันท์คาปาซิ เตอร์ ได้ ซึ่ งทางผูบ้ ริ หารของ กฟภ. ในฐานะที่เป็ น
ผูด้ ูแลระบบเห็นว่าเหตุการณ์น้ ีเป็ นปั ญหาที่สาํ คัญมาก จึงมีแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของกระแสฮาร์
มอนิ กจากแหล่งกําเนิ ดต่างๆ ตามคุณลักษณะของโหลด ว่ามีผลกระทบกับระบบจําหน่ายไฟฟ้าและชันท์คาปาซิ
เตอร์ มากน้อยเพียงใด เพื่อหาแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหานี้ โดยยังคงรักษาคุณภาพไฟฟ้าของระบบไว้ให้อยู่
ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

ภาพที่ 1 โครงสร้างทัว่ ไปของระบบจําหน่ายไฟฟ้า
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2. แบบจําลองของระบบ (Simulation System Modeling)

2.1 แบบจําลองของระบบจําหน่ ายไฟฟ้ า (Distribution System Model)
การศึกษาผลกระทบจากกระแสฮาร์ มอนิ กที่มีต่อชันท์คาปาซิเตอร์ในบทความนี้ ใช้ระบบจําหน่ายไฟฟ้า
จริ งระดับแรงดัน 22 kV ภาคใต้ เขต 1 จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นกรณี ศึกษาร่ วมกับการใช้โปรแกรม DigSILENT
PowerFactory ในการจําลองและประเมิ นผลตามกรณี ศึกษาต่างๆ ตามภาพที่ 2 โดยมี การใช้งานของโหลดใน
ระบบรวม 11.1 MW , 4.7 MVar รวมถึงมีโรงงานเหล็กขนาดกําลังงาน 3.4 MW ตั้งอยูท่ ี่บริ เวณต้นทางและมีชนั ท์
คาปาซิเตอร์แบบคงที่ขนาด 300 kVar ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณกลางทางของระบบจําหน่าย

ภาพที่ 2 ระบบจําหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 kV ภาคใต้ เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี
2.2 แบบจําลองของโรงงานเหล็ก (Steel Factory Model)
ลักษณะของโรงงานผลิตเหล็กในระบบจําหน่ายตามภาพที่ 2 มีท้ งั ส่ วนของการรี ดและหลอมโลหะเพื่อ
จําหน่าย โดยมีเตาหลอมแบบที่ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เป็ นส่ วนการทํางานหลัก ซึ่ งโดยทัว่ ไปแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
คือ เตาหลอมแบบอาร์ ค (Arc Furnace) และเตาหลอมแบบเหนี่ ยวนํา (Induction Furnace) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการ
ทํางานของเตาหลอมดังกล่าวเป็ นโหลดในระบบไฟฟ้าก็จะพบว่าเตาหลอมอยูใ่ นกลุ่มโหลดไม่เป็ นเชิงเส้น ซึ่ งถือ
เป็ นแหล่งกําเนิ ดกระแสฮาร์ มอนิ กที่ มีนัยสําคัญในด้านส่ งผลกระทบต่อการทํางานของชันท์คาปาซิ เตอร์ โดย
การศึกษาในบทความนี้ จะใช้คุณลักษณะของกระแสฮาร์ มอนิกที่เกิดจากเตาหลอมเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนเหล็ก
ซึ่งมี SCR แบบ 6 พัลส์ เป็ นอุปกรณ์ควบคุมกระแส ตามภาพที่ 3(a) [1] รวมถึงคุณลักษณะของกระแสฮาร์มอนิ กที่
เกิดจากเตาหลอมแบบอาร์คที่มีการสร้างกระแสฮาร์มอนิกลําดับคู่ดว้ ย ตามภาพที่ 3(b) [2]
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(a)
(b)
ภาพที่ 3 (a) คุณลักษณะกระแสฮาร์มอนิกของเตาหลอมแบบเหนี่ยวนํา
(b) คุณลักษณะกระแสฮาร์ มอนิกของเตาหลอมแบบอาร์ค
2.3 แบบจําลองของระบบผลิตกําลังไฟฟ้ าด้ วยแสงอาทิตย์ (PV System Model)
ระบบผลิตกําลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จะถูกพิจารณาเป็ นแหล่งจ่ายกระแสฮาร์ มอนิ กจากอินเวอร์ เตอร์
โดยใช้ขอ้ มูลกระแสฮาร์มอนิกที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับแสงอาทิตย์ ซึ่งได้จากการวัดที่ระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิ ตย์ขนาด 6 MWp แห่ งหนึ่ งในประเทศไทย (ได้รับความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลจาก กฟภ.) ตามภาพที่ 4 ค่า
ตัวอย่างกระแสฮาร์ มอนิกแต่ละอันดับที่ระดับแสงต่างๆ แสดงไว้ตามภาพที่ 5 [3] ซึ่ งจะสังเกตเห็นว่าที่ระดับแสง
ตํ่า ๆ ขนาดของกระแสฮาร์ ม อนิ ก จะมี ค่ า สู ง ในทุ ก ลํา ดับ ความถี่ ทั้ง นี้ เกิ ด จากการทํา งานตํ่า กว่ า พิ กัด ของ
อินเวอร์ เตอร์นน่ั เอง อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้จะใช้ขอ้ มูลกระแสฮาร์ มอนิ กที่สัมพันธ์กบั ระดับแสง 600 W/m2
ซึ่งถือเป็ นค่าเฉลี่ยของกําลังงานจากแสงสําหรับประเทศไทย
Point of Common Coupling (PCC)

PEA (22kV)
Disconnector switch

Power Quality
Meter

Circuit breaker

Υ
Δ

22 kV (3-phase)
1250 kVA
400/230V

6 MWp PV-farm

6-Transformer

Υ
Δ

PV-product : 210 Wp PV-module (Kyocera / KD210GH-2P)
Inverter-product : 11 kW grid-connected
(Sunny Mini Central / SMC-11000TL)
PV-capacity/Tr = 90 arrays x 11.34 kWp =1.02 MWp
Inverter-capacity/Tr = 90 units x 11 kW = 0.99 MW

Δ Δ Δ

Total PV-capacity = 6.12 MWp (29,160 PV-modules)
Total Inverter-capacity = 5.94 MW (540 units)

Δ Δ Δ

Δ Δ Δ
PV-Array 11.34 kWp
(54 PV-modules)

ภาพที่ 4 ระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ของกระแสฮาร์มอนิกที่ระดับแสงต่างๆ

3. การประเมินความเสี ยหายของตัวเก็บประจุต่อขนาน (Shunt Capacitor Assessment)

การประเมิ น ความเสี ย หายของชัน ท์คาปาซิ เตอร์ จ ะพิ จ ารณาตามมาตรฐาน IEEE 18-2012 [4] และ
มาตรฐาน IEC 60871-3 (2015) [5] ซึ่ งได้แนะนําและกําหนดคุณลักษณะการใช้งานของชันท์คาปาซิ เตอร์ โดย
คํานึงถึงผลกระทบของฮาร์มอนิกที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายได้ตามขีดจํากัดของค่าแรงดันและกระแสที่กาํ หนด
ไว้ในตารางที่ 1 ทั้งนี้ หากดัชนี ตวั ในตัวหนึ่ งมีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานกําหนด ก็จะถือว่าชันท์คาปาซิ เตอร์ มีความ
เสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายได้หากให้มีการทํางานต่อไป
ตารางที่ 1 ขีดจํากัดการทํางานของชันท์คาปาซิเตอร์ตามมาตรฐาน
Item
IEEE Limit
1. Percent of rated rms voltage (%V )
2. Percent of rated rms current (% I )
3. Percent of peak voltage (%V )
4. Percent of nameplate kVar (%kVar )

110
135
120
135

rms
c

rms
c

c

โดยที่

peak

25

×100

(1)

h 2
c

×100

(2)

∑V

=
% I crms

∑I

peak
%V=
c

25

h =1

25

∑V
h =1

h
c

110
130
120
N/A

h 2
c

=
%Vcrms

h =1

IEC Limit

×100

%kVar = 3 × I crms × Vcrms ×100

เมื่อ

rms
c

V

,I

V ,I
h
c

h
c

Vc peak

rms
c

คือแรงดันและกระแสอาร์เอ็มเอสของตัวเก็บประจุ
คือแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกลําดับที่ h ของตัวเก็บประจุ
คือแรงดันสูงสุดของตัวเก็บประจุ
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4. แผนการจําลอง (Simulation Scenarios)

การทดสอบเพื่อประเมินผลความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นกับชันท์คาปาซิ เตอร์ จากกระแสฮาร์ มอนิ กใน
ระบบจําหน่ายจะแบ่งออกเป็ น 5 กรณี ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบจากตําแหน่งติดตั้งและกําลังงานในการทํางานของ
ทั้งโรงงานเหล็กและระบบผลิ ตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ ตามภาพที่ 6 โดยมี ระยะห่ างของแต่ละจุดรวมถึง
ประเภทโหลดและกําลังงานแสดงไว้ตามตารางที่ 2

ภาพที่ 6 ตําแหน่งติดตั้งของโรงงานเหล็กและระบบผลิตกําลังงานด้วยแสงอาทิตย์ตามแผนการจําลอง
ตารางที่ 2 ระยะห่างและประเภทของโหลดในแต่ละจุด
From point To point Distance (km)
Load Type at End Point

Power

Substation
P1
3.78
Steel Factory
3.4 MW
P1
P2
2.389
Steel Factory
3.4 MW
P2
P3
0.278
Steel Factory
3.4 MW
P3
P4
11.36
Fixed Shunt Capacitor
300 kVar
P4
P5
0.66
N/A
N/A
P5
P6
0.127
Solar Farm
1 MW
P6
P7
4.999
Solar Farm
1 MW
P7
P8
7.164
Solar Farm
1 MW
P7
P9
4.033
Solar Farm
1 MW
Case A : หมายถึงกรณี ฐานซึ่ งใช้ขอ้ มูลการทํางานของระบบจริ งในปั จจุบนั ที่ มีโหลดรวมขนาด 11.1 MW, 4.7
MVar (P.F. = 0.92) รวมถึงมีโรงงานเหล็กขนาดกําลังงาน 3.4 MW (30.6% Load) ตั้งอยูใ่ นตําแหน่ง P1 และมีชนั ท์
คาปาซิ เตอร์ ขนาด 300 kVar ตั้งอยู่ในตําแหน่ ง P4 การประเมิ นผลกระทบจากกระแสฮาร์ มอนิ กจะจําลองให้
โรงงานเหล็กมีการใช้งานเตาหลอม 2 แบบคือ
- Case A1 : เป็ นเตาหลอมแบบเหนี่ยวนํา (พิจารณาเฉพาะฮาร์มอนิกลําดับคี่)
- Case A2 : เป็ นเตาหลอมแบบอาร์ค (พิจารณาฮาร์มอนิกลําดับคี่และลําดับคู่)
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Case B : หมายถึงกรณี ที่แสดงให้เห็นผลกระทบ เมื่อระยะห่างของแหล่งกําเนิดกระแสฮาร์มอนิกจากโรงงานเหล็ก
อยูใ่ กล้คาปาซิเตอร์มากขึ้น โดยพิจารณาเฉพาะการทํางานแบบเตาหลอมเหนี่ยวนํา ซึ่งแบ่งออกเป็ นกรณี ยอ่ ยดังนี้
- Case B1 : โรงงานเหล็กตั้งอยูใ่ นตําแหน่ง P2 , คาปาซิเตอร์ต้ งั อยูใ่ นตําแหน่ง P4
- Case B2 : โรงงานเหล็กตั้งอยูใ่ นตําแหน่ง P3 , คาปาซิเตอร์ต้ งั อยูใ่ นตําแหน่ง P4
- Case B3 : โรงงานเหล็กตั้งอยูใ่ นตําแหน่ง P3 , คาปาซิเตอร์ต้ งั อยูใ่ นตําแหน่ง P5 (ย้ายคาปาซิเตอร์)
Case C : หมายถึงกรณี ที่ตอ้ งการประเมินผลกระทบจากระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ โดยการพิจารณา
จาก Case A1 (โรงงานเหล็กอยู่ที่ P1, คาปาซิ เตอร์ อยู่ที่ P4) ว่าหากในอนาคตมี ผูข้ ออนุ ญาตติ ดตั้งระบบผลิ ต
กําลังไฟฟ้ าดังกล่าวในบริ เวณปลายสายป้ อนตําแหน่ ง P8 และ P9 ด้วยขนาดกําลังผลิตรวม 2 MW (18% Load)
แล้วจะส่งผลต่อการทํางานของชันท์คาปาซิเตอร์หรื อไม่อย่างไร
Case D : หมายถึงกรณี ที่พิจารณาให้มีระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์เพิ่มเติมจาก Case C ในตําแหน่ง P6
และ P7 (ครอบคลุมบริ เวณกลางสายป้ อน) ด้วยขนาดกําลังผลิต 2 MW (18% Load) ซึ่งหากพิจารณากําลังการผลิต
จากแสงอาทิตย์รวมทั้งหมดทั้ง Case C และ D จะมีค่าเป็ น 4 MW (36% Load)
Case E : หมายถึงกรณี ปรับเพิ่มขนาดกําลังผลิตไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์โดยรวมที่ ค่า 8 MW (72% Load) ซึ่ งเป็ น
ค่าสู งสุ ดตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้ ายอมให้มีการติ ดตั้งระบบผลิ ตกําลังไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) ในสายป้ อนได้ โดยพิจารณให้มีการทํางานของโรงงานเหล็กและชันท์คาปาซิเตอร์ตามกรณี Case A1 และ
ให้มีระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ติดตั้งตามกรณี Case D ซึ่งจะพิจารณาให้มีกาํ ลังผลิตเท่ากันทุกตําแหน่ง
ติดตั้ง (ตําแหน่งละ 2 MW )

5. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ (Simulation Results and Analysis)

จากแบบจําลองกระแสฮาร์มอนิกของโรงงานเหล็กที่มีการใช้งานเตาหลอมไฟฟ้าขนาด 3.4 MW ทั้งแบบ
เหนี่ ยวนําและแบบอาร์ คตามหัวข้อที่ 2.2 รวมถึงแบบจําลองของระบบผลิตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ขนาด 1
MWp ตามหัวข้อที่ 2.3 สามารถแสดงค่ากระแสฮาร์มอนิกที่ความถี่มูลฐาน (Fundamental Frequency: h =1) และที่
ความถี่ลาํ ดับต่างๆ ดังตารางที่ 3
ผลการประเมินสมรรถภาพการทํางานของชันท์คาปาซิ เตอร์ ทุกกรณี แสดงไว้ในตารางที่ 4 รวมถึงค่า
ความผิดเพี้ยนกระแสฮาร์ มอนิ กรวม (Total Harmonic Distortion Current: THDi) ณ ตําแหน่ งติดตั้งคาปาซิ เตอร์
เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มซึ่ งเป็ นผลกระทบอันเกิดจากกระแสฮาร์มอนิก นอกเหนื อจากการพิจารณาตามค่าดัชนี
ของมาตรฐาน

2019

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

ตารางที่ 3 ค่ากระแสฮาร์มอนิกตามแบบจําลองของโรงงานและระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์
Harmonic current (A)
Order
Induction Furnace
Arc Furnace
Solar Farm
(h)
(3.4 MW)
(3.4 MW)
(1 MW)
1
94.12
94.12
18.37
2
4.586
3
18.3428
4
2.7514
5
14.44
9.172
0.73
6
1.375
7
4.92
5.5
0.138
8
0.917
9
2.751
11
3.82
0.11
13
2.18
0.046
15
0.041
17
2.01
0.036
19
1.33
0.036
23
1.17
0.092
25
0.85
0.073
ตารางที่ 4 ผลการประเมินสมรรถภาพการทํางานของชันท์คาปาซิเตอร์ตามมาตรฐานกรณี ต่างๆ
Case A
Case B
Item IEEE IEC
Case C Case D
A1
A2
B1
B2
B3
1.
110
110 97.51 97.41 97.02 96.94 97.09 104.17 106.25
2.
135
130 115.21 97.92 129.28 131.01 125.69 127.18 133.18
109
112
3.
120
120 106.97 101.2 109.98 110.36 109.81
4.
135 N/A 112.32 95.40 125.42 127.16 122.05 114.24 120.36
50.11
9.66
70.32
72.6
67.01
46.97
50.92
% THDi at Capacitor

Case E
104.62
139.02
118
196.86
92.818

อย่างไรก็ตาม การจําลองให้มีแหล่งกําเนิดกระแสฮาร์ มอนิกมากขึ้นในระบบ ไม่วา่ จะเป็ นโรงงานเหล็ก
หรื อระบบผลิตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ก็ดี ตามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าเกี่ ยวกับขีดจํากัดในการยอมให้มี
กระแสฮาร์ ม อนิ ก ไหลเข้า สู่ ร ะบบจะพิ จ ารณาจากค่ า ความผิ ด เพี้ ย นแรงดัน ฮาร์ ม อนิ ก รวม (Total Harmonic
Distortion Voltage: THDv) ณ จุ ดต่อร่ วม (Point of Common Coupling: PCC) ซึ่ งไม่ควรมีค่าเกิ น 5% ดังนั้นใน
ตารางที่ 5 จึ ง ได้แ สดงให้เห็ นค่ า %THDv ณ จุ ด ต่ อ ร่ ว มของทั้ง โรงงานเหล็ก และระบบผลิ ตกํา ลังไฟฟ้ าด้วย
แสงอาทิตย์เพื่อใช้ดูแนวโน้มความรุ นแรงจากกระแสฮาร์มอนิก
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ตารางที่ 5 ผลความผิดเพี้ยนแรงดันฮาร์มอนิกรวม (%THDv) ณ จุดต่อร่ วม (PCC)
Case A
Case B
Type
Point
Case C
A1
A2
B1
B2
B3
Factory
P1
2.2
1.4
1.798
Factory
P2
3.65
Factory
P3
3.83 3.65
Solar Farm
P6
Solar Farm
P7
Solar Farm
P8
3.815
Solar Farm
P9
3.659
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Case D

Case E

2.03
4.19
4.023
4.145
4.172

3.598
5.154
7.452
7.551
6.875

การวิเคราะห์ผลในกรณี Case A ตามตารางที่ 4 แสดงให้เห็ นว่าคาปาซิ เตอร์ ยงั คงสามารถทํางานได้
ตามปกติ โดยมี ค่าดัชนี ท้ งั หมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง IEEE และ IEC ในกรณี การใช้งานทั้งเตาหลอมแบบ
เหนี่ ยวนํา (A1) และแบบอาร์ ค (A2) อย่างไรก็ตาม ค่า THDi บ่งบอกว่าผลกระทบด้านกระแสฮาร์ มอนิ กของเตา
หลอมแบบเหนี่ยวนํา (50.11%) จะมีมากกว่าแบบอาร์ ค (9.66%) สําหรับค่า THDv ในตารางที่ 5 พบว่ามีค่าตํ่ากว่า
ข้อกําหนดทั้งหมด (< 5%) ทั้งนี้ การทดสอบด้วยการลองขยับตําแหน่งที่ต้ งั โรงงานให้เข้าใกล้คาปาซิ เตอร์ มากขึ้น
ในกรณี Case B พบว่าผลกระทบจากกระแสฮาร์มอนิกจะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ซึ่ งอาจพิจารณาได้จากค่า THDi ของ
กรณี B1(70.32%) และ B2(72.6%) นอกจากนี้ หากพิจารณาค่าดัชนี ตวั ที่ 2 (131%) ในกรณี B2 จะเห็ นว่าสู งกว่า
130% ตามที่ IEC กําหนด หมายความว่าคาปาซิ เตอร์ มีความเสี่ ยงที่จะเกิดความเสี ยหายได้ อย่างไรก็ตามในทาง
ปฏิบตั ิอาจแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการย้ายตําแหน่งติดตั้งคาปาซิ เตอร์ ให้ไกลออกไป ซึ่ งผลการย้ายคาปาซิ เตอร์ ไป
ยังจุด P5 (0.66 km จากจุดเดิ ม) ในกรณี B3 แสดงให้เห็ นว่าคาปาซิ เตอร์ มีความปลอดภัยในการทํางานและมีค่า
THDi ที่ ลดลง (67%) โดยโรงงานยังคงมีค่า THDv ตํ่ากว่าข้อกําหนดทุกกรณี คือ B1(3.65%), B2(3.83%) และ
B3(3.65%)
ผลกระแสฮาร์ มอนิ กที่ ไหลสนับสนุ นจากระบบผลิ ตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ใน Case C (2 MW)
แสดงให้เห็นว่าขนาดกําลังผลิตที่ไม่สูงมากและมีตาํ แหน่งติดตั้งที่บริ เวณปลายสายป้ อน คาปาซิเตอร์ยงั คงสามารถ
ทํางานได้ดีโดยไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสฮาร์ มอนิ กและมีค่า THDi ที่ไม่สูงมากนัก (46.97%) อย่างไรก็ตาม
เมื่อจําลองให้มีตาํ แหน่ งติดตั้งและกําลังผลิตรวมมากขึ้นใน Case D (4 MW) ซึ่ งครอบคลุมถึงบริ เวณกลางสาย
ป้ อน พบว่าค่า THDi สู งขึ้นเล็กน้อย (50.92%) แต่ยงั ไม่ส่งผลกระทบต่อคาปาซิ เตอร์ ข้อสังเกตจากการมีกระแส
ฮาร์มอนิกไหลสนับสนุนในระบบมากขึ้นคือจะทําให้ค่า THDv สูงขึ้นซึ่งอาจเปรี ยบเทียบได้จากกรณี Case C และ
Case D ที่ตาํ แหน่งเดิมของทั้งโรงงานและระบบผลิตกําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ตามตารางที่ 5
ในส่ ว นท้า ยของการทดสอบ แสดงให้เ ห็ นว่า ถ้า กํา ลัง การผลิ ตรวมของระบบผลิ ตกํา ลัง ไฟฟ้ า ด้วย
แสงอาทิ ตย์สูงถึง 8 MW ใน Case E ที่ ตาํ แหน่ งติดตั้งเดิ ม จะส่ งผลให้คาปาซิ เตอร์ มีสมรรถนะในการทํางานไม่
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อทั้งมาตรฐาน IEEE และ IEC (ตามตารางที่ 4) นอกจากนี้ ยงั มีค่า THDi (92.82%) และ THDv ที่
ค่อนข้างสู งด้วย โดยเฉพาะค่า THDv ณ ตําแหน่ งติดตั้งของระบบผลิตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ทุกจุด (ตาม
ตารางที่ 5) มีค่าเกินข้อกําหนดทั้งหมด หมายความว่าสําหรับระบบจําหน่ายนี้ไม่สามารถยอมให้มีกาํ ลังผลิตสูงถึง
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8 MW ตามเกณฑ์ขอ้ กําหนดของ กฟภ.ได้ เนื่องจากขนาดกําลังผลิตดังกล่าวคิดเป็ นค่า 72% ของโหลดในระบบซึ่ง
อาจมีค่าสูงมากเกินไป

6. สรุ ปผลการทดสอบ

จากการจําลองผลในหลายกรณี ศึกษาสามารถกล่าวได้ว่า การมีกระแสฮาร์ มอนิ กในระบบจําหน่ ายที่ มี
ปริ มาณมากอาจส่งผลกระทบในด้านสมรรถนะการทํางานของคาปาซิเตอร์ ทั้งนี้ระยะห่างของแหล่งกําเนิดกระแส
ฮาร์มอนิกก็นบั เป็ นปั จจัยสําคัญดังจะเห็นได้จากกรณี B2 ว่าหากจําลองให้โรงงานขยับเข้าใกล้คาปาซิเตอร์มากขึ้น
ด้วยระยะประมาณ 2.67 km จากจุดเดิม (P1) ไปยังจุด P3 คาปาซิ เตอร์ ก็เริ่ มมีความเสี่ ยงในการทํางาน นอกจากนี้
ผลของกระแสฮาร์ มอนิ กที่ ไหลสนับสนุ นมาจากอินเวอร์ เตอร์ ของระบบผลิตกําลังไฟฟ้ าด้วยแสงอาทิ ตย์ ก็จะ
ส่ งผลกระทบที่ รุนแรงขึ้ นซึ่ งสังเกตได้จากค่า THDi ที่ คาปาซิ เตอร์ และค่า THDv ของโรงงานและระบบผลิต
กําลังไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ที่สูงขึ้นตามลําดับในกรณี Case C, D และ E โดยเฉพาะกรณี Case E แสดงให้เห็นว่า
คาปาซิ เตอร์ ไม่สามารถทํางานต่อไปได้ท้ งั มีค่าดัชนี ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีค่า THDv ที่ สูงกว่าข้อกําหนด
อย่างไรก็ตาม ผลการจําลองทั้งหมดนี้อาจถูกใช้ประกอบในการศึกษาเพื่อวางแผนป้ องกัน ปรับปรุ งหรื อแก้ไขด้วย
การกําหนดขนาดกําลังผลิตรวมถึงการประเมินตําแหน่งที่ต้ งั ที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อชันท์คาปาซิเตอร์ได้
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การออกแบบโครงสร้างอาคารที่เหมาะสมคือการออกแบบเพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างตํ่าสุ ด และต้องมี
ความมัน่ คงแข็งแรง ปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรฐานการออกแบบ ซึ่ งวิธีการออกแบบของวิศวกรโดยทัว่ ไปนั้น
ยังคงเหมือนเป็ นการกําหนดแบบ ไม่ใช่การออกแบบ เพราะผูอ้ อกแบบเริ่ มด้วยการกําหนดขนาดหน้าตัด แล้วปรับ
เพิ่ม/ลดขนาด จนได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ อาจส่ งผลให้โครงสร้างนั้นไม่ประหยัด และไม่ปลอดภัย บทความนี้ จึง
เสนอแนวคิดฮิวริ สติกส์มาใช้เพื่อออกแบบร่ างทางเลือก (Schematic Design) ในการออกแบบคานคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสําหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น ด้วยการวางผังคานแต่ละแบบที่ เป็ นไปได้ตามรู ปแบบสถาปั ตยกรรม โดย
พิจารณาเบื้องต้นจากระยะห่างระหว่างเสา เป็ นแนวคานหลัก แล้วพิจารณารู ปแบบการวางคานซอยเป็ น 4 รู ปแบบ
จากนั้นถ่ายแรงพื้นลงสู่คาน เพื่อพิจารณาหาความเหมาะสมของหน้าตัดคานและราคาเหล็กเสริ ม คอนกรี ต และไม้
แบบ ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าการวางผังคานรู ปแบบที่ 3 คือวางคานแนวนอน โดยให้พ้ืนถ่ายแรงเป็ นทางเดียว
(One Way) เป็ นรู ปแบบที่ดีท่ีสุด และหน้าตัดคานขนาด 20×55 ซม. และขนาด 20×60 ซม. เป็ นหน้าตัดประหยัด
ที่สุด มีราคา 765 บาท/เมตร สําหรับอาคารกรณี ศึกษา
คําสําคัญ: ฮิวริ สติกส์ การออกแบบคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ต้นทุนที่เหมาะสม

ABSTRACT

Optimum building structure design is the design with the lowest construction cost, yet the structure
must be stable, strong, safe and meet design standards. Normally, the design processes of engineers are still like
designations, not designs because designers choose variables and adjust the results by reducing or increasing the
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size until achieving satisfactory results which may make the structure not safe and not economical. This paper
then proposed the concept of heuristics for designing the schematic design. In designing reinforced concrete
beams for two-storey homes, the possible patterns of beam layout were conducted according to the architectural
drawing. The primary beams were placed by considering from the distance between the columns. Afterward
consider the pattern of laying the secondary beams into 4 alternatives, then transfer the slab loads to beams to
determine the suitability (optimization) of the cross-section of beams and the price of reinforcement, concrete,
and formwork. The results showed that the beam layout pattern number 3, beam laying horizontally with oneway load transfer was the best layout, resulting in the cross section of the beam size 20×55 and 20×60 were the
most economical, 765 THB/meter, for this case study building.
Keywords: Heuristics, Reinforce Concrete Beam, Cost Optimization

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมหรื อทางวิศวกรรมโดยทั่วไป ประกอบด้วยการออกแบบร่ า ง
ทางเลือก (Schematic Design) การออกแบบร่ างขั้นต้น (Preliminary Design) และการออกแบบรายละเอียด (Detail
Design) [1] ซึ่ งการออกแบบร่ างทางเลื อกนั้นเป็ นขั้นตอนที่ สําคัญของวิศวกรออกแบบ (Designer) เนื่ องจาก
ขั้นตอนนี้ เป็ นการสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้า/สถาปนิ ก เพื่อพัฒนาเป็ นแบบร่ าง (Lay-out Plan)
ก่อนเริ่ มงานออกแบบ ซึ่ งวิศวกรออกแบบที่ดีจะวางแนวความคิดในการออกแบบระบบผังพื้น คาน เสา และฐาน
ราก ให้มีทางเลือกหลายทางเลือก เพื่อหาตําแหน่ง และรู ปแบบในการออกแบบที่เหมาะสม (Optimization) [2] [3]
[4] การออกแบบโครงสร้างที่ เหมาะสมคือการออกแบบที่ ราคาค่าก่อสร้างตํ่าสุ ด แต่ตอ้ งมีความมัน่ คงแข็งแรง
ปลอดภัย และเป็ นไปตามมาตรฐานการออกแบบ เมื่อผ่านขั้นตอนออกแบบร่ างทางเลือกแล้ว วิศวกรออกแบบจะ
เข้าใจและมองเห็นภาพรวมของระบบโครงสร้าง แต่หากวิศวกรออกแบบโครงสร้างด้วยการเลือกตัวแปรที่ทาํ ให้
โครงสร้างรับนํ้าหนักได้อย่างปลอดภัยตามข้อกําหนดการออกแบบ แล้วจึงปรับผลการออกแบบด้วยการลดหรื อ
เพิ่มขนาด ซึ่งสุดท้ายจะได้ผลลัพธ์ที่ผอู ้ อกแบบพอใจ แต่อาจจะไม่ได้เป็ นโครงสร้างที่ประหยัดที่สุด เพราะไม่ได้มี
การพิจารณาถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการปรับขนาดหน้าตัด [5] เพื่อลดข้อด้อยจากกระบวนการออกแบบ
ดังกล่าว วิศวกรออกแบบควรต้องพิจารณาแบบร่ างทางเลือกให้หลากหลาย เพื่อจะพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด [6]
อย่างไรก็ตามในการออกแบบโครงสร้างอาคารนั้น จะอาศัยประสบการณ์ของผูอ้ อกแบบเป็ นหลัก โดย
ใช้ความรู ้ สึกนึ กคิ ด (Intuitive) ที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงเวลานั้น แต่ยงั ขาดการคิ ดอย่างเป็ นระบบ (Systematic) ดังนั้น
งานวิจยั นี้จึงนําแนวคิดแบบฮิวริ สติกส์ [7] มาใช้หาคําตอบว่าแบบร่ างทางเลือกผังของคานแบบใดจะมีขนาดหน้า
ตัดที่เหมาะสมที่สุด [8] [9] ทั้งนี้ในด้านของราคาต้นทุน (Cost) จะคิดเฉพาะราคา คอนกรี ต ไม้แบบ และ เหล็กโดย
ใช้มาตรฐาน วสท. 1008-38 ในการออกแบบ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบแบบร่ างทางเลือกในการวางผังคานแต่ละรู ปแบบโดยใช้แนวคิดฮิวริ สติกส์
(2) เพื่อหาความเหมาะสมในการออกแบบคานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก สําหรับบ้านพักอาศัยสองชั้น
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การหาความเหมาะสมของการออกแบบหน้าตัดคาน เพื่อให้ได้รูปแบบการวางผังคานที่ทาํ ให้โครงสร้าง
อาคารมีความแข็งแรง ปลอดภัย และประหยัดที่ สุด ทําโดยนําเข้าตัวแปรในการออกแบบ (Input) เพื่อเข้าสู่ การ
ประมวลผลค่าที่เหมาะสม (Optimization) ได้ผลเป็ นราคาต้นทุนการก่อสร้าง (คอนกรี ต ไม้แบบ และเหล็กเสริ ม)
(Output)

Input

Optimizat

b
h
fc´
fy
d´

Output

Cost

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ขั้นต้นในการออกแบบเริ่ มด้วยการระบุตวั แปรที่ ตอ้ งการทราบค่าซึ่ งตัวแปรที่ บางตัวจะถูกกําหนด
ล่วงหน้าโดยผูอ้ อกแบบ
ตัวแปรในการออกแบบหน้ าตัดคาน
b = ความกว้างของหน้าตัดคาน
h = ความลึกของหน้าตัดคาน
fc´= หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต
fy = หน่วยแรงดึงที่จุดครากของเหล็กเสริ ม
d´ = ระยะจากขอบผิวบนด้านแรงอัดถึงจุดศูนย์ถ่วงของเหล็กเสริ มรับแรงอัด
C = ราคาคอนกรี ต ไม้แบบ และเหล็กเสริ ม
จากนั้น คํานวณหาโมเมนต์ดดั สูงสุด (Mmax) โมเมนต์ดดั ที่คอนกรี ตสามารถรับได้ (Mc) พื้นที่หน้าตัด
ของเหล็กเสริ มล่าง (As) และพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ มบน (As') ตามสมการที่ (1) ถึง สมการที่ (4)
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โมเมนต์ดดั สูงสุดที่เกิดขึ้นจริ ง

2
M max = WL
8
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(1)

โมเมนต์ดดั ที่คอนกรี ตสามารถรับได้ M c = Rbd 2
พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ มล่าง
As = M1 + M 2

(2)
(3)

พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ มบน

(4)

fs jd fs (d -d' )
As=' 1 ( M 2 )( 1- kd' )
2 fs (d -d') k d

4.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) การออกแบบคานคอนกรี ตเสริ มเหล็กวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design)
(2) แนวคิดการแก้ปัญหาแบบฮิวริ สติกส์ (Heuristics)
(3) โปรแกรม Microsoft Excel
4.3 การดําเนินงาน
ผูศ้ ึกษาดําเนินการตามหลักการของวิศวกรผูอ้ อกแบบโครงสร้าง โดยเริ่ มศึกษาแบบสถาปั ตยกรรม (รู ปที่
2) แล้วดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) กําหนดตําแหน่งของเสาตามกริ ดไลน์ (Grid line) ในแบบสถาปั ตยกรรม
(2) พิจารณาเงื่อนไขการใช้งานของพื้นที่ตามแบบสถาปั ตยกรรม
(3) พิจารณาเงื่อนไขทางวิศวกรรม เช่นระยะห่างของเสาต้องไม่ชิดกันมากจนทําให้ฐานรากเกยทับ
ซ้อนกัน
(4) วางแนวคานหลัก (Main Beam) ตามแนวเสา

รู ปที่ 2 แบบผังพื้นสถาปั ตยกรรมชั้น 2
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(5) พิจารณาคานซอย (Secondary Beam) โดยพิจารณาความเป็ นไปได้ของทิศทางในการวาง ซึ่ ง
พบว่ามีความเป็ นไปได้ 4 รู ปแบบ คือ 1.ไม่มีคานซอย 2. วางคานซอยตามแนวตั้ง 3. วางคานซอยตามแนวนอน
และ 4.วางคานซอยผสมทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทําให้การวางผังคานโดยใช้แนวคิดฮิวริ สติกส์ได้รูปแบบผังที่
แตกต่างกัน 4 รู ปแบบ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 3 ผังคานพื้นโครงสร้าง ชั้น 2 (แบบที่ 1)

รู ปที่ 5 ผังคานพื้นโครงสร้างชั้น 2 (แบบที่ 3)
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รู ปที่ 6 ผังคานพื้นโครงสร้างชั้น 2 (แบบที่ 4)
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- ผังคานรู ปแบบที่ 1 วางคานแบบเสาถึงเสา ไม่มีคานซอยโดยให้พ้ืนถ่ายแรง One Way (รู ปที่ 3)
- ผังคานรู ปแบบที่ 2 วางคานซอยแนวตั้งใน โดยให้พ้นื ถ่ายแรงเป็ น One Way (รู ปที่ 4)
- ผังคานรู ปแบบที่ 3 วางคานซอยแนวนอน โดยให้พ้นื ถ่ายแรงเป็ น One Way (รู ปที่ 5)
- ผังคานรู ปแบบที่ 4 วางคานซอยทั้งแบบตั้งและนอน โดยถ่ายแรงแบบ Two Way (รู ปที่ 6)
เมื่ อ วางผัง คานแล้ว คํา นวณหาค่ า แรงปฏิ กิ ริ ย า (Reaction) ไดอะแกรมแรงเฉื อ น (Shear Force
Diagram : SFD) และไดอะแกรมโมเมนต์ดดั (Bending Moment Diagram : BMD) ของผังคานแต่ละรู ปแบบ ดังรู ป
ที่ 7 รู ปที่ 8 รู ปที่ 9 และรู ปที่ 10
แสดงตัวอย่ างการคํานวณ คานขนาด 20×55 (รู ปที่ 9) โดยวิธีหน่ วยแรงใช้ งาน
1. หานํา้ หนักกระทําต่อคาน
Area Load
นํ้าหนักพื้น = 2400 × 0.10 = 240 กก./ม2. นํ้าหนักผิวตกแต่ง = 2400 × 0.05 = 120 กก./ม2.
นํ้าหนักจร (บ้านพักอาศัย) = 150 กก./ม2. นํ้าหนักรวม = 510 กก./ม2.
นํ้าหนักรวม (Area Load) = 510 × (2.45) + 510 × (1.8) = 1,084 กก./ม.
Line Load
นํ้าหนักคาน (20×40) = 2400 × 0.2 × 0.55 = 264 กก./ม. นํ้าหนักผนัง (อิฐมวลเบา) = 100 × 3 = 300 กก./ม.
นํ้าหนักรวม (Line Load) = 564 กก./ม. นํ้าหนักรวม (Transfer Load) = 1,648 กก./ม.
2. หาแรงปฏิกริ ิยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ ดดั
Vmax = (1,648 × 6.275)/2 = 5,170 กก.
Mmax = 0.5 × 3.18 × 5,170 = 8,111 กก.-ม.
Mc = (15.531 × 20 × 0.52) = 7,766 กก.-ม.
3.หาพื้นทีห่ น้ าตัดรวมของเหล็ก
M1 = Mc = 7,766 กก.-ม.
M2 = Mmax - M1 = 8,111-7,766 = 344 กก.-ม.
A s1 =

M2
= 7,766/(1,700 × 0.899 × 50) = 10.28 ตร.ซม.
fs (d - d')

M2
= 344/1,700 × (55-5) = 0.45 ตร.ซม.
fs (d - d')
As = As1+ As2 = 10.28+0.45 =10.73 ตร.ซม.
1
(1- k)
A's = As2
= 0.5 × 0.45 × (1-0.333)/(0.333-(5/55)) = 2.53 ตร.ซม.
d'
2
(k - )
d
As รวม = 10.73 + 2.53 = 13.26 ตร.ซม.
As2 =

2028

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

รู ปที่ 7 REACTION SFD และ BMD ผังคานที่ 1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รู ปที่ 8 REACTION SFD และ BMD ผังคานที่ 2

รู ปที่ 9 REACTION SFD และ BMD ผังคานที่ 3

รู ปที่ 10 REACTION SFD และ BMD ผังคานที่ 4
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4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อออกแบบร่ างทางเลือก และร่ างขั้นต้นแล้ว นํามาวิเคราะห์คาํ นวณค่าแรงปฏิกิริยา ไดอะแกรมแรง
เฉื อน และไดอะแกรมโมเมนต์ดดั ของผังคานแต่ละรู ปแบบ ในขั้นตอนนี้จะได้แบบร่ างทางเลือกที่ดีที่สุด แล้วจึง
นําไปออกแบบหน้าตัดคาน ด้วยการกําหนดคุณสมบัติของวัสดุ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการออกแบบ เช่น ค่า
หน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรี ต หน่วยแรงดึงที่จุดครากของเหล็กเสริ ม โดยการพิจารณาค่าดังกล่าวให้เหมาะสม
กับไดอะแกรมแรงเฉื อน และไดอะแกรมโมเมนต์ดดั แล้วจึงทําการการออกแบบรายละเอียด ด้วยการกําหนดหน้า
ตัดคาน (พิจารณาเป็ นอัตราส่วนความกว้างต่อความลึก) โดยใช้มาตรฐานของ ว.ส.ท. 1008-38 ในการออกแบบ ดัง
ตารางที่ 1 พบว่า รู ปแบบที่ 1 มีราคาตํ่าสุ ดที่ 1,065 บาท รู ปแบบที่ 2 มีราคาตํ่าสุ ดที่ 969 บาท รู ปแบบที่ 3 มีราคา
ตํ่าสุดที่ 765 บาท และรู ปแบบที่ 4 มีราคาตํ่าสุดที่ 838 บาท จึงสรุ ปได้วา่ รู ปแบบที่ 3 เป็ นรู ปแบบที่มีราคาตํ่าที่สุด
ตารางที่ 1 ราคารวมงานโครงสร้างของผังคาน 4 รู ปแบบ
อัตรา
รูปแบบที่ 1
รู ปแบบที่ 2
รู ปแบบที่ 3
รู ปแบบที่ 4
ส่ วน เหล็ก คอน ไม้ ราคา เหล็ก คอน ไม้ ราคา เหล็ก คอน ไม้ ราคา เหล็ก คอน ไม้ ราคา
B/H

เสริ ม

กรี ต

แบบ

รวม

เสริ ม

กรี ต

แบบ

รวม

เสริ ม

กรี ต

แบบ

รวม

เสริ ม

กรี ต

แบบ

รวม

0.50
0.44
0.40
0.36
0.33
0.31
0.29

1394
1084
869
709
584
483
398

184 180
207 201
230 225
253 251
276 280
299 311
322 345
Minimum

1758
1493
1324
1214
1140
1093
1065
1065

1170
902
714
574
464
375
302

184 180
207 201
230 225
253 251
276 280
299 311
322 345
Minimum

1534
1310
1169
1079
1020
985
969
969

621
461
347
260
209
195
184

184 180
207 201
230 225
253 251
276 280
299 311
322 345
Minimum

985
869
802
765
765
806
851
765

789
598
464
362
282
230
217

184 180
207 201
230 225
253 251
276 280
299 311
322 345
Minimum

1153
1006
919
867
838
841
884
838

ตารางที่ 2 เป็ นราคารวมงานโครงสร้างของผังคานรู ปแบบที่ 3 ที่ประกอบด้วยราคาเหล็กเสริ ม ราคา
คอนกรี ต และราคาไม้แบบ พบว่าขนาดหน้าตัดคานกว้าง 20 ซม. ลึก 55 ซม. และ ลึก 60 ซม. เป็ นหน้าตัดที่ให้
ราคารวมเท่ากัน และเป็ นหน้าตัดที่ประหยัดที่สุดของผังคานรู ปแบบที่ 3
ตารางที่ 2 ราคารวมงานโครงสร้างของผังคานรู ปแบบที่ 3
ขนาดหน้ าตัดคาน (ซม)
กว้าง
20
20
20
20
20
20
20

ลึก
40
45
50
55
60
65
70

อัตราส่ วน

Mmax
(กก-ม)

Mc
(กก-ม)

As
(ตร.ซม)

0.50
0.44
0.40
0.36
0.33
0.31
0.29

8323
8450
8576
8703
8830
8957
9083

3805
4970
6290
7766
9397
11183
13124

31.62
23.46
17.67
13.26
10.64
9.95
9.40
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ราคา (บาท)
เหล็กเสริม คอนกรีต
621
184
461
207
347
230
260
253
209
276
195
299
184
322

ไม้ แบบ
180
201
225
251
280
311
345
MINIMUM

ราคารวม
(บาท)
985
869
802
765
765
806
851
765
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เมื่อนําข้อมูลผังคานทั้ง 4 รู ปแบบ มาหาความสัมพันธ์ระหว่าง ราคารวมกับอัตราส่วนกว้าง/ลึก เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม ระหว่างอัตราส่วนกับราคา ในรู ปที่ 9 จะเห็นได้วา่ มี 2 ค่า ซึ่งอยูใ่ นการวางผังคานรู ปแบบ
ที่ 3 โดยมีราคารวมของเหล็กเสริ ม คอนกรี ต และไม้แบบ เท่ากับ 765 บาท ดังรู ปที่ 9

ราคารวมถูกทีส่ ุ ด

รู ปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ราคารวม กับอัตราส่วนกว้าง/ลึก

5. สรุ ปผลการวิจัย

เมื่อเปรี ยบเทียบแบบร่ างทางเลือกของคานทั้ง 4 แบบ ที่ใช้แนวคิดฮิวริ สติกส์ในการออกแบบ พบว่า การ
วางผังคานแบบที่ 3 คือวางคานแนวนอน โดยให้พ้ืนถ่ายแรงเป็ นทางเดียว เป็ นรู ปแบบที่ดีที่สุด และหน้าตัดคาน
ขนาด 20×55 ซม. และขนาด 20×60 ซม. เป็ นหน้า ตัด ประหยัด ที่ สุ ด ในราคา 765 บาท/เมตร สํา หรั บ อาคาร
กรณี ศึกษา ทั้งนี้ เป็ นเพราะแรงกระทําต่อคานเป็ นแบบแรงกระจายแบบสมํ่าเสมอ จึงส่ งผลให้โมเมนต์ดดั สู งสุดมี
ค่าน้อยกว่า รู ปแบบอื่น ๆ

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
วิศวกรผูอ้ อกแบบที่ยงั ขาดประสบการณ์สามารถนําแนวคิด และรู ปแบบการพิจารณาแบบร่ างทางเลือก
ไปช่วยในการออกแบบเบื้องต้นได้ ด้วยการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ราคา
รวมกับอัตราส่วนกว้าง/ลึก ไปใช้ในการพิจารณาราคาที่เหมาะสมกับขนาดหน้าตัดคานขนาดต่าง ๆ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
หากจะทําให้การออกแบบครอบคลุมแนวคิดฮิวริ สติกส์ เพื่อให้ได้รูปแบบที่ดีที่สุด และหน้าตัดคานที่
เหมาะสมที่ สุ ด ควรจะใช้ทฤษฎี โครงข่า ยประสาทเที ย ม (Artificial Neural Network) หรื อ โปรแกรมเชิ งเส้น
(Linear Programing) มาช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาแบบร่ างทางเลือก
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แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกัว่ กรดเป็ นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสําหรับรถยนต์ แบตเตอรี่ มีหน้าที่หลักที่
สําคัญที่ สุดเพื่อใช้สําหรับการสตาร์ ทรถยนต์ โดยค่ากระแสแครงกิ้งเย็นคือคุณสมบัติที่จาํ เป็ นที่ สุดสําหรับการ
สตาร์ ทรถยนต์ นอกจากนี้ การสํารองไฟสําหรับอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกอื่นๆ หรื อการสํารองไฟสําหรับใช้
งานในขณะที่เครื่ องยนต์หรื อระบบประจุไฟไม่ทาํ งานก็เป็ นอีกหน้าที่หนึ่งของแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งคํานึงถึง การสํารอง
ไฟของแบตเตอรี่ จะมากหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั ความจุข8องแบตเตอรี่
บทความนี้ ทาํ การศึ กษาและประมาณค่าความสัมพันธ์ของค่ากระแสแครงกิ้งเย็นกับค่าแอมป์ -ชัว่ โมง
ของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกัว่ กรด จากการเก็บข้อมูลของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกัว่ กรดของศูนย์บริ การยาน
ยนต์แห่ งหนึ่ งในช่ วงเดื อนมกราคม-พฤษภาคม 2562 โดยทําการทดสอบเก็บข้อมูลรถยนต์ชนิ ดเดี ยวกัน และ
แบตเตอรี่ รถยนต์แบรนด์เดียวกัน โดยแบ่งเป็ นแบตเตอรี่ ขนาด 50 แอมป์ -ชัว่ โมง จํานวน 8 ข้อมูล แบตเตอรี่ ขนาด
ความจุ 65 แอมป์ -ชัว่ โมงจํานวน 13 ข้อมูล และ แบตเตอรี่ ขนาดความจุ 80 แอมป์ -ชัว่ โมง จํานวน 7 ข้อมูล
จากผลการเก็บข้อมูล และการประมาณค่าแบบ least square regression เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ค่ากระแสแครงกิ้งเย็นหรื อกระแสซี ซีเอ (CCA)กับค่าแอมป์ -ชัว่ โมง (Ah) ของแบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ -กรด จะได้
สมการแสดงความสัมพันธ์เป็ น CCA = -

114.2´ 10.62Ah

คําสําคัญ: แบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ -กรด กระแสแครงกิ้ง เย็น แอมป์ -ชัว่ โมง
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ABSTRACT

The lead-acid battery is the primary source of electrical energy used in vehicles. Starting the car is the
battery's most important function. Electricity from the battery is used to operate the motor start and to provide
current (Cold Cranking Amp: CCA) for the ignition system during engine cranking. The battery is not only used
to operate the motor start but the battery is used to operate lighting, accessories, or other equipment when the
engine is not running. The battery Amp-hour (Ah) is the amount of current a fully charged battery can supply
for a car when the engine is off.
In this study, the relation between the Cold Cranking Amp and the Amp-hour of a lead-acid battery is
investigated. The amount of 50Ah-batts 8 data, 65Ah-batts 13 data, and 80Ah-batts 7 data, had been collected
from the car service center during January 2019 -May 2019.
The result from the Least square regression analysis show that the relation between the Cold Cranking
Amp (CCA) and the Amp-hour (Ah) of a lead-acid battery is CCA = -

114.2´ 10.62Ah

Keywords: Lead-Acid Battery, Cold Cranking Amp (CCA), Amp-Hr,

1. บทนํา

แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกั่ว-กรดเป็ นอุปกรณ์ จดั เก็บไฟฟ้ าที่ ใช้ปฏิ กิริยาทางเคมีที่ผนั กลับได้ในการ
จัดเก็บพลังงาน เป็ นแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟเข้าไปใหม่ได้ แบตเตอรี่ รถยนต์มีหน้าที่ หลักที่ สําคัญที่ สุด
สําหรับการสตาร์ ทรถยนต์ในตอนเริ่ มต้น โดยค่ากระแสแครงกิ้งเย็นหรื อกระแสซี ซีเอคือคุณสมบัติที่จาํ เป็ นที่สุด
สําหรับการสตาร์ ทรถยนต์ นอกจากนี้ การสํารองไฟสําหรับอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกอื่นๆ หรื อการสํารองไฟ
สําหรั บใช้งานในขณะที่ เครื่ องยนต์ดับ ก็เป็ นอี กหน้าที่ หนึ่ งของแบตเตอรี่ ที่ตอ้ งคํานึ ง ถึ ง การสํารองไฟของ
แบตเตอรี่ จะมากหรื อน้อยจะขึ้นอยูก่ บั ความจุของแบตเตอรี่ ที่เราเรี ยกว่าแอมป์ -ชัว่ โมง (Amp-Hour)
กระแสแครงกิ้งเย็นเป็ นความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ดสําหรับสตาร์ ทเครื่ องยนต์ ทั้งนี้
บริ ษทั ผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการระบุค่ากระแสแครงกิ้งเย็นที่แท้จริ ง มีพียงการระบุความจุของแบตเตอรี่ ที่เรา
เรี ยกว่าแอมป์ -ชัว่ โมงเท่านั้น โดยทัว่ ไปค่าของกระแสแครงกิ้งเย็นจะมากขึ้นเมื่อค่าแอมป์ -ชัว่ โมงของแบตเตอรี่ มี
ค่าสู งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่ชดั ระหว่างค่ากระแสแครงกิ้งเย็นกับค่าแอมป์ -ชัว่ โมง และ
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รวมทั้งเปอร์เซ็นการประจุไฟของแบตเตอรี่ จึงเป็ นที่มาในการศึกษาในครั้งนี้เพื่อหา
ความสัมพันธ์ดงั กล่าว

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อตรวจวัดประสิ ทธิภาพของแบตเตอรี่ รถยนต์
(2) เพื่อหาความสัมพันธ์ของค่ากระแสแครงกิ้งเย็นและความจุของแบตเตอรี่ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3. ทฤษฎีและข้ อมูลพืน้ ฐาน

3.1 ส่ วนประกอบหลักและคุณสมบัตทิ สี่ ําคัญของแบตเตอรี่ชนิดตะกัว่ -กรด
แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกั่ว-กรดเป็ นอุปกรณ์ จดั เก็บไฟฟ้ าที่ ใช้ปฏิ กิริยาทางเคมีที่ผนั กลับได้ในการ
จัดเก็บพลังงาน เป็ นแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟเข้าไปใหม่ได้ โดยส่ วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิด
ตะกัว่ -กรด ประกอบไปด้วย ตัวเรื อนแบตเตอรี่ (CASE)ที่ทาํ ด้วยวัสดุที่เป็ นฉนวนและแข็งแรง ภายในบรรจุดว้ ย
เซลล์แบตเตอรี่ จาํ นวน 6 เซลล์(CELLS)ต่ออนุ กรมกัน โดยแต่ละเซลล์จะประกอบไปด้วย แผ่นธาตุบวกที่ มี
ส่วนประกอบเป็ นตะกัว่ เปอร์ออกไซด์ และแผ่นธาตุลบที่มีส่วนประกอบเป็ นตะกัว่ บริ สุทธิ์หรื อตะกัว่ พรุ น แต่ละ
เซลล์แยกออกจากกันโดยใช้แผ่นกั้นเซล (CELL PARTITIONS) เซลล์แบตเตอรี่ ท้ งั หมดถูกบรรจุ ในตัวเรื อน
แบตเตอรี่ ที่มีสารละลาย (ELECTROLITE) ที่ ได้จากการผสมของนํ้าและกรดชัลฟูริค (SULFURIC ACID)อยู่
ภายใน และปิ ดด้วยฝาครอบ (COVER) สําหรับส่วนประกอบที่อยูเ่ หนือฝาครอบจะประกอบไปด้วยขั้วบวกขั้วลบ
(TERMINAL POSTS) ที่ ทาํ จากแท่งตะกั่วกลมโดยทัว่ ไปขั้วบวกจะมี ขนาดที่ โตกว่าขั้วลบ สําหรั บกรณี ที่เป็ น
แบตเตอรี่ แบบเปี ยกจะมีฝาหรื อจุก (VENT CAPS) สําหรับเติมสารละลาย เท่ากับจํานวนเซลล์ของแบตเตอรี่ โดยที่
แต่ละฝาจะมีรูเล็กๆ สําหรับระบายกาซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเมื่อทําการประจุแบตเตอรี่ [1]

รู ปที่ 1 แสดงส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดตะกัว่ -กรด
สําหรับแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยทัว่ ไป จะมีคุณสมบัติที่สาํ คัญที่จาํ เป็ นสําหรับการสตาร์ทรถยนต์ และการ
สํารองไฟฟ้าไว้ใช้ในกรณี ที่ดบั เครื่ องยนต์ ประกอบไปด้วย กระแสเครงกิ้งเย็นหรื อกระแสซีซีเอ และค่าแอมป์ ชัว่ โมง
กระแสแครงกิ้งเย็นหรื อกระแสซีซีเอ คือค่ากระแสไฟฟ้า สูงสุดที่สามารถทําได้ในการจ่ายค่ากระแส
ไฟฟ้า ภายใน 30 วินาที โดยที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ไม่ลดลงตํ่ากว่า 7.2 โวลต์ ที่ ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์ [2]
แอมป์ -ชัว่ โมง หมายถึงค่าจํานวนกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ ประจุเต็มสามารถจ่ายได้ 20 ชัว่ โมง โดยที่
แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ลดลงตํ่ากว่า 10.5 โวลต์ เช่นแบตเตอรี่ ขนาด 80 แอมป์ -ชัว่ โมง ก็จะสามารถจ่ายกระแสได้ 4
แอมป์ เป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง
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3.2 การประมาณค่ าความสัมพันธ์ แบบ Least Square Regression
การประมาณค่าสมการของข้อมูลที่ได้จากการทดลอง โดยวิธี Least-Squares Regression เป็ นรู ปแบบการ
หาความสัมพันธ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่ หลาย วิธีการประมาณค่าการแบบนี้ สมการที่ได้ไม่จาํ เป็ นต้องผ่านข้อมูลทุก
จุด เพียงแต่กาํ ลังสองของค่าความผิดพลาด (error) ระหว่างค่าจริ งกับค่าที่ประมาณขึ้นต้องมีผลรวมน้อยที่สุด โดย
การเลือกค่าสัมประสิ ทธิ์ที่เหมาะสม [3] ถ้ากําหนดให้ y แทนค่าของข้อมูลแท้จริ ง และ yc แทนค่าของข้อมูล
จากการประมาณค่า และ D แทนค่าของกําลังสองของค่าความผิดพลาด
…(1)

yc = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m
N

(

D= ∑ yi − (a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m
i=1

)

2

…(2)

การประมาณค่าโดยวิธี Least Square Regression ต้องทําให้ D มีค่าน้อยที่สุดนัน่ คือ
dD =

∂D
∂D
∂D
∂D
da0 +
da1 +
da3 + ... +
dam =
0 …(3)
∂a0
∂a1
∂a3
∂am

a0 + a1 x จากสมการที่ (3) เราได้
สําหรับการประมาณค่าเป็ นสมการเส้นตรง y=
c
N
∂D
∂  N
2
=  ∑ ( yi − (a0 + a1 xi )  =
−2∑ ( yi − (a0 + a1 xi ) =
0
∂a0 ∂a0  i 1 =
=
i 1

N
∂D
∂  N
2
=  ∑ ( yi − (a0 + a1 xi )  =
−2∑ ( yi − (a0 + a1 xi ) ) xi =
0
∂a1 ∂a1  i 1 =
i 1
=


…(4)
…(5)

จากสมการที่ (4)และ (5) สามารถหาระบบสมการ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ได้จากความสัมพันธ์
a0 N + a1 ∑ xi =
∑ yi

…(6)

a0 ∑ xi + a1 ∑ xi 2 =
∑ xi yi

…(7)

4. วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ

4.1 วิธีการทดสอบเก็บข้ อมูล
4.1.1 ทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์วเิ คราะห์แบตเตอรี่ เข้ากับแบตเตอรี่ ของรถยนต์ โดยต่อสายสี แดงเข้า
กับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และต่อสายสี ดาํ เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่
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รู ปที่ 2 แสดงการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ กบั เครื่ องมือวัด
4.1.2 ทําการเลือกแรงดันของแบตเตอรี่ ที่จะทําการทดสอบ (โดยเลือกขนาดแรงดันของแบตเตอรี
เป็ นขนาด 12V) และทําการเลือกการทดสอบแบตเตอรี แบบไม่ติดเครื่ องยนต์

รู ปที่ 3 แสดงการระบุขนาดและเลือกรู ปแบบการทดสอบแบตเตอรี่
4.1.3 ระบุ ประเภทของแบตเตอรี่ ซึ่ งประเภทที่ ทาํ การทดสอบเป็ นแบบปกติ และระบุ รูปแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น CCA และเลือกทดสอบที่อุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาเซลเซียส
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รู ปที่ 4 แสดงการเลือกประเภทของแบตเตอรี่ และรู ปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลและอุณหภูมิทดสอบ
4.1.4 รอเครื่ องมือทําการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลผล จนกว่าเครื่ องจะแสดงผลการวิเคราะห์
จึงทําการบันทึกผลการทดสอบ

รู ปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลของเครื่ องมือวัด
4.2 ผลการทดสอบเก็บข้ อมูล
จากการเก็บข้อมูลของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิ ดตะกั่วกรดของศูนย์บริ การยานยนต์แห่ งหนึ่ งช่ วงเดื อน
มกราคม-พฤษภาคม 2562 โดยทําการทดสอบเก็บข้อมูลรถยนต์ชนิ ดเดี ย วกัน และแบตเตอรี รถยนต์แบรนด์
เดียวกัน โดยแบ่งเป็ นแบตเตอรี่ ขนาด 50 แอมป์ -ชัว่ โมง จํานวน 8 ข้อมูล แบตเตอรี่ ขนาด 65 แอมป์ -ชัว่ โมงจํานวน
13 ข้อมูล และแบตเตอรี่ ขนาด 80 แอมป์ -ชัว่ โมง จํานวน 7 ข้อมูล ได้ผลการเก็บข้อมูลดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงค่าของข้อมูลสําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 50 แอมป์ -ชัว่ โมง(B24 50Ah)
Car Model
กระแสแครงกิ้งเย็น อายุการใช้งาน
แรงดันไฟฟ้า
(CCA : แอมป์ )
(T: เดือน)
(V:โวลต์)
Mazda 2:2018
47
2
9.19
Mazda 2:2018
524
2
12.43
Mazda 2:2016
378
4
12.64
Mazda 2:2018
370
5
12.78
Mazda 2:2018
510
8
12.42
Mazda 2:2018
346
10
12.65
Mazda 2:2017
352
14
11.71
Mazda 2:2015
336
15
12.45

สถานะการประจุ
(Q : %)
0
79
85
90
95
75
0
80

พิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 1 เมื่อทําการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและ
อายุก ารใช้ง าน สํา หรั บ แบตเตอรี่ ข นาด 50 แอมป์ -ชั่ว โมงโดยใช้ส มการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น
CCA=481.76-9.6T และค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและสถานะการประจุจะได้ความสัมพันธ์เป็ น
CCA=71.6+4.03Q (โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มีแรงดันไฟฟ้าในช่วง 12-12.9 โวลต์ สําหรับการประมาณค่า)
ตารางที่ 2 แสดงค่าของข้อมูลสําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 65 แอมป์ -ชัว่ โมง(D23 65Ah )
Car Model
กระแสแครงกิ้งเย็น อายุการใช้งาน
แรงดันไฟฟ้า
(CCA : แอมป์ )
(T: เดือน)
(V:โวลต์)
Mazda 2D:2017
300
15
11.84
Mazda 2D:2018
678
2
12.53
Mazda 2D:2018
587
5
12.62
Mazda 3:2016
659
13
12.91
Mazda 3:2017
312
14
12.92
Mazda 3:2017
422
14
12.29
Mazda 3:2018
528
5
12.48
Mazda 3:2018
483
3
11.95
MazdaCX- 3:2017
377
13
12.5
MazdaCX- 3:2018
603
7
12.23
MazdaCX- 3:2018
487
18
12.58
MazdaCX- 3:2018
133
4
11.10
MazdaCX- 5:2017
500
16
12.65

สถานะการประจุ
(Q : %)
5
100
100
85
60
80
85
19
65
54
85
0
100

พิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 2 เมื่อทําการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและ
อายุก ารใช้ง าน สํา หรั บ แบตเตอรี่ ข นาด 65 แอมป์ -ชั่ว โมงโดยใช้ส มการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น
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CCA=622.18-12.24T และค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและสถานะการประจุจะได้ความสัมพันธ์
เป็ น CCA=334.6+2.29Q (โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มีแรงดันไฟฟ้าในช่วง 12-12.9 โวลต์ สําหรับการประมาณค่า)
ตารางที่ 3 แสดงค่าของข้อมูลสําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 80 แอมป์ -ชัว่ โมง(D31 80Ah)
Car Model
กระแสแครงกิ้งเย็น อายุการใช้งาน
แรงดันไฟฟ้า
(CCA : แอมป์ )
(T: เดือน)
(V:โวลต์)
Mazda Cx-5D:2018
813
2
12.52
Mazda Cx-5D:2018
627
5
12.26
Mazda Cx-5D:2018
813
5
12.52
Mazda Cx-5D:2018
761
15
12.49
Mazda3
Cx461
15
12.92
5D:2018
Mazda2
Cx591
17
12.62
5D:2018
Mazda2
Cx461
17
12.92
5D:2018

สถานะการประจุ
(Q : %)
100
80
100
86
55
60
55

พิจารณาจากข้อมูลในตารางที่ 3 เมื่อทําการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและ
อายุก ารใช้ง าน สํา หรั บ แบตเตอรี่ ข นาด 80 แอมป์ -ชั่ว โมงโดยใช้ส มการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น
CCA=820.45-16T และค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและสถานะการประจุจะได้ความสัมพันธ์เป็ น
CCA=81.68+7.38Q (โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มีแรงดันไฟฟ้าในช่วง 12-12.9 โวลต์ สําหรับการประมาณค่า)
พิจารณาจากข้อมูลในตารางที่1- 3 เมื่อทําการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นกับ
ขนาดแอมป์ -ชัว่ โมง (Ah) ของแบตเตอรี่ โดยใช้สมการที่ 6 และ 7 โดยใช้เฉพาะข้อมูลที่มีแรงดันไฟฟ้าในช่วง 1212.9 โวลต์ สําหรับการประมาณค่าจะได้ความสัมพันธ์เป็ น

CCA = - 114.2´ 10.62Ah

5. สรุ ปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ

จากการเก็ บ ข้อ มู ล ของแบตเตอรี่ ร ถยนต์ช นิ ด ตะกั่ว กรด และทํา การประมาณค่ า แบบ least square
regression เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสแครงกิ้งเย็นหรื อกระแสซี ซีเอ (CCA)กับค่าแอมป์ -ชัว่ โมง

(Ah) จะได้สมการแสดงความสัมพันธ์เป็ น CCA = - 114.2´ 10.62Ah
เมื่อพิจารณาประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
รถยนต์ชนิดตะกัว่ กรด พบว่าค่าของกระแสแครงกิ้งเย็นมีค่าลดลงตามความสัมพันธ์
CCA=481.76-9.6T สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 50 แอมป์ -ชัว่ โมง
CCA=622.18-12.24T สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 65 แอมป์ -ชัว่ โมง
CCA=820.45-16T สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 80 แอมป์ -ชัว่ โมง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นกับสถานการณ์ประจุของ
แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดตะกัว่ กรด จะได้ตามความสัมพันธ์
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CCA=71.6+4.03Q สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 50 แอมป์ -ชัว่ โมง
CCA=334.6+2.29Q สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 65 แอมป์ -ชัว่ โมง
CCA=81.68+7.38Q สําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 80 แอมป์ -ชัว่ โมง
จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นกับสถานการประจุของแบตเตอรี่ และสมการ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ทําให้เราสามารถประมาณการ
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รถยนต์แบบตะกัว่ กรดได้
ยกตัวอย่างสําหรับแบตเตอรี่ ขนาด 65 แอมป์ -ชัว่ โมง เมื่อ Q = 25 เปอร์ เซ็นต์ (สถานะการประจุต่าํ สุดที่
ยังสามารถสตาร์ ท รถยนต์ได้) จากสมการ CCA=334.6+2.29*25 = 391.85 แทนค่าในสมการความสั ม พัน ธ์
ระหว่างกระแสแครงกิ้งเย็นและอายุการใช้งานจะได้ 391.85=622.18-12.24T จะได้อายุการใช้งาน T= 18.8 เดือน
อย่า งไรก็ ต ามสมการประมาณค่ า ที่ ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล จะมี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ยํา มากยิ่ ง ขึ้ น
จําเป็ นต้องเก็บข้อมูลให้มีจาํ นวนมากขึ้นทั้งจํานวนชนิ ดของรถยนต์ที่ใช้ ขนาดของแบตเตอรี่ ตลอดจนแบรนด์
ของแบตเตอรี่
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บทคัดย่ อ
ในบทความนี้ เป็ นการเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของตัว นํา ล่ อ ฟ้ า ชนิ ด ปลายทู่ แ ละชนิ ด ปลายแฉก
โดยพิจารณาค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิด, Ui ด้วยการทดสอบด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขั้วลบ และค่าแรงดันอิมพัลส์
เบรกดาวน์, U50% ด้วยการทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าขั้วลบและขั้วบวก ที่เวลาหน้าคลื่นเท่ากับ 1.2/50 µS
ภายในห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสู ง โดยการจําลองก้อนเมฆด้วยแผ่นโลหะขนาด 6x6 เมตร ห่ างจากปลายตัวนํา
ล่อฟ้า 2 เมตร จากผลการทดลองเมื่อทําการจ่ายแรงดันสูงกระแสตรงขั้วลบเข้าไปที่แผ่นโลหะด้วยการปรับแรงดัน
ให้มีค่าเพิ่มขึ้น พบว่าค่า แรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลายแฉกจะมีค่าตํ่ากว่าตัวนําล่อฟ้าชนิ ด
ปลายทู่ ส่ วนในกรณี ทาํ การทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าขั้วลบและขั้วบวกให้กบั แผ่นโลหะ พบว่า แรงดัน
อิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายแฉกจะมีค่าตํ่ากว่าปลายทู่ และแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ข้ วั ลบหรื อ
ตัว นํา ล่ อ ฟ้ า ขั้ว บวกจะมี ค่ า ตํ่า กว่า แรงดัน อิ ม พัล ส์ เ บรกดาวน์ ข้ ัว บวกหรื อ ตัว นํา ล่ อ ฟ้ า ขั้ว ลบ ดัง นั้น จากผล
การทดลองจะสอดคล้องกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ และช่วยให้เข้าใจถึงประสิ ทธิ ภาพทางไฟฟ้ าของอุปกรณ์
ป้ องกันฟ้าผ่าได้ดียงิ่ ขึ้น
คําสําคัญ: ตัวนําล่อฟ้า ประสิ ทธิภาพของตัวนําล่อฟ้า แรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิด แรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์
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ABSTRACT

This paper presents the lightning rod performance comparison between blunt air terminal and multi air
terminal by focus on the initial corona voltage value, Ui using high voltage direct current test for negative polarity
and the breakdown impulse voltage value, U50% using lightning impulse test for the negative and positive polarity
of 1.2/50 µS standard wave simulating inside the high voltage laboratory. A metal screen, 6x6 m simulating cloud
was placed above the device at 2 m air gap. When supplying the high voltage direct current for negative polarity
to the metal screen and adjusting voltage increase, found that the initial corona voltage value of the multi air
terminal is lower than the blunt air terminal. In the case of lightning impulse test both negative and positive
polarity energize to the metal sheet found the breakdown impulse voltage value of the multi air terminal is lower
than the blunt air terminal. Moreover, the lightning impulse test results found the breakdown impulse voltage in
the case of the metal screen was energized with the negative lightning impulse lower than the positive lightning
impulse. Finally, the test results provide a better understanding of the lightning protection device’s electrical
performance.
Keywords: Air Terminal Device, Air Terminal Device Effectiveness, Initial Corona Voltage, Breakdown
Impulse Voltage.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประเทศไทยเป็ นประเทศเขตร้อนชื้นที่มีอตั ราการเกิดฝนฟ้าคะนองค่อนข้างสูง ฟ้าผ่าจึงเป็ นภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอนและมีความซับซ้อน ปั จจุบนั อาคารสํานักงานและสิ่ งปลูกสร้างมีความสูงเป็ นจํานวนมาก
ดังนั้นจึ งมี ความจําเป็ นที่ จะต้องมี การป้ องกันฟ้ าผ่า เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยชี วิตและทรั พย์สิน ทั้งนี้
อันตรายจากฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นจาก 3 สาเหตุดว้ ยกันคือ ความร้อน แรงกลหรื อแรงระเบิด และผลทางไฟฟ้า ซึ่งความ
ร้อนจะเป็ นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ แรงระเบิดเป็ นผลทําให้ส่ิ งที่ถูกผ่าพังทะลายได้และผลทางไฟฟ้าอาจเป็ นอันตราย
แก่ท้ งั ชี วิตคนและสัตว์ ระบบป้ องกันฟ้าผ่าจึงมีไว้ เพื่อเป็ นทางผ่านของกระแสฟ้ าผ่าลงสู่ พ้ืนดิน แต่ไม่สามารถ
ป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดจากการฟ้าผ่าได้ท้ งั หมด การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าจึงมีความสําคัญอย่างยิง่
โดยเฉพาะการเลือกใช้ตวั นําล่อฟ้า ซึ่งในปั จจุบนั ตัวนําล่อฟ้ามีรูปทรงอยูห่ ลากหลาย เช่น ปลายแหลม ปลายทู่และ
ปลายแฉก และที่ ผ่านมา C.B.Moore และคณะ(2000) ได้ทาํ การศึ กษาเกี่ ยวกับรู ปทรงของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
เพื่อทําให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพการป้ องกันฟ้าผ่าทางกายภาพของตัวนําล่อฟ้ารู ปทรงต่างๆ ผลจากการวัดและการ
คํานวณชี้ให้เห็นว่า ตัวนําล่อฟ้าแบบแฟลงคลินชนิดปลายทู่น้ นั ดีกว่ารู ปทรงอื่นๆ ซึ่ งข้อมูลที่ได้ G. Berger (1993)
เป็ นผลการทดลองในห้องปฏิ บตั ิการนี้ และสามารถนําไปใช้เพื่อประเมินปริ มาณการปล่อยประจุจากอุปกรณ์
ป้ องกันฟ้าผ่านอกจากนี้ นอกจากนี้ S. Grzybowski และคณะ(2005, 2007 และ 2008) ได้นาํ เสนอการศึกษาทดลอง
การปล่ อ ยกระแสไฟฟ้ า จากอุป กรณ์ ป้ องกันฟ้ า ผ่า ภายใต้เงื่ อนไขที่ แ ตกต่า งกัน ผลกระทบของประจุ คา้ งต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของอุปกรณ์ ล่อฟ้ าจะมีสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับอี กหลายปั จจัยด้วยกัน ซึ่ งปั จจัยเหล่านั้น
รวมถึงรู ปทรงของอุปกรณ์ล่อฟ้า ภูมิประเทศ ขั้วของประจุในก้อนเมฆ อุณหภูมิ ความดัน และความชื้นสัมพัทธ์
ของอากาศรอบๆ ประจุคา้ งที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์ ล่อฟ้า จะมีผลโดยตรงกับการกระจายสนามไฟฟ้าและ
ระยะโจมตีของลํากระแสฟ้าผ่า
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ในงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การประเมินประสิ ทธิ ภาพของตัวนําล่อฟ้ าชนิ ดปลายทู่และปลายแฉก โดยทําการ
ทดสอบเพื่อหาค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดและค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นโลหะ(แทนก้อน
เมฆ)กับตัวนําล่อฟ้ าภายใต้สภาวะการจําลองการเกิ ดฟ้ าผ่าภายในห้องปฏิ บตั ิการไฟฟ้ าแรงสู ง ซึ่ งในการหาค่า
แรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้า จะทําการทดสอบด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขั้วลบเข้าไปที่แผ่นโลหะ แล้ว
ทําการบันทึกด้วยกล้องตรวจวัด โคโรน่าดิสชาร์ จ ส่ วนการทดสอบหาค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ จะทําการ
ทดสอบด้วยเครื่ องกําเนิดอิมพัลส์ฟ้าผ่าทั้งรู ปคลื่นขั้วลบและขั้วบวก ที่เวลาหน้าคลื่นเท่ากับ 1.2/50 µS แล้วทําการ
วัดค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ดว้ ยดิจิตอลออสซิลโลสโคปโดยผ่านโวลเตจดิไวเดอร์(Voltage Divider)

2. วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาและทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่และปลายแฉก
2.2 เพื่อศึกษาเวลาล่าช้าของการเบรกดาวน์(Time Lag Breakdown), ของตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่และ
ปลายแฉก
2.3 เพื่อทําการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่และปลายแฉก

3. การออกแบบการทดสอบประสิ ทธิภาพของตัวนําฟ้ าผ่ า

3.1 ทดสอบตัวนําล่อฟ้ า
ในงานวิจยั นี้ ได้ทาํ การทดสอบตัวนําล่อฟ้าที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั คือ ตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่และชนิ ด
ปลายแฉก ซึ่ งตัวนําล่อฟ้ าทั้ง 2 ชนิ ดมีขนาด 5/8” ดังแสดงตามในรู ปที่ 1 และการออกแบบขั้นตอนการทดสอบ
ตามในรู ปที่ 2

ก) ปลายทู่
ข) ปลายแฉก
รู ปที่ 1 ตัวนําล่อฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ
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เริ่มทดสอบตัวนําลอ ฟา

ทดสอบดวยแรงดันสูง
กระแสตรง

ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายทู

ทดสอบดวยแรงดันอิมพัลส
รูปคลื่นฟาผา

ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายแฉก

ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายทู

ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายแฉก

ทําการหาคา U50%

ทําการหาคา U50%

(Up and Down
Method)

แรงดันโคโรนาเริ่ม เกิด, UI
ปลายแฉก < ปลายทู

(Up and Down
Method)

ใช

ไม
ไม

ประสิทธิภาพ
ตัวนําลอฟา

ใช

เวลาลาชาของการเกิด
เบรกดาวน, TC

ปลายแฉก < ปลายทู

ใช

ไม

ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายแฉก ดีกวา ชนิดปลายทู

ไม

ประสิทธิภาพ
ตัวนําลอฟา

ใช
ตัวนําลอฟา
ชนิดปลายทู ดีกวา ชนิดปลายแฉก

รู ปที่ 2 การออกแบบขั้นตอนการทดสอบตัวนําล่อฟ้า
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพตัวนําล่อฟ้ าในห้ องปฏิบัตกิ าร
ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวนําล่อฟ้ า จะใช้แผ่นโลหะขนาด 6x6 เมตร จําลองแทนก้อนเมฆ
ติดตั้งสู งจากปลายล่อฟ้า 2 เมตร และทําการทดสอบหาค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดและแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์
ของตัวนําล่อฟ้า ดังนี้
3.2.1 แรงดันโคโรน่ าเริ่มเกิด (Initial Corona Voltage)
ในการทดสอบหาค่าแรงดันโคโรน่ าเริ่ มเกิ ดของตัวนําล่ อฟ้ า จะทําการทดสอบด้วยแรงดัน สู ง
กระแสตรงขั้วลบเข้าไปที่แผ่นโลหะ ด้วยการปรับแรงดันให้มีค่าเพิ่มขึ้นจากแรงดัน 100, 150, 200, 250 และ 300
kV ดังแสดงในรู ปที่ 3
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รู ปที่ 3 การทดสอบแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้า
ด้วยเครื่ องกําเนิดแรงดันสูงกระแสตรงขั้วลบ
3.2.2 แรงดันอิมพัลส์ เบรกดาวน์ (Breakdown Impulse voltage)
ในทดสอบหาค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ระหว่างแผ่นโลหะกับตัวนําล่อฟ้ า จะทําการทดสอบ
ด้วยเครื่ องกําเนิดอิมพัลส์ฟ้าผ่า โดยทดสอบทั้งรู ปคลื่นฟ้าผ่าขั้วลบและขั้วบวก ด้วยเวลาหน้าคลื่นเท่ากับ 1.2/50 µS
แล้วทําการวัดค่ าแรงดัน อิ ม พัลส์ เบรกดาวน์ด้ว ยดิ จิตอลออสซิ ล โลสโคปโดยผ่านโวลเตจดิ ไ วเดอร์ (Voltage
Divider) ดังแสดงในรู ปที่ 4

ก) ทดสอบด้วยเครื่ องกําเนิดอิมพัลส์ฟ้าผ่า
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แผ่ นอลูมิเนี ยม

ช่ องว่ างอากาศ

ความสู ง = 2 เมตร

Scope voltage
record
Scope current
record

ข) วงจรทดสอบด้วยเครื่ องกําเนิดอิมพัลส์ฟ้าผ่า
รู ปที่ 4 การทดสอบแรงดันอิมพัลส์ของตัวนําล่อฟ้า

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง

4.1 แรงดันโคโรน่ าเริ่มเกิด (Initial Corona Voltage)
ในการหาค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้าแต่ละชนิด โดยทดสอบด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขั้ว
ลบ ด้วยการปรับแรงดันให้มีค่าเพิ่มขึ้นจากแรงดัน 100, 150, 200, 250 และ 300 kV แล้วทําการบันทึกค่าแรงดันโค
โรน่าเริ่ มเกิด และบันทึกภาพโคโรน่าด้วยกล้องถ่ายภาพ โคโรน่าดิสชาร์ จ ดังแสดงตามในตารางที่ 1 และในรู ปที่
5 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิด กรณี ทดสอบด้วยแรงดันสูงกระแสตรงขั้วลบ
ตัวนําล่ อฟ้ า
แรงดันโคโรน่ าเริ่มเกิด, Ui (kV)
ปลายทู่
132
ปลายแฉก
48

ก) ปลายทู่

ข) ปลายแฉก
รู ปที่ 5 แรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้าแต่ละชนิด
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จากผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิ ดของตัวนําล่อฟ้ าจะมีค่าแตกต่างกัน โดย
ตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลายแฉกและปลายทู่ จะเริ่ มเกิดโคโรน่าที่แรงดันประมาณ 48 และ 132 kV ตามลําดับ แสดงให้
เห็ นว่าตัวนําล่อฟ้ าชนิ ดปลายแฉกมีแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดตํ่ากว่าตัวนําล่อฟ้ าชนิ ดปลายทู่ เนื่ องจากตัวนําล่อฟ้า
ชนิดนี้จะมีความสามารถในการสร้างสตรี มเมอร์ที่ปลายตัวนําล่อฟ้าได้เร็ วกว่า และนําไปสู่การเหนี่ยวนําหัวนําร่ อง
ฟ้าผ่ามาลงยังจุดนี้ได้เร็ วกว่า
4.2 แรงดันอิมพัลส์ เบรกดาวน์ (Breakdown Impulse Voltage)
ในที่ น้ ี ได้ทาํ การทดสอบหาค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อฟ้ า โดยใช้แผ่นโลหะแทนก้อน
เมฆวางไว้ที่ความสูง 2 เมตรจากตัวนําล่อฟ้า แล้วจ่ายแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าทั้งขั้วลบและขั้วบวกเข้าไปที่แผ่นโลหะ
โดยมีหน้าคลื่นเท่ากับ 1.2/50 µS แล้วทําการปรับแรงดันเพิ่มขึ้นและลดลง, Up and down เพื่อหาค่าแรงดันเบรก
ดาวน์ที่ 50%, U50% แล้วบันทึกผลของค่าแรงดันเบรกดาวน์ดงั แสดงในตารางที่ 2 อิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อ
ฟ้าดังในรู ปที่ 6 และกราฟเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของตัวนําล่อฟ้าทั้งสอง ดังแสดงในรู ปที่ 7
ตารางที่ 2 ค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ กรณี หน้าคลื่น 1.2/50 µS
ขั้วลบ (Negative Polarity)
ขั้วบวก (Positive Polarity)
ตัวนําล่ อฟ้ า
แรงดัน (kV)
TC (µS)
แรงดัน (kV)
TC (µS)
ปลายทู่
-1216
10.67
1708
7.818
ปลายแฉก
-1184
12.7
1710
8.649

ก) ตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่
ข) ตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายแฉก
รู ปที่ 6 การเกิดเบรกดาวน์อิมพัลส์ของตัวนําล่อฟ้า เมื่อทดสอบด้วยแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ากรณี หน้าคลื่น 1.2/50 µS
จากผลการทดลองตามตารางที่ 2 และกราฟเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของตัวนําล่อฟ้าทั้งสองชนิ ดตาม
ในรู ปที่ 7 พบว่าค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อฟ้ า กรณี จ่ายแรงดันขั้วบวกเข้าไปที่แผ่นโลหะ(ก้อน
เมฆ) จะมีค่าสู งกว่ากรณี จ่ายแรงดันขั้วลบเข้าไป ที่เป็ นเช่นนี้ก็เนื่องจากการจ่ายแรงดันอิมพัลส์ข้ วั บวกให้กบั แผ่น
โลหะ จะเกิ ดขั้วลบขึ้นที่ตวั นําล่อฟ้ า อิเล็กกตรอนที่ เกิ ดจากการไอออไนเซชันจะเคลื่อนที่ไปหาระนาบอะโนด
(Anode)หรื อแผ่นโลหะ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่มีความเครี ยดสนามไฟฟ้าตํ่า อิเล็กตรอนอาจเกาะตัวบนโมเลกุลได้ และ
รวมตัวเป็ นกลางที่อะโนด(Anode) ส่วนประจุไอออนบวกเคลื่อนที่ได้ชา้ เข้าหาคะโถด (Cathode) ก็คือปลายตัวนํา
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ล่อฟ้า จะค้างอยูบ่ ริ เวณปลายตัวนําล่อฟ้ า ทําให้สนามไฟฟ้าระหว่างหมอกประจุคา้ งกับอะโนด(Anode) จะกลับ
สมํ่าเสมอดีข้ ึนเนื่องจากประจุคา้ ง จึงทําให้เกิดเบรกดาวน์ได้ยากขึ้น ฉะนั้นจึงทําให้แรงดันเบรกดาวน์มีค่าสูงขึ้น
1800
1600

ค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์(kV)

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

ขั�วบวก (Positive Polarity)

ขั�วลบ (Nagative Polarity)

ปลายทู ่

1216

1708

ปลายแฉก

1184

1710

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของตัวนําล่อฟ้าแต่ละชนิด เมื่อทําการทดสอบ
ด้วยแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า กรณี หน้าคลื่น 1.2/50 µS
เมื่อพิจารณาผลของแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อฟ้า พบว่าตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลายแฉกจะเกิด
เบรกดาวน์ -1184 kV, TC=12.7 µS และตัว นํา ล่ อ ฟ้ า ชนิ ด ปลายทู่ จ ะเกิ ด เบรกดาวน์ -1216 kV, TC=10.67 µS
ตามลําดับ การสร้างอิเล็กตรอนอิสระภายใต้สนามไฟฟ้ าไม่สมํ่าเสมอ เพื่อ ก่ออะวาลานซ์ให้ได้ค่าวิกฤติน้ นั
จะต้องใช้เวลา ถ้าช่วงเวลาแรงดันคงตัวมีอยูน่ อ้ ย จําเป็ นต้องใช้ความเครี ยดสนามไฟฟ้าสู งขึ้น เพื่อให้สตรี มเมอร์
เกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขในเวลารวดเร็ ว นัน่ คือค่าแรงดันเบรกดาวน์จะสูงขึ้น ถ้าหากช่วงเวลาคงตัวของแรงดันสั้นลง
ซึ่งในที่น้ ีก็หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์กบั เวลาคลื่นตัด, TC นัน่ เอง

4. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึ กษาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของตัวนําล่อฟ้ าชนิ ดปลายทู่ และปลายแฉก ด้วยแรงดันสู ง
กระแสตรงและแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าภายในห้องปฏิบตั ิการไฟฟ้าแรงสูง สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ค่าแรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดของตัวนําล่อฟ้าจะมีค่าแตกต่างกัน พบว่าตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายแฉกจะมีค่า
แรงดันโคโรน่าเริ่ มเกิดตํ่ากว่าตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่
2. ค่าแรงดันอิมพัลส์เบรกดาวน์ของตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายแฉก จะเกิดเบรกดาวน์ได้ง่ายกว่าชนิดปลายทู่
3. จากผลการทดสอบพบว่าค่าแรงดันโคโรน่ าเริ่ มเกิ ด, Ui และแรงดันอิ มพัลส์ เบรกดาวน์, U50% ของ
ตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลายแฉกจะมีค่าตํ่ากว่าตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลายทู่ ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ตัวนําล่อฟ้าชนิ ดปลาย
แฉก จะสามารถดึงดูดกระแสฟ้าผ่าได้ดีกว่าตัวนําล่อฟ้าชนิดปลายทู่
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4. ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของตัวนําล่อฟ้า จะขึ้นอยูอ่ ตั ราการเกิดของแรงดันโคโรน่าดิ สชาร์ จ หากเกิดได้
เร็ วและขยายตัวออกไปด้วยความเร็ ว ก็มีโอกาสขึ้นไปพบกับหัวนําร่ องได้เร็ วขึ้น
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การประเมินความต้ องการกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ สมัยใหม่
สํ าหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ESTIMATION OF WORKFORCE DEMAND IN NEXT-GENERATION
AUTOMOTIVE INDUSTRY
FOR EASTERN ECONOMIC CORRIDOR (EEC)
ผศ.ดร.ชลธิศ เอีย่ มวรวุฒิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
E-mail: Chonlathis.ei@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การศึกษาความต้องการกําลังคนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในอนาคต 5 ปี (พ.ศ.2562-2566)
เพื่อเป็ นข้อมูลแก่คณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC)
ได้ดาํ เนิ นการบนพื้นฐานของข้อมูลและความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert Opinion) โดยใช้การคํานวณจําลอง
สถานะการณ์ จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การผลิตและใช้ยานยนต์ของประเทศ การเปลี่ยนแปลงกําลัง
แรงงานต่อปริ มาณการผลิ ตและการใช้ยานยนต์ คาดการณ์ ว่าจะมี ความต้องการอัต รากํา ลังคนสําหรั บ ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอีก 53,738 อัตรา ทั้งในกลุ่มการผลิตและการบริ การ จากวิชาชีพวิศวกร 3,621 อัตรา
ช่ างเทคนิ ค 9,550 อัตรา พนักงานปฏิ บตั ิ การ 32,533 อัตรา และเจ้าหน้าที่ สนับสนุ น 8,034 อัตรา โดยแบ่ งเป็ น
คุณวุฒิระดับ อาชีวศึกษา 44,492 อัตรา ปริ ญญาตรี 9,155 อัตรา และสูงกว่าปริ ญญาตรี 91 อัตรา
คําสําคัญ: ยานยนต์ไฟฟ้า อัตราการลังคน อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ABSTRACT
The 5 years outlook of workforce requirement in the Thailand’s next-generation automotive industry
was conducted to provide for the EEC Human Development Center. The study was carried out based on scattered
industrial articles as well as expert opinions. An outlook model was developed to evaluate workforce demand
trend according to projected changes in economic growth, automotive production capacity and accumulation, and
normalized factor of workforce per vehicle unit. The model results that the automotive industry will need
additional 53,738 positions for electric vehicle productions and services in the next 5 years. This includes 3,621
engineers, 9,550 technician, 32,533 operators, and 8,034 administrators.
Keywords: Electric Vehicle, Workforce, Automotive Industry, EEC
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1. บทนํา

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยปั จจุบนั มีมูลค่าถึงร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) และยังเป็ นอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นเพื่อสนับสนุ นการ
เติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจาก 10 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
(หรื อ 10 S-Curve Industries) จึ งได้มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาฐานการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า หรื อ Electric Vehicle (EV) โดยการขยายธุรกิจในห่ วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า
โดยเฉพาะในด้านการผลิตและออกแบบ การส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพและความแม่นยํา
สู ง ตลอดจนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน วัสดุ ชิ้นส่ วนอะไหล่รถยนต์ที่กา้ วทันมาตรฐานสากล
รวมถึง อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทค ทําให้มี
ความต้องการจํานวนบุคลากรจํานวนมาก ที่ มีทกั ษะในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
จากการผลัก ดัน ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในพื้ น ที่ เขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก หรื อ EEC ซึ่ ง เป็ นพื้ น ที่ ต้ งั ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศส่วนใหญ่ในปั จจุบนั
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งในการประเมินความต้องการจํานวนบุคลากร สําหรับการสนับสนุนการ
ขยายตัวของธุ รกิ จ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า ในระยะเวลา 5 ปี ทั้งส่ วนอุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์
(OEM) การผลิตชิ้นส่ วนอะไหล่ยานยนต์ (Tier) อะไหล่ทดแทน (REM) และการบริ การยานยนต์ (Services) ใน
กลุ่มวิชาชีพหลัก คือ วิศวกร ช่างเทคนิ ค พนักงานปฏิบตั ิงาน และรวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ ายธุรการต่างๆ ที่มี
ความรู ้ความเข้าใจและทักษะในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เป็ นการเร่ งด่วน เพื่อให้สามารถวางแผน
ในการพัฒนากําลังคนได้อย่างมีเป้ าหมาย และมีประสิ ทธิภาพ
บทความนี้อธิ บายลักษณะการศึกษารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปั จจุบนั
และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อสัดส่ วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ในระยะ
5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2566 เพื่อนํามาประเมินจํานวนบุคลากรแรงงาน แยกตามกลุ่มวิชาชีพและทักษะที่
จําเป็ น ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ า และ รายงานต่อคณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนา
บุ ค ลากรในเขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวัน ออก (EEC-HDC) บนพื้ น ฐานของข้อ คิ ด เห็ น จากนั ก วิ ช าการ นั ก
อุตสาหกรรม (หรื อ Expert Opinion) เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ EEC-HDC ใช้ประกอบเป็ นแนวทาง
ในการกําหนดแผนผลิตกําลังคน ร่ วมกับอีก 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายรัฐบาล
โดยระยะเวลาในการดําเนินงานอยูร่ ะหว่าง เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พศ. 2562

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาสภาวะกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบนั และการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
2) เพื่อประเมินจํานวนและทักษะกําลังคนที่ตอ้ งการ สําหรับการสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรม
การผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
3) เพื่อเป็ นข้อมูลรายงานแก่ คณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC-HDC) สําหรับเป็ นส่วนหนึ่งในการวางแผนการผลิตกําลังคนใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
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3. แนวทางการดําเนินงาน

การศึกษาเพื่อประเมินความต้องการกําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ภายใต้ขอ้ จํากัดของเวลา
และแหล่งข้อมูลของอุตสาหกรรมยานยต์ โดยใช้วิธีประมวลข้อมูลร่ วมกับข้อคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Expert
Opinion) โดยมีแนวทางลําดับขั้น ดังนี้
- ศึกษาข้อมูลสถิติ แนวโน้ม ลักษณะการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศ
- ศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ และคาดการทิศทางการขยายตัวและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายประเภท (xEV) โดยการสัมภาษณ์จากข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่รวมถึง นักวิชาการ
นักธุรกิจ และ นักอุตสาหกรรม [1]
- กําหนดประเภทยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) แบ่งเป็ น HEV (Hybridge Electric Vehicle), PHEV (Plug-in
Hybridge Electric Vehicle) และ BEV (Battery Electric Vehicle)
- วิเคราะห์โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและจํานวนแรงงาน ใน 4 กลุ่มหลัก คือ โรงงาน
ประกอบรถยนต์ (OEM) โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (Tiers) ผูผ้ ลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (REM) และ บริ การ
ยานยนต์ในประเทศ (Services)
- พัฒนาโปรแกรมแบบจําลองในการคํานวณ (Outlook Model) โดยใช้ MS Excel Sheet เพื่อนําข้อมูล
ตั้งต้นจากโครงสร้างแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นํามา
คํานวณปริ มาณการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ า (xEV) และกําลังแรงงานที่ ตอ้ งการในอนาคต ในแต่ละกลุ่มวิชาชี พและ
ทักษะ (Skill Sets)

4. พัฒนาโปรแกรมการคํานวณแบบจําลอง

โปรแกรมการคํานวณโดยใช้ MS Excel เพื่อประมาณการจํานวนแรงงานในอนาคตสําหรับอุตสาหกรรม
การผลิตและบริ การยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีโครงสร้างลําดับแนวทางการคํานวณดังนี้
- ประเมินอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ เพื่อใช้ประมาณปริ มาณการผลิตยานยนต์ปกติ
และยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รายปี ในอนาคต
- ประเมินโครงสร้างแรงงาน โดยกําหนดค่าดัชนี Normalized Factor (NF) หรื อ จํานวนแรงงานต่อ
จํานวนยานยนต์ ในแต่ละกลุ่มประเภทของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปั จจุบนั
- ประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงของ NF ที่ เ ปลี่ ย นไปในอนาคตรายปี เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีการผลิต และสัดส่ วนการเพิ่มขึ้นของ xEV โดยกําหนดค่า NF แยกเป็ น 4 กลุ่มวิชาชี พหลัก ในแต่ละ
อุตสาหกรรมคื อ วิศวกร (Engineer) ช่ วงเทคนิ ค (Technician) พนักงานปฏิ บัติงาน (Operator) เจ้าหน้าที่ ส่วน
สนับสนุน (Administrator)
- กําหนดสัดส่ วนกลุ่มทักษะ (Skill Set) ของแต่ละกลุ่มวิชาชี พหลัก แบ่ งเป็ น 3 ทักษะหลัก ทางกล
(Mechanical) ทางไฟฟ้ า อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (Electrical & Electronics) และทางระบบโปรแกรม (System &
Programming)
- คํานวณปริ มาณแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารายปี ในแต่ละ 4 กลุ่มวิชาชีพและ 3 ทักษะหลัก
จากผลคูณของค่า Normalized Factor (NF) กับปริ มาณยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและสะสมในประเทศ
ค่ า ตั้ง ต้น ในการจัด ทํา รายการคํา นวณสํา หรั บ แบบจํา ลองบนพื้ น ฐานข้อ คิ ด เห็ น จาก นัก วิ ช าการ
นักอุตสาหกรรม รวมถึงผูเ้ กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ [1] สามารถอธิบายได้ดงั นี้
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4.1 การประมาณการผลิต
- ปริ ม าณรถยนต์ผ ลิ ต ในประเทศ เมื่ อ สิ้ น ปี พ.ศ. 2561 มี จ ํา นวน 2.1 ล้า นคัน โดยเป็ นการใช้
ภายในประเทศประมาณ 1 ล้านคัน และ ส่งออกจํานวนประมาณ 1.1 ล้านคัน [2, 3]
- ปริ มาณรถยนต์ส่วนบุคคลและกระบะขึ้นทะเบียน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2561 มีจาํ นวณ 15,322,012 คัน [4]
- อัตราการขยายตัวของการใช้ในประเทศตาม GDP ที่ร้อยละ 3.8 – 4 และการส่งออกไม่เติบโต 10
ปี [5]
- ใน 10 ปี ข้างหน้า มีสัดส่ วนการผลิต xEV ร้อยละ 25 ของการผลิตรถยนต์ในประเทศ และ เป็ น
BEV ร้อยละ 50 ของ EV ที่ผลิต [1, 5]
4.2 ประมาณแรงงานในปัจจุบัน [1, 6]
- แรงงานในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ยานยนต์ = 550,000 คน : คิ ด เป็ น OEM ร้ อ ยละ 15 และ Tiers
ร้อยละ 85
- แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตอะไหล่ทดแทน (REM) = 50,000 คน
- แรงงานในภาคการบริ การ (Services) 100,000 คน
4.3 กําหนดดัชนีกาํ ลังคนต่ อปริมาณยานยนต์ Normalized Factor
- อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ OEM และ Tier 1, 2, 3 เป็ น คนต่อการผลิต 1,000 คัน [4]
- อุตสาหกรรมผลิตอะไหล่และบริ การ เป็ น คนต่อปริ มาณรถสะสม 1,000 คัน [4]
4.4 การประเมินกําลังคนสําหรับรถ xEV ใน 5 ปี
- เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทําให้ Normalized Factor ลดลงจากปัจจุบนั คงเหลือสําหรับ OEM
Tiers REM และ Services ที่ร้อยละ 75, 80, 85, และ 85 ตามลําดับ [1]
- ชิ้นส่วนของ BEV ทําให้ปริ มาณชิ้นส่วนรถลดลงร้อยละ 30 [7, 8]
- สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (xEV) ต่อปริ มาณผลิตรถทั้งหมด [1, 9]
- ภายใน 10 ปี มีสดั ส่วนร้อยละของ xEV = 25
เป็ น BEV ร้อยละ 50
- ภายใน 5 ปี
มีสดั ส่วนร้อยละของ xEv = 13.5
เป็ น BEV ร้อยละ 25.27
บุ คลกรในแต่ละกลุ่มประเภทธุ รกิ จอุตสาหกรรมยานยนต์ 4 กลุ่มหลัก (OEM, Tier, REM, Services)
กําหนดให้มีกลุ่ม 4 วิชาชี พคือ วิศวกร (Engineer) ช่างเทคนิ ค (Technician) พนักงานปฏิบตั ิการ (Operator) และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน (Administrator) โดยแต่ละกลุ่มวิชาชีพระบุให้มีทกั ษะ (Skill Sets) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ยานยนต์ 3 ด้านหลักๆ คือ ทางกล (Mechanical) ไฟฟ้าอิเลคทรอนิ กส์ (Electrical and Electronic) และงานระบบ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (System and Programming) ดังแสดงในแผนภูมิรายการด้านขวามือของแผนภาพที่ 1
เมื่อกําหนดให้อตั ราการใช้รถภายในประเทศมีการขยายตัวเป็ นไปตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
โดยการส่ งออกไม่ได้มีการขยายตัว เนื่ องจากแนวโน้มสภาวะการแข่งขันของผูผ้ ลิตภายนอกประเทศ [1, 3] ทําให้
สามารถคาดการณ์ ปริ มาณการผลิ ตยานยนต์แบบเดิ ม และยานยนต์ไฟฟ้ าในอนาคต และเมื่ อคู ณด้วยค่ า ดัช นี
Normalization Factor (NF) ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงตามการพัฒนาของเทคโนโลยีการผลิตและจํานวนชิ้นส่วน
ของยานยนต์ไฟฟ้ าที่ ลดลง และค่าสัดส่ วนร้อยละการกระจายตัว ของ 4 กลุ่มอาชี พและ 3 ทักษะ ในแต่ละส่ วน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ได้จากการประชุมและสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญ [1] จะทําให้สามารถประเมินจํานวน
แรงงานในแต่ละส่วนได้ ตามแนวทางการคํานวณแสดงไว้ในแผนภูมิ ในแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 1

กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหลัก แผนกหรื ออุตสาหกรรมย่อย และการกําหนดกลุ่มวิชาชีพ และ
ทักษะ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

แผนภาพที่ 2

ตัวอย่างโปรแกรมการคํานวณดัชนี Normalized Factor โดยกําหนดการกระจายสัดส่ วนร้อย
ละของแรงงานสําหรั บ กลุ่มอาชี พและทักษะ ในแต่ละแผนก/หน่ วยย่อย ของแต่ละกลุ่ ม
อุตสาหกรรมหลัก (link http://bit.ly/2WU54cp )
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การคํานวณจากโปรแกรมจําลองสามารถคาดการณ์ ปริ มาณการผลิตและจํานวนยานยนต์สะสม และ
จํานวนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ งั หมด ในช่วงอนาคต 10 ปี ข้างหน้า ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

ปี ค.ศ.

(a) ปริ มาณการผลิตยานยนต์

ปี ค.ศ.

(b) ปริ มาณยานยนต์สะสม

ปี ค.ศ.

(c) จํานวนแรงงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
แผนภาพที่ 3 ผลการคํานวณจากโปรแกรมจําลอง
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โดยในปี ที่ 5 (ค.ศ. 2023) คาดว่าปริ มาณการผลิตยานยนต์จะเพิ่มขึ้นเป็ น 2.3 ล้านคันต่อปี และมีปริ มาณ
สะสมในประเทศที่ 17 ล้านคัน โดยในจํานวนนี้คิดเป็ นสัดส่ วนยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท (xEV) ที่อตั ราการผลิต
3 แสนคันต่อปี และสะสมใช้งานในประเทศที่ 1 ล้านคัน (ในจํานวนนี้ เป็ น BEV ที่การผลิต 8 หมื่นคันต่อปี และ
สะสมที่ 9 หมื่นคัน) ในขณะที่แนวโน้มจํานวนแรงงานลดลงในภาพรวมเนื่ องจากการใช้เทคโนโลยีอตั โนมัติใน
การผลิตเพิ่มมากขึ้น และการผลิต BEV ที่เพิ่มขึ้น (ชิ้นส่วนลดลง) โดยเฉพาะในส่วนของพนักงานปฏิบตั ิการ และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน
หากพิจารณาเฉพาะในส่ วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท คาดการณ์วา่ มีความต้องการแรงงานรวม
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมจํานวณมากกว่า 6 หมื่นอัตรา โดยอัตราแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมหลักและวิชาชีพ ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 4(a) และ 4(b) ซึ่ งเป็ นจํานวนที่ ตอ้ งการเพิ่มขึ้นจากที่ มีอยู่ในปั จจุบนั ถึง 53,738 อัตรา ในวิชาชี พ
วิศวกร 3,621 อัตรา ช่ างเทคนิ ค 9,550 อัตรา พนักงานปฏิ บตั ิการ 32,533 อัตรา และเจ้าหน้าที่ สนับสนุ น 8,034
อัตรา เนื่ องจากการขยายตัวของปริ มาณการผลิตและสะสมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยแบ่งเป็ นคุณวุฒิระดับ
อาชีวศึกษา 44,492 อัตรา ปริ ญญาตรี 9,155 อัตรา และ สูงกว่าปริ ญญาตรี 91 อัตรา

(a) แรงงานแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

(b) แรงงานแยกตามกลุ่มวิชาชีพ

(c) จํานวนวิศวกรเพิ่มรวม 3,621 คน
(ในวงเล็บคือจํานวนที่เพิ่มขึ้น)

(d) จํานวนช่างเทคนิค เพิ่มรวม 9,550 คน
(ในวงเล็บคือจํานวนที่เพิ่มขึ้น)

แผนภาพที่ 4 ผลการคํานวณจํานวนแรงงานในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในปี ค.ศ.2023
หากพิจารณาในส่ วนของวิชาชีพวิศวกรและช่างเทคนิค ที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนในการผลิต ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 4(c) และ 4(d) ถึงแม้จาํ นวนความต้องทักษะด้านทางกล (Mechanical) จะมีความต้องการในปริ มาณที่
สูงกว่าทักษะด้านอื่น แต่หากเป็ นทักษะที่บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมมีพ้นื ฐานอยูแ่ ล้วสามารถพัฒนาต่อ
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ยอดได้สะดวก ในขณะที่ทกั ษะทางด้าน ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ และงานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นั้นยังขาด
แคลนบุคลากร เนื่ องที่ผ่านมาอุตสาหกรรมภายในประเทศด้านนี้ ไม่ได้เติบโตเท่าที่ควร จึงมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
ในการส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาวิศวกร และช่างเทคนิ ค ในด้านนี้จาํ นวนรวมมากกว่า 9 พันอัตรา ให้ทนั ต่อความ
ต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตอันใกล้

6. สรุ ป

การศึ กษาเพื่อประเมินความต้องการอัตรากําลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ได้ดาํ เนิ นการ
ระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พศ. 2562 เพื่อเป็ นข้อมูลรายงานแก่ คณะทํางานประสานงานด้านการพัฒนา
บุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สําหรับเป็ น ส่วนหนึ่งในการวางแผนการผลิตกําลังคนใน
10 อุตสาหกรรม S-Curve ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการประมวลผล
จากข้อมูลที่ มีรายงานอยู่อย่างกระจัดกระจายและความเห็ นจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Expert Opinion) ผ่านโปรแกรม
แบบจําลองที่ พฒั นาขึ้น ให้ผลคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปี (พ.ศ. 2566) อุตสาหกรรมยานยนต์จะมี การผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าทุกประเภท (xEV) ประมาณจํานวน 3 แสนคันต่อปี และยานยนต์ไฟฟ้าสะสมถึงประมาณ 1 ล้านคัน ทําให้มี
ความต้องการบุคลกรเพิ่มขึ้นมากกว่า 5 หมื่นอัตรา ในวิชาชี พวิศวกรรม ช่างเทคนิ ค พนักงานปฏิ บตั ิการ และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุน ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ประกอบยานยนต์ ผลิตอะไหล่ และการบริ การสนับสนุนต่าง ๆ

7. ข้ อเสนอแนะ

จากการดําเนินงานศึกษาประเมินความต้องการกําลังคนสําหนับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ มี
ข้อคิดเห็นเสนอแนะดังนึ้
1) การศึ ก ษาอยู่บ นพื้ น ฐานของประสบการณ์ ข ้อ คิ ด เห็ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญ (Expert Opinion) ที่ เ ป็ น
นักวิชาการ นักอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์ และข้อจํากัดของข้อมูลในสถานะการณ์ปัจจุบนั ดังนั้นจึง
ควรมีการปรับปรุ งประมวลผลข้อมูลใหม่เป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรมที่กาํ ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการบูรณาการบันทึกสถิติขอ้ มูลอุตสาหกรรมและ
การประมวลผลร่ วมกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแผนดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล
3) สร้ า งความร่ ว มมื อ และปรั บ ปรุ ง ข้อ กํา หนด ในส่ ว นทั้ง ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และ
ภาคการศึกษา ในการผลิตอัตรากําลังคน ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งในระดับปริ ญญา
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การอบรมทักษะระยะสั้นในลักษณะ Re-Skill และ Up-Skill
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ABSTRACT

In this paper, we show the way we pass from semigroups into ordered semigroups and characterize
ordered semigroups in terms of bi-interior ideals. We characterize quasi-ideal, bi-ideal and interior ideal in terms
of bi-interior ideals and study the properties of bi-interior ideals of ordered semigroup, simple ordered semigroup
and regular ordered semigroup.
Keywords: ordered semigroup, quasi ideal, bi-ideal, interior ideal, bi-interior ideal, bi-quasi ideal, regular ordered
semigroup, bi-interior simple ordered semigroup.

1. Introduction

In 1950, ordered semigroup was studied by several researchers. The theory of different types of ideals
in semigroups and in ordered semigroups was studied by several researchers. The notion of ideals was introduced
by Dedekind for the theory of algebraic numbers. Ponizovskii and Tsingelis [9] studied bi-ideals in ordered
semigroups. In 2006, Lee and Lee [8] gave some characterizations of the intra-regular ordered semigroups in
terms of bi-ideals and quasi-ideals, bi-ideals and left ideals, bi-ideals and right ideals of ordered semigroups. In
2008, Iampan [6] studied the concept of (0-) minimal and maximal ordered quasi-ideals in ordered semigroups.
Ansari, Khan and Kaushik [1] characterized the notion of (m, n) quasi-ideals in semigroups. In 2010, Khan, Khan
and Hussain [10] characterized regular, left and right simple ordered semigroups and completely regular ordered
semigroups in terms of intuitionistic fuzzy left (resp. right) ideals. Tang and Xie [14] characterized ordered
semigroups in which the radical of every ideal (right ideal, bi-ideal) is an ordered subsemigroup (resp., ideal,
right ideal, left ideal, bi-ideal, interior ideal) by using some binary relations on an ordered semigroup.
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As a further generalization of ideals, Murali Krishna Rao [8] introduced the notion of bi-interior ideal
of semigroup as a generalization of ideal, left ideal, right ideal, bi- ideal, quasi ideal and interior ideal of
semigroup. In this paper, we will present the notion of bi-interior ideal of ordered semigroup.

2. Objectives

We extend the notion of bi-interior ideals of ordered semigroup, as a generalization of bi-ideals and
interior ideals of ordered semigroup and study the properties of bi-interior ideals of ordered semigroup.

3. Preliminaries

In this section we will recall some of the fundamental concepts and definitions, which are necessary for
this paper.
Definition 3.1. [7] An ordered semigroup we mean a structure (S, ×, £ ) in which the following are
satisfied:
(S, ×) is a semigroup,
(i )
(S, £ ) is a poset,
(ii )
(iii ) a £ b Þ ax £ bx and xa £ xb. for all a, b, x Î S.
For a non-empty subset A Í S, we denote (A ] : = { t Î S | t £ h for some h Î A} . If A = { a} ,
then we write (a ] instead of ({ a} ]. For non- empty subsets A, B Í S, we denote, (AB ] : = { ab | a Î A,
bÎ B }.

We mention the properties we use in the paper. Clearly S = (S], and for subset A, B of S, we
have the following:
· A Í (A ];
·

If A Í

B,

then (A ] Í

(B ];

· (A ](B ] Í (AB ];
· ((A ](B ]] = ((A ]B ] = (A(B ]] = (AB ];
· (A Ç B ] Í (A ] Ç (B ]
· (A È B ] = (A ] È (B ];
· ((A ]] = (A ].

Definition 3.2. [2] Let (S, ×, £ ) be an ordered semigroup. A nonempty subset A of S is called a
subsemigroup of S if A 2 Í A.
Definition 3.3. [5] Let (S, ×, £ ) be an ordered semigroup. A non-empty subset A of S is called a
quasi-ideal of S if:
(i ) (AS ] Ç (SA ] Í A ;
(ii ) For a Î A

and b Î S, b £ a Þ b Î A,
(equivalently (A ] Í A, which in turn is equivalent to (A ] = A).
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Definition 3.4. [1] A non-empty subset A of a n ordered semigroup (S, ×, £ ) is called a left (resp.
right) ideal of S if it satisfies the following conditions:
(i ) SA Í A ( resp. AS Í A);
(ii ) for a Î A and b Î S, b £ a Þ b Î A or (A ] = A.
And a non-empty subset A of S is called an ideal of S if it is both a left ideal and a right ideal of S.
Definition 3.5. [7] Let (S, ×, £ ) be an ordered semigroup. A subsemigroup B of S is called a biideal of S if it satisfies the following conditions:
(i ) BSB Í B ;
(ii ) For a Î B

and b Î S, b £ a Þ b Î B or (B ] = B .
Definition 3.6. [6] Let (S, ×, £ ) be an ordered semigroup. A subsemigroup B of S is called an
interior ideal of S if it satisfies the following conditions:
(i ) SBS Í B ;
(ii ) For a Î B

xÎ S

and b Î S, b £ a Þ b Î B or (B ] = B .
Definition 3.7. [11] An ordered semigroup (S, ×, £ ) is called a regular if for every a Î
such that a £ axa. Equivalent definitions:

S

there exists

(i ) A Í (ASA ] ( " A Í S);
(ii ) a Î (aSa ] ( " a Î S).

Definition 3.8. [8] An element 1 Î S is said to be unity if x1 = 1x = x for all a Î S.
Definition 3.9. [4] An ordered semigroup (S, ×, £ ) is called an idempotent ordered semigroup if
2
e £ e for every e Î S.
Definition 3.9. A subsemigroup A of ordered semigroup (S, ×, £ ) is called a left (resp. right) biquasi ideal of S if:
(i ) (SA ] Ç (ASA ] Í A ( resp. (AS ] Ç (ASA ] Í A);
(ii ) For a Î A and b Î S, b £ a Þ b Î A or (A ] = A.
Definition 3.10. A subsemigroup A of ordered semigroup (S, ×, £ ) is called a bi-quasi ideal of S if
A is a left bi-quasi ideal and a right bi-quasi ideal of S.
Example 3.1. Let S = { a, b, c, d} be an ordered semigroup with the following multiplication table
×

a

b

c

d

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

c

a

a

b

a

d

a

a

b

b

Let A = { a}
We define the order relation “ £ ” as follows:
£ : = { (a, a), (a, b), (b, b), (c, c), (d, d)}

Then A is a bi-quasi ideal of ordered semigroup S.
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Definition 3.11. [7]. An ordered semigroup (S, ×, £ ) is said to be a left (resp. right) simple ordered
semigroup if S does not contain proper left (resp. right) ideals of S.
Definition 3.12. An ordered semigroup (S, ×, £ ) is a bi-quasi simple ordered semigroup if S has no
proper bi-quasi ideal of S.

4. Bi-interior ideals of ordered semigroups

In this section, we study the properties of bi-interior ideals of ordered semigroups, simple ordered
semigroups and regular ordered semigroups. And we apply S instead (S, ×, £ ) . Throughout this paper, S is
an ordered semigroup with unity.
Definition 4.1. A non-empty subset B of ordered semigroup S is said to be bi-interior ideal of S if:
(i ) (SBS ] Ç (BSB ] Í B ;
(ii )

For a Î

B

and b Î

S, b £ a Þ b Î B

or (B ] = B .

Example 4.1. Let S = { a, b, c, d} be an ordered semigroup with the following multiplication table
×

a

b

c

d

a

a

a

a

a

b

a

a

a

a

c

a

a

b

a

d

a

a

b

b

Let B = { a}
We define the order relation “ £ ” as follows:
£ : = { (a, a), (a, b), (b, b), (c, c), (d, d)}

Then B is a bi-quasi ideal of ordered semigroup S.
Definition 4.2. An ordered semigroup S is said to be bi-interior simple ordered semigroup if S has
no bi-interior ideals other than S itself.
Theorem 4.1. Let S be an ordered semigroup. Then the following are hold.
(i ) Every left ideal is a bi-interior ideal of S.
(ii ) Every right ideal is a bi-interior ideal of S.
(iii ) Every quasi ideal is a bi-interior ideal of S.
(iv) If L is a bi-interior ideal of ordered semigroup S then LL Í L .
(v) Intersection of a right ideal and a left ideal of S is a bi-interior ideal of S.
(vi ) If B is a bi-interior ideal of S, then (BS ] and (SB ] are bi-interior ideals of S.
(vii ) If B is a bi-interior ideal and T is a right ideal of S, then B Ç T is a bi-interior ideal of
semigroup S.
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Corollary 4.1. If A and B are bi-interior ideals of S, then A Ç B is a bi-interior ideal of S.
Corollary 4.2. Every ideal is a bi-interior ideal of ordered semigroup S.
Theorem 4.2. Let S be a simple ordered semigroup. Every bi-interior ideal is an ideal of S.
Proof. Let S be a simple ordered semigroup and B be a bi- interior ideal of S. Then
By considering (SBS]S Í (SBS](S] Í (SBSS] Í (SBS],
and
B.
(SBS ] Ç (BSB ] Í
S(SBS ] Í (S ](SBS ] Í (SSBS ] Í (SBS ]. Clearly, if x Î (SBS ] and y Î S such that y £ x, we have
y Î (SBS ]. Hence (SBS ] is an ideal of S. Since S is a simple ordered semigroup, then (SBS ] = S. We have
(SBS ] Ç (BSB ] Í B and (SBS ] = S, then S Ç (BSB ] Í B . Thus (BSB ] Í B . Since BSB Í (BSB ] Í B ,
we have BSB Í B . Clearly, (B ] = B . Hence the theorem.
Theorem 4.3. Let S be an ordered semigroup. Then S is a bi-interior simple ordered semigroup if and
only if (SaS] Ç (aSa ] = S for all a Î S.
Proof. Suppose S is a bi-interior simple ordered semigroup and a Î S. We have
(S((SaS ] Ç (aSa ])S ] Ç (((SaS ] Ç (aSa ])S((SaS ] Ç (aSa ])]
Í ((S ](SaS ](S ]] Ç ((aSa ](S ](aSa ]]
Í ((SaS ]] Ç ((aSa ]]

= (SaS ] Ç (aSa ].

Clearly, if x Î (SaS] Ç (aSa ] and y Î S such that y £ x, we have y Î (SaS] Ç (aSa ]. Hence (SaS] Ç (aSa ]
is a bi-interior ideal of S. Hence (SaS] Ç (aSa ] = S, for all a Î S.
Conversely suppose that (SaS] Ç (aSa ] = S, for all a Î S. Let B be a bi-interior ideal of ordered
semigroup S and a Î B . Consider S = (SaS] Ç (aSa ] Í (SBS] Ç (BSB ] Í B . Therefore S = B . Hence S is
a bi-interior simple ordered semigroup.
Theorem 4.4. Every bi-ideal of ordered semigroup S is a bi-interior ideal of S.
Proof. Let B be a bi- ideal of ordered semigroup S. Then (SBS] Ç (BSB ] Í (BSB ] Í (B ] = B .
Clearly, (B ] = B . Hence every bi-ideal of ordered semigroup S is a bi-interior ideal of S.
Theorem 4.5. Every interior ideal of ordered semigroup S is a bi-interior ideal of S.
Proof. Let B be an interior ideal of ordered semigroup S. Then
(SBS ] Ç (BSB ] Í (SBS ] Í (B ] = B . Clearly, (B ] = B . Hence every interior ideal of ordered semigroup S is
a bi-interior ideal of S.
Theorem 4.6. Let S be a regular ordered semigroup. Then every interior ideal of S is an ideal of S.
Proof. Let B be an interior ideal of S. Then SBS Í B . By Theorem 3.5, we have B is a
bi-interior ideal of ordered semigroup S. Let x Î BS. Since S is regular, we have x Î (xSx ] for all x Î S.
Hence x £ xyx for some y Î S. By considering x £ xyx Î BSSBS Í SBS. Then x Î (SBS]. And
x £ xyx Î BSSBS Í BSB . Hence x Î (BSB ]. Therefore BS Í (SBS ] Ç (BSB ] Í B . Let x Î SB .
Since S is regular, we have x Î (xSx ] for all x Î S. Hence x £ xyx for some y Î S. By considering
x £ xyx Î SBSSB Í SBS. Then x Î (SBS ]. And x £ xyx Î SBSSB Í BSB . Then x Î (BSB ]. Therefore
SB Í (SBS ] Ç (BSB ] Í B . Clearly, (B ] = B . Hence B is an ideal of regular ordered semigroup S.
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Theorem 4.7. If L is a minimal left ideal and R is a minimal right ideal of ordered semigroup S,
then B = (RL ] is a minimal bi-interior ideal of S.
Proof. Let B = (RL ] where L is a minimal left ideal and R is a minimal right ideal of ordered
semigroup S. So we have
(S(RL ]S ] Ç ((RL ]S(RL ]] Í ((S ](RL ](S ]] Ç ((RL ](S ](RL ]]
Í ((S(RL )S ]] Ç (((RL )S(RL )]]
Í (S(RL )S ] Ç (RL ]
Í (RL ].

If x Î (RL ] and y Î S such that y £ x, we have y Î
Suppose A is a bi-interior ideal of

Hence B = (RL ] is a bi-interior ideal
S,
of S.
such that A Í B . Consider
(SA ] Í (SB ] = (S(RL ]] Í ((S ](RL ]] Í ((SRL ]] Í ((L ]] = (L ] = L , since L is a left ideal of S. Similarly, we
can
prove
Therefore
(AS ] Í (BS ] = ((RL ]S ] Í ((RL ](S ]] Í ((RLS ]] Í ((R ]] = (R ] = R.
(SA ] = L , (AS ] = R. Hence B = (RL ] = ((AS ](SA ]] Í (ASSA ] Í (ASA ] and B = (RL ] = ((AS ](SA ]] Í
(ASSA ] Í (SA ] Í (SAS ]. Therefore B Í (ASA ] Ç (SAS ] Í A. Thus A = B . Hence B is a minimal biinterior ideal of S.
Theorem 4.8. Let A and C be subsemigroups of ordered semigroup S and B = (AC ]. If A is the
left ideal of S then B is a bi-interior ideal of S.
Proof. Let A and C be subsemigroups of ordered semigroup S and B = (AC ]. Suppose A is
the left ideal of S. We have
(SBS ] = ((AC ]S(AC ]] Í ((AC ](S ](AC ]] Í ((ACSAC ]] Í ((ACAC ]] Í ((AC ]] = (AC ] = B . Therefore
(BSB ] Ç (SBS ] Í (SBS ] Í B . Let x Î B and y Î S such that y £ x, then y Î B . Hence B is a bi-interior
ideal of S.
Corollary 4.9. Let A and C be subsemigroup of ordered semigroup S and B = (CA ]. If C is the
right ideal then B is a bi-interior ideal of S.
Proof. Let A and C be subsemigroups of ordered semigroup S and B = (CA ]. Suppose C is the
right ideal of S. We have (SBS] = ((CA ]S(CA ]] Í ((CA ](S](CA ]] Í ((CASCA ]] Í ((CSCA ]] Í
((CA ]] = (CA ] = B . Therefore (BSB ] Ç (SBS ] Í (SBS ] Í B . Clearly, if x Î B and y Î S such that y £ x,
then y Î B . Hence B is a bi-interior ideal of S.
Lemma 4.1. [10] Let S an ordered semigroup. Then S is regular if and only if for every right ideal
R and every left ideal L of S, we have (RL ] = (R Ç L ].
Theorem 4.10. S is a regular ordered semigroup if and only if B Ç I Ç L Í BI L, for any bi-interior
ideal B, ideal I and left ideal L of S.
Proof. Suppose S is a regular ordered semigroup, B, I and L are bi-interior ideal, ideal and left
ideal of respectively. Let a Î B Ç I Ç L . Then a Î (aSa ], since S is a regular. Consider a Î (aSa ]
Í ((aSa ]S(aSa ]] Í (aSaSaSa ] Í (BSB ], and a Î (aSa ] Í ((aSa ]S(aSa ]] Í (aSaSaSa ] Í (SBS ].
Hence a Î (BSB ] Ç (SBS] Í B . Therefore B Ç I Ç L Í B .
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Conversely suppose that B Ç I Ç L Í BI L, for any bi-interior ideal B, ideal I and left ideal L of S.
Let R be a right ideal and L a left ideal of S. Then by assumption, R Ç L = R Ç S Ç L Í RSL Í RL Í (RL ].
We have (RL ] Í R, (RL ] Í L . Therefore (RL ] Í R Ç L . Hence R Ç L = (RL ]. Thus S is a regular ordered
semigroup.
Corollary 4.11. Let S be an ordered semigroup and e be an idempotent. Then (eS] and (Se] are biinterior ideal of S respectively.
Proof. Let S be an ordered semigroup and e be an idempotent. We will show that (eS] and (Se]
are bi-interior ideal of S respectively. Consider (eS](eS] Í (eSeS] Í (eS] and
(S(eS ]S ] Ç ((eS ]S(eS ]] Í (eSSeS ] Í (eS ].

If x Î

such that y £ x, we have y Î (eS]. Therefore (eS] is a bi-interior ideal of S. We have
(Se](Se] Í (SeSe] Í (Se] and (S(Se]S ] Ç ((Se]S(Se]] Í (SeSSe] Í (Se]. If x Î (Se] and y Î S such that
y £ x, we have y Î (Se]. Therefore (Se] is a bi-interior ideal of S. Hence the theorem.
Theorem 4.12. Let B be a bi-ideal of ordered semigroup S and I be an interior ideal of S. Then
(B Ç I ] is a bi-interior ideal of S.
Proof. Suppose B is a bi-ideal of ordered semigroup S and I is an interior ideal of S.
By considering (B Ç I ](B Ç I ] Í ((B Ç I ](B Ç I ]] Í (BB ] Í (B ] = B and (B Ç I ](B Ç I ] Í ((B Ç I ](B Ç I ]]
Í (I I ] Í (I ] = I . Then (B Ç I ](B Ç I ] Í B Ç I Í (B Ç I ]. Hence (B Ç I ] is a subsemigroup of S. Therefore
(B Ç I ] S (B Ç I ] Í (B ] S (B ] = BSB Í B and S(B Ç I ]S Í S(I ] S = SI S Í I . Then ((B Ç I ]S(B Ç I ]] Ç
(S(B Ç I ]S ] Í (B ] Ç (I ] Í B Ç I Í (B Ç I ]. Clearly, if x Î (B Ç I ] and y Î S such that y £ x, then y Î
(B Ç I ]. Hence (B Ç I ] is a bi-interior ideal of S.
Theorem 4.13. Let S be an ordered semigroup. If S = Sa, for all a Î S. Then every bi-interior
ideal of S is a quasi-ideal of S.
Proof. Let B be a bi- interior ideal of ordered semigroup S and a Î B . Then
(SBS ] Ç (BSB ] Í B . By considering Sa Í SB , then S Í SB Í S. Hence SB = S. By considering
(SB ] Ç (BS ] = (SBS ] Ç (BSB ] Í B . Clearly, (B ] = B . Therefore B is a quasi-ideal of S. Hence the theorem.
Theorem 4.14. Let S be a regular ordered semigroup. Then B is a bi-interior ideal of S if and only
if (SBS] Ç (BSB ] = B, for all bi-interior ideals B of S.
Proof. Suppose S is a regular ordered semigroup, B is a bi-interior ideal of S and x Î B . Then
(SBS ] Ç (BSB ] Í B . Since x is regular, there exists y Î S such that x £ xyx Î BSB and
x £ xyxyx Î SBS. Therefore x Î (SBS ] Ç (BSB ]. Hence (SBS ] Ç (BSB ] = B .
Conversely suppose that (SBS] Ç (BSB ] = BI L, for all bi- interior ideals B of S. Let
B = R Ç L , where R is a right ideal and L is a left ideal of S. Therefore
(eS ]

and y Î

S

(S(R Ç L )S ] Ç ((R Ç L ]S (R Ç L ]] Í ((R Ç L ]S (R Ç L ]] Í (RSL ] Í (RL ] Í R Ç L

since (RL ] Í L and (RL ] Í R. Hence B is a bi-interior ideal of S.
Theorem 4.15. The intersection of { B l Î A} bi-interior ideal of an ordered semigroup S is a biinterior ideal of S.
l
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Proof. Let B = I l Î A Bl . Then B is a subsemigroup of S. Since B is a bi-interior ideal of
S, we have (Bl SBl ] Ç (SBl S ] Í Bl , for all l Î A. By considering (( I B )S( I B )] Ç
(S( I B )S ] Í (B SB ] Ç (SBl S ], for all l Î A. Hence
(( I
B )S( I
B )] Ç (S( I
B )S ] Í ( I
B ). Therefore (BSB ] Ç (SBS ] Í B . Let x Î B
and y Î S such that y £ x, then y Î B . Hence B is a bi-interior ideal of S.
Theorem 4. 16. Let B be subsemigroup of a regular ordered semigroup S. Then B can be
represented as B = (RL ], where R is a right ideal and L is a left ideal of S if and only if B is a bi-interior
ideal of B .
Proof. Suppose B = (RL ], where R is a right ideal and L is a left ideal of regular ordered
semigroup S. We have (BSB ] = ((RL ]S(RL ]] Í ((RLSRL ]] Í (RL ], and (SBS] Ç
(BSB ] Í (BSB ] Í (RL ] = B . Clearly, ((R ]] = RL . Hence B is a bi-interior ideal of S.
Conversely suppose that B is a bi-interior ideal of regular ordered semigroup S. By Theorem 4.14,
we have (SBS] Ç (BSB ] = B . Let R = (BS] and L = (SB ]. Consider (BS)S Í (BSS) Í (BS] = R.
Clearly, ((BS]] = (BS], Then (BS] = (R ] Then is a right ideal of S. S(SB ) Í (SSB ) Í (SSB ) Í (SB ] = L .
Clearly, ((SB ]] = SB, Then (SB ] = L is a left ideal of S. We have (BS] Ç (SB ] Í (SBS] Ç (BSB ] = B, then
(BS ] Ç (SB ] Í B , thus R Ç L Í B . We have B Í (BS ] = R and B Í (SB ] = L . Then B Í R Ç L , thus
B = R Ç L = (RL ], since S is a regular semigroup. Hence B can be represented as (RL ], where R is the
right ideal and L is the left ideal of S. Hence the theorem.
Theorem 4.17. If B is an interior ideal of regular ordered semigroup S, then B is a bi-quasi ideal
of S.
Proof. Suppose B is an interior ideal of regular ordered semigroup S. By Theorem 4.5, we have
B is a bi- interior ideal of S. Let x Î (SB ]. Hence x Î (xSx ]. Then x £ xsx for some y Î S. By
considering x £ xyx Î SBSSB Í SBS. Then x Î (SBS]. Let x Î (BS]. Therefore x Î (xSx ]. Then
x £ xsx for some y Î S. Consider x £ xyx Î BSSBS Í SBS. Hence x Î (SBS ]. Then
(SB ] Ç (BSB ] Í (SBS ] Ç (BSB ] Í B and (BS ] Ç (BSB ] Í (SBS ] Ç (BSB ] Í B . Hence B is a bi- quasi
ideal of S.
Theorem 3.18. If ordered semigroup S is a left (right) simple ordered semigroup then every bi-interior
ideal of S. is a right (left) ideal of S.
Proof. Let B be a bi- interior ideal of left simple ordered semigroup S. Consider
(SB ](SB ] Í (SB ]. Then S(SB ] Í (SSB ] Í (SB ]. If x Î (SB ] and y Î S such that y £ x, then y Î (SB ].
And (SB ] Í S. Therefore (SB ] is a left ideal of S. Hence (SB ] = S. Then (BS] Í (SS] = ((SB ]S]
Í ((SBS ]] Í (SBS ] and (BS ] Í (B (BS ]] Í (BSB ]. Hence BS Í (BS ] Í (SBS ] Ç (BSB ] Í B . Therefore
B is a right ideal of S. Let B be a bi- interior ideal of right simple ordered semigroup S. Consider
(BS ](BS ] Í (BS ]. Then (BS ]S Í (BSS ] Í (BS ]. If x Î (BS ] and y Î S such that y £ x, then y Î (BS ].
And (BS] Í S. Therefore (BS] is a right ideal of S. Hence (B ] = S. Then
l

l

l

l Î A

l

l

l

l Î A

l

l Î A

l

l Î A
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and
Hence
(SB ] Í (S(SB ]] Í (SBS ].
SB Í (SB ] Í (BSB ] Ç (SBS ] Í B . Therefore B is a left ideal of S.
Corollary 4.3. If ordered semigroup S is a simple ordered semigroup then bi-interior ideal of S is an
ideal of S.
(SB ] Í (SS ] = ((BS ]B ] Í ((BSB ]] = (BSB ]

5. Conclusion

Here we introduced the notion of bi-interior ideal of ordered semigroup as a generalization of ideal, left
ideal, right ideal, bi-ideal, quasi ideal and interior ideal of ordered semigroup and studied some of their properties.
We introduced the notion of bi-interior simple ordered semigroup and characterized the bi-interior simple ordered
semigroup, the bi-interior regular ordered semigroup using bi-interior ideals, we proved every bi-interior ideal of
ordered semigroup is a bi-quasi ideal and studied some of the properties of bi-interior ideals of ordered semigroup.
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ABSTRACT

In this paper, as a further generalization of hyperideal, we introduce the notion of bi-quasi-interior
hyperideal as a generalization of bi-hyperideal, quasi hyperideal, interior hyper-ideal, bi-interior hyperideal and
bi-quasi hyperideal of ordered semihypergroup and study the properties of bi-quasi-interior hyperideal of ordered
semihypergroup.
Keywords: bi-hyperideal, quasi hyperideal, interior hyperideal, bi-interior hyperideal, bi-quasi hyperideal, biquasi-interior hyperideal, regular ordered semihypergroup, simple ordered semihypergroup

1. Introduction

The first step of the development of hyperstructure theory, in particular hypergroup theory, can be traced
back to the 8th Congress of Scandinavian Mathematicians in 1934, when Marty [1] introduced the concept of
hypergroups, analyzed its properties and applied it to groups, rational fractions and algebraic functions. Later on,
people have observed that hyperstructures have many applications to several branches of both pure and applied
sciences [ 2,3] . In particular, semihypergroups are the simplest algebraic hyperstructures which possess the
properties of closure and associativity. Nowadays many scholars have studied different aspects of
semihypergroups. The concept of ordering hypergroups investigated by Chvalina [22], as a special class of
hypergroups and studied by him and many others. Heidari and Davvaz[16], applied the theory of hyper-strudtures
to ordered semigroups and introduced the concepts of ordered semihypergroups, which is a generalization of
ordersemigroups. Heiderde semihypergroups, also studied hyperideals of ordered semihyper- groups in[ 16].
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Changphas and Davvaz introduced the concepts of bi- hyperideal and quasi hyperideals in ordered
semihypergrops[20].
In 2018, M. Murali Krisna Rao[2] studies ideals in semigroup and introduced the notion of bi-quasiinterior ideal as generalization of quasi ideal, bi-ideal and interior ideal of semigroup and studies the properties
of quasi-ideal, bi-ideal and interior ideal of semigroup, simple semigroup and regular semigroup.
In this paper, as a further generalization of hyperideal, we introduce the notion of bi-quasi-interior
hyperideal as a generalization of bi-hyperideal, quasi hyperideal, interior hyperideal, bi-interior hyperideal and
bi-quasi hyperideal, of ordered semihypergroup and study the properties of bi-quasi-interior hyperideal of ordered
semihypergroup and some characterizations of bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup, regular
ordered semihypergroup and simple ordered semihypergroup.

2. Preliminaries and basic definitions

In this section we will recall some of the fundamental concepts and definitions, which are necessary
for this paper.
The concept of ordering hypergroups investigated by Chvalina[3] as a special of hypergroups and
studied by himand many othetrs. In [5] Heidari and Davvaz studied a semihypergroup (M , o) besides a binary
relation £ where £ is a partial order relation such that satisfies the monotone condition.
Let M be a nonempty set. A mapping o : M ´ M ® P * (M ) where P * (M ) denotes the family of all
nonempty subsets of M , is called a hyperoperation on M . The couple (M , o) is called a hypergroupoid. In the
above definition, if A and B are two nonempty subsets of S and x Î S, then we denote A o B = U a o b,
a Î A ,bÎ B

A hypergroupoid (S, o) is called a semihypergroup if for every
in S, x o (y o z) = (x o y) o z. That is, U x o u = U v o z. In [5], Heidari and Davvaz studied a

x o A = { x} o A
x, y, z

and A o x =

A o { x} .

u Î y ou

v Î x oy

semihypergroup (M , o) besides a binary relation £ , where £ is a partial order relation such that satisfies the
monotone condition. Indeed, an ordered semihypergroup (S, o, £ ) is a semihypergroup (M , o) together with a
partial order £ that is compatible with the hyperoperation on, meaning that for any x, y, z in M ,
x £ y Þ z o x £ z o y and x o z £ y o z. Here, z o x £ z o y means for any a Î z o x there exists
b Î z o y such that a £ b. The case x o z £ y o z is defined similarly.
Note that the concept of ordered semihypergroups is a generalization of the concept of ordered semigroups [1],[6],[7] Indeed, every ordered semigroup is an of ordered semihypergroups. For a nonempty subset
A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) we write (A ] = { x Î M x £ a for some x Î A} .
The following is easy to sec for nonempty subsets A , B of an ordered semihypergroup (M , o, £ ); (i) A Í (A ].
(ii) A Í B Þ (A ] Í (B ]. (iii) (A ] o (B ] Í (A o B ]. (iv) ((A ] o (B ]] = (A o B ]. (v) (A ] È (B ] = (A È B ].
Definition 1[12] An ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called an ordered hypergroup if (M , o) is a
hypergroup. In fact, for all a in M , We have a o M = M o a = M .
Definition 2 A nonempty subset A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called idempotent if
A = (A o A ].
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Definition 3[12] A nonempty subset A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a subsemihypergroup
of S if A o A Í A.
Definition 4[12] A nonempty subset A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a left (respectively,
right) hyperideal of M if it satisfies the following condition:
(i) M o A Í A (respectively, A o M Í A ). (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x then y Î A, if A
both a left and right hypergroup of M , then it is called a two-sided hyperideal of M , or a hyperideal of M .
Example. 2.1 We have M

= { a, b, c, d}

and B =

o

a

a

a

b

a

c

a

d

a

{ a, b, c} .

Define operation o on M by the following table;

b
{ a, b}

c
{ a, c}

d

{ a, b}

{ a, c}

{ a, b}

{ a, c}

a

{ a, b}

{ a, c}

a
a
a

Then B is a hyperideal of M .
Definition 5[11] An ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called regular if for every a Î
x Î M such that a £ a o x o a. If it satisfies the following conditions:
(i) A Í (A o M o A ], " A Í M . (ii) a Î (a o M o a ], " a Î M .
£ = { a, a} , { b, b} , { c, c} , { d, d} , { b, a} , { c, a} .

M

there exists

Definition 6[11] A subsemihypergroup A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called an interior
hyperideal of M if it satisfies the following condition:
(i) M o A o M Í A. (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x , than y Î A.
Definition 7[12] A nonempty subset A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called quasi-hyperideal of
M if it satisfies the following condition:
(i) (M o A) Ç (A o M ) Í A. (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x , than y Î A.
Definition 8[12] A nonempty subset A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a bi-hyperideal of
M if it satisfies the following condition:
(i) A o M o A Í A. (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x , than y Î A.
Definition 9 A subsemihypergroup A of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a bi–interior hyperideal
of S if it satisfies following condition:
(i) (M o A o M ) Ç (A o M o A) Í A. (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x , than y Î A.
Definition 10 A subsemihypergroup B of an ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a left (right) bi-quasi
hyperideal of M if it satisfies following condition:
(i) (M o A) Ç (A o M o A) Í A , (A o M ) Ç (A o M o A) Í A. (ii) If x Î A and y Î M such that y £ x ,
than y Î A.
And, a non-empty subset A of M called a bi-quasi hyperideal of M if it both a left bi-quasi
hyperideal and right bi-quasi hyperideal of M .
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3. Research Methodology

In this section we introduce the notion of bi-quasi-interior hyperideal as a generalization of bihyperideal, quasi-hyperideal and interior hyperideal of ordered semihypergroup and study the properties of biquasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup.
Definition 3.1 A non-empty subset B of ordered semihypergroup (M , o, £ ) is called a bi-quasi-interior
hyperideal of S if it satisfies the following condition;
(i) (B o M o B o M o B ] Í B . (ii) If x Î B and y Î M such that y £ x , than y Î B .
Example. 3.1 We have M

= { a, b, c, d, f }

and B = { a,} . Define operation o on M by the following table;

o

a

b

c

d

f

a
{ a, b}

a

a
{ a, d}

a

a

a

b

a

c

a

d
f

a
a

{ a, f }

a
{ a, c}

{ a, c}

a
{ a, f }

{ a, b}

{ a, d}

{ a, d}

{ a, b}

{ a, f }

a

{ a, c}

a

Then B is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.1 Every bi-hyperideal of ordered semihypergroup M is a bi-quasi-interior hyperideal of ordered
semihypergroup M .
Proof. Let B be bi-hyperideal of ordered semihypergroup M . Then B o M o B Í B . Therefore
(B o M o B o M o B ] Í (B o M o B ] Í (B ] = B . Hence (B o M o B o M o B ] Í B . If x Î B and y Î M
such that y £ x, we have y Î B . Hence B is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.2 Every interior hyperideal of ordered semihypergroup M is a bi-quasi-interior hyperideal of
ordered semihypergroup M .
Theorem 3.3 Let M be an ordered semihypergroup. Every left hyperideal is a bi-quasi-interior of M .
Corollary 3.1 Let M be an ordered semihypergroup. Every right hyperideal is a bi-quasi-interior hyperideal
of M .
Corollary 3.2 Let M be an ordered semihypergroup. Every hyperideal is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.4 Let M be an ordered semihypergroup. Every quasi hyperideal is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.5 Let M be an ordered semihypergroup. Intersection of a right hyperideal and a left hyperideal of
M is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.6 Let M be an ordered semihypergroup. If L is a left hyperideal and R is a right hyperideal of
ordered semihypergroup M and B = (R o L ] then B is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.7 Let M be an ordered semihypergroup. If B is a bi-quasi-interior hyperideal and T is a nonempty subset of M such that (B oT ] is a subsemihypergroup of M . Then (B oT ] is a bi-quasi-interior
hyperideal of M .
Theorem 3.8 The intersection of a bi-quasi-interior hyperideal B of ordered semihypergroup M and a right
hyperideal A of M is always bi-quasi-interior hyperideal of M .
£ = { a, a} { b, b} { c, c} { d, d} { f , f } { a, b} { a, c} { a, d} { a, f } .
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Theorem 3.9 Let A and C be a bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M and
B = (A o C ]. If C o C = C then B is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Proof. Let A and C be a bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M and B = (A o C ]. We
have B o B = (A o C ] o (A o C ] Í (A o C o A o C ] Í (A o C o C o A o C ] Í (A o C o C o C o A o C ]
Í (A o C o M o C o M o C ] Í (A o C ] = B . Thus B = (A o C ] is a subsemihypergroup of M . Now,
(B o M o B o M o B ] = ((A o C ] o M o (A o C ] o M o (A o C ]] Í ((A o C o M o A o C o M o A o C ]]

. Let x Î (A o C ] and
(A o C ]. Then y £ x £ z,

Í (A o C o M o A o C o M o A o C ] Í (A o M o A o M o A o C ] Í (A o C ] = B

be such that y £ x. Since y Î (A o C ], we have x £ z for some z Î
which implies that y Î A o C . Hence B is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Corollary 3.3 Let A and C be a bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M and
B = (C o A ]. If C o C = C then B is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.10 Let A and C be a subsemihypergroup of M and B = (A o C ]. If A is a left hyperideal then
B is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Corollary 3.4 Let A and C be a subsemihypergroup of M and B = (A o C ]. If A is a right hyperideal
then B is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.11 B is bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M if and only if B is a left
hyperideal of some right hyperideal of an ordered semihypergroup.
Proof. Assume that B is bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M . Then
(B o M o B o M o B ] Í B . It follow that (B o M o B o M ] o M = ((B o M o B o M ] o (M ]
Í (B o M o B o M o M ] Í (B o M o B o M ]. Let x Î (B o M o B o M ] and y Î M be such that y £ x.
Since x Î (B o M o B o M ], we have x £ z for some z Î B o M o B o M . Then y £ x £ z, which implies
that y Î (B o M o B o M ]. Therefore (B o M o B o M ] is a right hyperideal of M . Then
(B o M o B o M ] o B = ((B o M o B o M ] o (B ] Í (B o M o B o M ] Í (B ] = B . Thus B is a left
hyperideal of some right ideal of M .
Conversely, assume that B is a left hyperideal of right hyperideal R of M . We have R o M Í R and
R o B Í B . Then (B o M o B o M o B ] Í ((B o M o B o M ] o B ] Í (B ] = B . Hence
(B o M o B o M o B ] Í B . If x Î B and y Î M such that y £ x, then y Î B . Hence B is bi-quasiinterior hyperideal of M .
Corollary 3.5 B is bi-quasi-interior hyperideal of an ordered semihypergroup M if and only if B is a right
hyperideal of some left hyperideal of an ordered semihypergroup.
Theorem 3.12 If B is bi-quasi-interior hyperideal of an ordered semihypergroup M ,T is a subsemihypergroup of M and T Í B then (B oT ] is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.13 Let B be a bi- hyperideal of an ordered semihypergroup M and I be an interior hyperideal of
M . Then B Ç I is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.14 Let M be an ordered semihypergroup. If M = (M o a ] for all a Î M . Then every bi-quasiinterior hyperideal of M is a quasi hyperideal of M .
yÎ M

2084

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

Theorem 3.15 The intersection of bi-quasi-interior hyperideal { Bl | l Î A} of an ordered semihypergroup
M . is bi-quasi-interior hyperideal of M .
Proof. Let B = I Bl . Then B is a subsemihypergroup of M . Since Bl is a bi-quasi-interior hyperideal of
l ÎA

M,

we get (Bl

for all l Î A. Hence ((I B ) o M o (I B ) o M o (I B )]
such that y £ x , then y Î B Therefore B is a bi-quasi-interior

o M o Bl o M o Bl ] Í Bl

l

l

l

I B = B . If x Î B and y Î M
hyperideal of M .
Theorem 3.16 Let B be an interior hyperideal of ordered semihypergroup M , A Í B and A be an
idempotent. Then (A o B ] is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Proof. Let B be an interior hyperideal of ordered semihypergroup M , Obviously (A o B ] is a subsemihypergroup of M . By considering (A o M ] o M o (A o M ] Í (A o M ] o (M ] o (A o M ] Í (A o M o M o A o M ]
Í (A o M ]. Let x Î (A o M ] and y Î M be such that y £ x. Since x Î (A o M ] we have x £ z for some
z Î A o M . Then y £ x £ z, which implies that y Î (A o M ]. Hence (A o M ] is a bi- hyperideal of M .
Suppose that x Î B Ç (A o M ] , then x Î B and x Î (A o M ]. Since x Î (A o M ] , we have x £ e o y for
some e o y Í (A o M ]. Then x £ e o y Í (A o M ] = ((A o A ] o M ] = ((((A o A ] o A ] o M ]
Í

l

= (((A o A ] o (A o A ]] o M ] Í (A o A o A o A o M ] Í (A o B o M o B o M ] Í (A o B o B ] Í (A o B ].

Hence x Î (A o B ]. Therefore B Ç (A o M ] Í (A o B ]. Since (A o B ] Í (B ] = B and (A o B ] Í (A o M ] we
have (A o B ] Í B Ç (A o M ]. This show that B Ç (A o M ] = (A o B ]. By theorem 3.13 we get that (A o B ] is
a bi-quasi interior hyperideal of M .
Corollary 3.6 Let M be ordered semihypergroup and B be an idempotent. Then (B o M ] and (M o B ] are
bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.17 If B be a left bi-quasi hyperideal of ordered semihypergroup M , then B is a bi-quasi-interior
hyperideal of M .
Proof. Assume that B is a left bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M . Now,
(B o M o B o M o B ] Í (M o B ] and (B o M o B o M o B ] Í (B o M o B ]. We have
(B o M o B o M o B ] Í (M o B ] Ç (B o M o B ] Í B . Clearly, if x Î B and y Î M such that y £ x, then
y Î B . Hence B is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
Corollary 3.7 If B be a right bi-quasi hyperideal of ordered semihypergroup M , then B is a bi-quasiinterior hyperideal of M .
Corollary 3.8 If B be a bi-quasi hyperideal of ordered semihypergroup M , then B is a bi-quasi-interior
hyperideal of M .
Theorem 3.18 If B be a bi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M , then B is a bi-quasi-interior
hyperideal of M .
Proof. Suppose that B is a bi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M . We see that
(B o M o B o M o B ] Í (M o B o M ] and (B o M o B o M o B ] Í (B o M o B ], we obtain
(B o M o B o M o B ] Í (M o B o M ] Ç (B o M o B ] Í B . Clearly, if x Î B and y Î M such that y £ x,
then y Î B . This proves that B is a bi-quasi-interior hyperideal of M .
2085

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562

We introduce the notion of bi-quasi-interior simple ordered semihypergroup and characterize the biquasi-interior simple ordered semihypergroup using bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup and
study the properties of minimal bi-quasi-interior of ordered semihypergroup .
Definition 3.2 An ordered semihypergroup (M , o, £ ) is said to be bi-quasi-interior simple ordered semihypergroup if M has no bi-quasi-interior hyperideals other than M itself.
Theorem 3.19 Let M be a simple ordered semihypergroup. Every bi-quasi-interior hyperideal is a bihyperideal of M .
Theorem 3.20 Let M be an ordered semihypergroup. Then M is a bi-quasi-interior simple ordered semihypergroup if and only if (a o M o a o M o a ] = M , for all a Î M .
Proof. Suppose that M is a bi-quasi-interior simple ordered semihypergroup and a Î M . Now,
x Î ((a o M o a o M o a ] o M o (a o M o a o M o a ] o M o (a o M o a o M o a ]]

Let
x Î (a o M o a o M o a ] and y Î M be such that y £ x. Since x Î (a o M o a o M o a ], we have x £
for some z Î a o M o a o M o a. Then y £ x £ z, which implies that y Î (a o M o a o M o a ]. Hence
(a o M o a o M o a ] is a bi-quasi-interior hyperideal of M . Since M is bi-quasi-interior simple, we have
Í (a o M o a o M o a o M o a o M o a o M o a o M o a o M o a o M o a ] Í (a o M o a o M o a ].

z

(a o M o a o M o a ] = M .

Conversely, suppose (a o M o a o M o a ] = M , for all a Î M . Let B be a bi-quasi-interior hyperideal of ordered semihypergroup M and a Î B . Then, M = (a o M o a o M o a ] Í (B o M o B o M o B ]
Í B . So M = B , which implies that M is a bi-quasi-interior simple ordered semihypergroup.
Definition 3.3[10] An ordered semihypergroup (M , o, £ ) is said to be left (respectively, right) simple if it does
not contain proper left (respectively, right) hyperideals.
Theorem 3.21 If ordered semihypergroup M is left simple ordered semihypergroup then every bi-quasiinterior hyperideal of M is a right hyperideal of M .
Proof. Let B be a bi-quasi-interior hyperideal of left ordered semihypergroup. It is easy to see that (M o B ]
is a left hyperideal of M and (M o B ] Í M . Let x Î (M o B ] and y Î M be such that y £ x. Since
x Î (M o B ], we have x £ z for some z Î M o B . Then y £ x £ z, which implies that y Î (M o B ].
Therefore (M o B ] = M . Since B o M = B o (M o B ] = B o ((M o B ] o B ] Í B o ((M o B ] o M ]
Í B o ((M o B ] o (M o B ]] Í (B o M o B o M o B ] Í B . So B o M Í B . Clearly (B ] = B . Hence every biquasi-interior hyperideal is a right hyperideal of M .
Corollary 3.9 If ordered semihypergroup M is right simple ordered semihypergroup then every bi-quasiinterior hyperideal of M is a left hyperideal of M .
Corollary 3.10 Every bi-quasi-interior hyperideal of left and right simple ordered semihypergroup M is a
hyperideal of M .
Theorem 3.22 Let M be an ordered semihypergroup and B be a bi-quasi-interior hyper-ideal of M . Then
B is minimal bi-quasi-interior hyperideal of M if and only if B is a bi-quasi-interior simple ordered
semihypergroup.
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Theorem 3.23 Let M be an ordered semihypergroup and B = (R o L ] , where L and R are minimal left
hyperideal and right hyperideal of M respectively. Then B is a minimal bi-quasi-interior hyperideal of M .
Theorem 3.24 Let M be a regular ordered semihypergroup. Then every interior hyperideal of M is a hyperideal of M .
Proof. Let B be a interior hyperideal of M by theorem 3.2, we have B is a bi-quasi-interior hyperideal of
M . Then (BMBMB ] Í B . Since M is regular, we have B o M Í (B o M o B ] o M Í (B o M o B o M ]
Í ((B o M o (B o M o B ] o M ] Í (B o M o B o M o B ] o ((B o M o B o M o (B o M o B ] o M ]
Í (B o M o B o M o B o M o B o M ] Í (B o M o B o M o B ] Í B .

and M o B Í

M o (B o M o B ]

Í (M o B o M o B ] Í (M o B o M o B o M o B ] Í (M o B o M o B o M o B o M o B ]
Í B o (M o B o M o B ] Í B .

Clearly, it x Î

B

and y Î

M

such that y £ x, then y Î

B.

Hence the theorem

is proved.
Theorem 3.25 M is regular ordered semihypergroup if and only if (R o L ] = R Ç L for any right hyperideal
R and left hyperideal L of ordered semihypergroup M .
Theorem 3.26 Let M be a regular ordered semihypergroup. Then B is bi-quasi-interior hyperideal of M if
and only if (B o M o B o M o B ] = B, for all bi-quasi-interior hyper-ideal of M .
Proof. Suppose that M is a regular ordered semihypergroup, B is bi-quasi-interior hyperideal of M . and
x Î B . Then (B o M o B o M o B ] Í B and there exists y Î M such that x £ x o y o x £ x o y o x o y o x
Î B o M o B o M o B . Thus x Î (B o M o B o M o B ]. So B Í (B o M o B o M o B ]. Hence
(B o M o B o M o B ] = B .

Conversely, suppose (B o M o B o M o B ] = B , for all B is bi-quasi-interior hyperideal of M . Let
B = R Ç L , where R is a right hyperideal and is a left hyperideal of M . By theorem 3.5, we have R Ç L is
bi-quasi-interior hyperideal of M . Therefore R Ç L = ((R Ç L ] o M o (R Ç L ] o M o (R Ç L ]]
Í (R o M o L o M o L ] Í (R o L ]. Since (R o L ] Í (L ] = L and (R o L ] Í (R ] = R, Hence R Ç L =
(R o L ]. This show that R Ç L = (R o L ]. Hence by theorem 3.25, M is a regular ordered semihypergroup.
Theorem 3.27 Let B a subsemihypergroup of regular ordered semihypergroup M then B can be represented
as B = (R o L ], where R is a right hyperideal and L is a Left hyperideal of M if and only if B is a biquasi-interior hyperideal of M .
Proof. Suppose that B = (R o L ], where R is a right hyperideal and L is a left hyperideal of M . The
following holds (B o M o B o M o B ] = ((R o L ] o M o (R o L ] o M o (R o L ]]
Í (R o L o M o R o L o M o R o L ] Í (R o L ] = B Let x Î (R o L ] and y Î M be such that y £ x. Since
x Î (R o L ], we have x £ z for some z Î R o L . Then y £ x £ z, which implies that y Î (R o L ]. Thus
B is a bi-quasi-interior hyperideal of ordered semigroup M .
Conversely, suppose That B is a bi-quasi-interior hyperideal of regular ordered semihypergroup M .
By Theorem 3.26 we have (B o M o B o M o B ] = B . Setting R = (B o M ] and L = (M o B ]. We have
R = (B o M ] is a right hyperideal of M and L = (M o B ] is a left hyperideal of M . Consider
(B o M ] Ç (M o B ] = (B o M ](M o B ] Í (B o M o M o B ] Í (B o M o B o M o B ] = B . Hence
R Ç L = (B o M ] Ç (M o B ] Í B . Since B Í (B o M ] = R and B Í (M o B ] = L we have B Í R Ç L . It
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is clear that B = B Ç L = (R o L ]. Thus B can represented as (R o L ], where R is a right hyperideal and L
is a left hyperideal of M . Hence the theorem is proved.
Theorem 3.28 M is regular ordered semihypergroup if and only if B Ç I Ç L Í (B o I o L ], for any
bi-quasi-interior hyperideal B, hyperideal I , and left hyperideal of M .
Proof. Suppose that M be a regular ordered semihypergroup, B, I and L are bi-quasi-interior hyperideal,
hyperideal and left hyperideal of M respectively. Let a Î B Ç I Ç L . Since M is a regular, we have
a Î (a o M o a ]. So a £ a o y o a for same y Î M . Then a £ a o y o a £ a o y o a o y o a
Î B o M o I o M o L Í B o I o L . Thus a Î (B o I o L ]. It is clear that B Ç I Ç L Í (B o I o L ].
Conversely, suppose that B Ç I Ç L Í (B o I o L ], for any bi-quasi-interior hyperideal B,
hyperideal I and left hyperideal L of M . Let R be a right hyperideal and L be a left hyperideal of M . Then
by assumption R Ç L = R Ç M Ç L Í (R o M o L ] Í (R o L ]. We have (R o L ] Í (R o M ] Í (R ] = R and
(R o L ] Í (M o L ] Í (L ] = L . Therefore (R o L ] Í R Ç L . Hence the theorem is proved.

4. Research Findings

As a further generalization of hyperideals, we introduced the notion of bi-quasi-interior hyperideal of
ordered semihypergroup as a generalization of hyperideal, left hyperideal, right hyperideal, bi- hyperideal, quasi
hyperideal and interior hyperideal of ordered semihypergroup and studied some of their properties. We proved
every bi-quasi hyperideal of ordered semihypergroup and bi-interior hyperideal of ordered semihypergroup are
bi-quasi-interior hyperideals and studied some of the properties of bi-interior hyperideals of ordered semihypergroup. In continuity of this paper, we study prime bi-quasi-interior hyperideals, prime, maximal and minimal biquasi-interior hyperideals of ordered semihypergroup.
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