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เครื่ องรับวิทยุเอฟเอ็มเป็ นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิ กส์ท่ีมีความจําเป็ นในการรับฟังข่าวสาร คุณภาพของ
การรับฟั งขึ้ นอยู่กบั ระดับความแรงของสัญญาณที่ แพร่ ออกมา เพื่อเป็ นการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพระบบการ
แพร่ กระจายสัญญาณวิทยุของสถานี ในแต่ละพื้นที่ให้บริ การ การตรวจวัดระดับความเข้มของสัญญาณวิทยุในแต่
ละพื้ น ที่ จึ งมี ค วามจําเป็ น ระบบเฝ้ าระวังความแรงสัญ ญาณการออกอากาศวิท ยุก ระจายเสี ยงต้น ทุ น ตํ่าจึ งถู ก
พัฒนาขึ้น โดยมีความคลาดเคลื่อนในการวัดเมื่อเทียบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐานที่ใช้งานอยูต่ ่าํ กว่า 7 % เท่านั้น จึง
สามารถที่จะนํามาใช้ในการประเมินความแรงของสัญญาณออกอากาศในเบื้องต้นทดแทนการส่งบุคลากรออกทํา
การวัดในแต่ละพื้นที่ได้
คําสําคัญ: ระบบเฝ้าระวังความแรงสัญญาณ การออกอากาศวิทยุกระจายเสี ยง อุปกรณ์ไอโอทีตน้ ทุนตํ่า

ABSTRACT

FM radio receiver is an electronic device which is necessary to listen to news and entertainments. The
quality of sound from the receiver depends on the received signal strength. In order to verify the effectiveness
of the radio broadcasting system, measuring the strength of the radio signal in each area is needed. The low-cost
monitoring system of radio broadcast signal strength was developed. The accuracy of the developed system is
compared to the standard measuring tool which error is less than 7% . Therefore, it might be used to be a
2452

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

monitoring system to assess in each area instead of sending personnel out to measure the strength of the
broadcast signal.
KEYWORDS: Monitoring system, Radio Broadcasting, Low-cost IoT

1. บทนํา

การตรวจวัดเขตพื้นที่ให้บริ การสัญญาณวิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่จะทําให้ทราบถึงประสิ ทธิภาพ
ระบบการกระจายสั ญ ญาณวิท ยุข องสถานี ในเครื อ ข่ า ยของสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งแห่ งประเทศไทย กรม
ประชาสั ม พัน ธ์ ตามมาตรฐานการรั บ ฟั ง วิท ยุก ระจายเสี ยง ค่ าความเข้ม ของสั ญ ญาณวิท ยุต่ าํ สุ ด ที่ เครื่ อ งรั บ
วิทยุกระจายเสี ยงของผูฟ้ ั งทัว่ ไปสามารถรับฟั งได้ อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่ อง ไม่มีสัญญาณรบกวน ซึ่ งกําหนด
โดยมาตรฐาน ITU-R BS.412 [1] ให้วดั สัญญาณที่ระดับความสูง 10 เมตร เหนือพื้นดิน สัญญาณวิทยุกระจายเสี ยง
ที่รับฟังได้ดีในเขตเมืองใหญ่ตอ้ งมีขนาดไม่ต่าํ กว่า 70 dBµV/m เนื่ องจากมีสัญญาณรบกวนจากสิ่ งแวดล้อม เยอะ
มาก ส่วนนอกเมืองหรื อชนบทที่ไม่แออัดขนาดสัญญาณที่รับฟังได้ดีควรให้มีค่าอย่างน้อย 48 dBµV/m เพื่อการรับ
ฟังได้อย่างชัดเจน การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุที่แพร่ กระจายออกจากสายอากาศนั้น จะมีการแพร่ กระจาย
ออกไปในทุ กทิ ศทาง และจะถูกลดทอนตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้น ที่ ซึ่ งจะมี ค่าแตกต่างกัน มาก ไม่
สามารถคํานวณค่าระดับความเข้มได้อย่างแม่นยําในแต่ละพื้นที่ ของการรับสัญญาณเพราะฉะนั้น การลงพื้นที่
ตรวจวัดเขตพื้น ที่ บริ การสมํ่าเสมอจะทําให้ท ราบถึ งประสิ ทธิ ภาพระบบการกระจายสัญ ญาณวิท ยุข องสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงได้เป็ นอย่างดี แต่ตอ้ งใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายและบุ คลากรในการดําเนิ นงานสู ง อี กทั้งการ
ตรวจวัดอาจประสบปั ญหาเรื่ อง ของสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยทําให้เกิดความยากลําบากในการตรวจวัดค่าความ
เข้ ม สั ญ ญาณวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง คณะผู ้วิ จั ย จึ ง เสนอระบบเฝ้ า ระวัง ความแรงสั ญ ญาณการออกอากาศ
วิทยุกระจายเสี ยงผ่านไอโอที ตน้ ทุนตํ่าเพื่อใช้แก้ปัญหาในด้านการเฝ้ าระวังค่าระดับความแรงของสัญญาณการ
ออกอากาศในพื้นที่ ต่าง ๆ โดยมีตน้ ทุนอุปกรณ์ต่ าํ สามารถจัดเก็บข้อมูลค่าความแรงสัญญาณวิทยุและสามารถ
นํามาใช้วิเคราะห์ ข ้อมู ลย้อ นหลัง เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการประเมิ น ค่ าประสิ ท ธิ ภาพการทํางานของระบบ
วิทยุกระจายเสี ยงในเครื อข่ายของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อไป

2. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง

2.1 ระบบวิทยุ
ระบบวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงโดยทั่ ว ไปมี ก ารสื่ อสารทางเดี ย วจากเครื่ องส่ ง ไปยัง เครื่ องรั บ เท่ า นั้ น
ส่ วนประกอบสําคัญคื อ เครื่ องส่ ง เครื่ องรั บสายอากาศและสัญ ญาณข่าวสาร สัญ ญาณข่าวสารถูกป้ อนเข้าที่ สู่
เครื่ องส่ งซึ่ งทําหน้าที่ มอดูเลตสัญญาณข่าวสารลงบนสัญญาณพาหะความถี่สูง สัญญาณพาหะที่ ถูกมอดูเลตแล้ว
จะต้องไปผ่านการขยายให้มีกาํ ลังมากขึ้นแล้วจึ งป้ อนแก่สายอากาศเพื่อแผ่กระจายสัญญาณให้สามารถส่ งไปได้
ไกล เมื่อสัญญาณแพร่ มาถึงเครื่ องรับ คลื่นที่ รับได้จากสายอากาศจะถูกแปลงโดยเครื่ องรับซึ่ งจะเลือกรับเฉพาะ
คลื่นที่ ตอ้ งการเท่านั้น การกูค้ ืนสัญญาณข่าวสารกลับคืนออกมาเป็ นเสี ยงพูดหรื อเสี ยงดนตรี ให้กบั ผูใ้ ช้งานจะทํา
โดยวงจรดี มอดูเลต สําหรับช่วงแถบความถี่ที่ใช้สําหรับการรับส่ งวิทยุเอฟเอ็ม (Frequency modulation, FM) อยู่
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ในแถบความถี่สูงมาก (Very high frequency, VHF) คลื่นในแถบความถี่น้ ี มีระยะการรับส่ งที่ ให้ผลในการรับที่ ดี
ในระยะห่างจากสถานีแพร่ กระจายคลื่นประมาณไม่เกินระยะ 50 กิโลเมตร และอาจรับได้ในระยะทางมากขึ้นถ้ามี
การติ ด ตั้ง สายอากาศชนิ ด จํากัด ทิ ศ ทางหรื อ สายอากาศที่ มี อ ัต ราการขยายสู ง แถบความถี่ ที่ ใ ช้ในประเทศมี
ค่าความถี่อยูร่ ะหว่าง 88 – 108 MHz
2.2 ทฤษฎีพื้นฐานสายอากาศ
สายอากาศเป็ นอุปกรณ์ สําหรับ รับ และส่ งคลื่ นความถี่ วิทยุ ทําหน้าที่ เปลี่ ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อแพร่ กระจายคลื่นในฝั่ งวงจรส่ ง และในทางกลับกันก็ทาํ หน้าที่ เปลี่ยนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานไฟฟ้ าเช่นกันในฝั่ งวงจรรับ สายอากาศมีหลายขนาดและรู ปแบบ ขึ้นอยู่กบั การใช้งาน เช่น สายอากาศ
สําหรั บ เครื่ อ งรั บ โทรทัศ น์ ในบ้าน ส่ ว นใหญ่ เป็ นสายอากาศชนิ ด ยากิ -อุ ด ะ มัก ติ ด ตั้ง ไว้บ นหลังคา ทําด้ว ย
อะลูมิเนี ยม เพราะนํ้าหนักเบาและทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าโลหะทัว่ ไป สายอากาศของไมค์ลอย เป็ นเพียง
สายไฟสั้น ๆ มี ความยาวเป็ นสัดส่ วนกับค่าความถี่คลื่นพาห์ที่ใช้ สายอากาศแบบโอมนิ (Omni-direction) เป็ น
สายอากาศอากาศที่กระจายสัญญาณรอบทิศทาง โดยมากใช้ติดตั้งไว้นอกอาคารตรงกลาง เพื่อให้กระจายสัญญาณ
ได้ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ น้ ัน ๆ สายอากาศแบบไดเรกชัน ชนิ ด ยากิ -อุ ด ะ (Yaki-Uda) โดยนําสายอากาศไดโพลมา
ปรับปรุ งแบบรู ปการแพร่ กระจายคลื่นให้มีทิศทางเดี ยว ช่วยลดโลบด้านหลัง (Back lobe) ทําให้ลดโอกาสรั บ
สัญ ญาณจากด้านหลังสายอากาศ สามารถเข้ากับไดโพลได้พอดี กบั สัญ ญาณรับทางด้านหน้า ตัวสะท้อนคลื่ น
(Reflector) ช่วยสะท้อนคลื่นทําให้สายอากาศชี้ทิศทาง
2.3 สมการการส่ งผ่าน
สมการการส่งผ่าน (Friis transmission formula) แสดงดัง (2.1) ใช้ในการคํานวณหากําลังงานที่ได้รับ PR
จากเครื่ อ งส่ ง ผ่ านสายอากาศฝั่ ง ส่ ง ที่ มี ค่ า กําลัง งานส่ ง PT มี ค่ าอัต ราการขยายของสายอากาศฝั่ ง ส่ ง GT และ
สายอากาศฝั่งรับ GR มีระยะห่ างระหว่างสายอากาศทั้งสองที่ระยะทาง R ทํางานที่ความถี่คลื่นพาห์ f และความเร็ ว
ของแสง c
𝑃𝑃𝑇𝑇 𝐺𝐺𝑇𝑇 𝐺𝐺𝑅𝑅 𝑐𝑐 2
𝑃𝑃𝑅𝑅 =
(4𝜋𝜋𝑅𝑅𝑅𝑅)2

(2.1)

2.4 โพรโตคอลเอ็มคิวทีที
โพรโตคอลเอ็มคิวทีที (Message Queuing Telemetry Transport, MQTT) เป็ นโพรโตคอลที่ออกแบบมา
เพื่อการเชื่ อมต่อแบบอุปกรณ์กบั อุปกรณ์ (Machine to Machine, M2M) เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีไอโอที
(Internet of Things, IoTs) ที่เป็ นเทคโนโลยีที่ทาํ ให้อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงสื่ อสารกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เช่น
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ ตูเ้ ย็น เชื่อมโยงการสื่ อสารเข้ากับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีมี
การใช้ท รัพ ยากรระบบน้อย ออกแบบมาเพื่อ ใช้งานกับ อุป กรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ข นาดเล็ก การรั บส่ งข้อมู ลใน
เครื อข่ายที่มีขนาดเล็ก แบนด์วธิ ตํ่า ใช้หลักการแบบ Publisher /Subscriber คล้ายกับหลักการที่ใช้ใน เว็บเซอร์ วิส
ที่ตอ้ งใช้ เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นตัวกลางระหว่างคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ แต่ MQTT จะใช้ตวั กลางที่เรี ยกว่า Broker เพื่อ
ทําหน้าที่ จัดการคิว รับ - ส่ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และทั้งในส่วนที่เป็ น Publisher และ Subscriber
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3.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพการแพร่ กระจายสัญญาณ
เดิ ม วิ ธี ก ารตรวจสอบประสิ ทธิ ภ าพระบบการแพร่ ก ระจายสั ญ ญาณวิ ท ยุ ข องเครื อข่ า ยสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ ดําเนิ นการโดยทําการจัดสรรเจ้าหน้าที่ออก
ทําการตรวจวัด ระดับ ความแรงของสั ญ ญาณวิท ยุในแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้บ ริ ก ารด้ว ยเครื่ อ งมื อ วัด ยี่ห้ อ Anritsu รุ่ น
ML524B ใช้ร่วมกับสายอากาศไดโพล ทําการวัดในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ที่ห่างไกลจากเครื่ องส่งสัญญาณวิทยุ
ผลที่ได้จากการสํารวจถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อหาประสิ ทธิภาพการทํางานของระบบวิทยุกระจายเสี ยง และเพื่อที่จะ
ได้ทาํ การแก้ไขปั ญหาพื้นที่อบั สัญญาณ ซึ่ งการดําเนินการดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรค่อนข้างสูง และเป็ น
ค่าใช้จ่ายทุ ก ๆ ครั้งที่ มีการตรวจสอบการแพร่ กระจายสัญญาณ ซึ่ งจะต้องดําเนิ นการตรวจสอบอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ
ดังนั้นเพื่อเป็ นการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายและเวลาในการลงพื้นที่ การจัดทําระบบตรวจวัดค่าความแรงของ
สัญญาณวิทยุ โดยนําอุปกรณ์ไปติดตั้งตามพื้นที่ให้บริ การบริ เวณต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่นาํ ไปติดตั้งนี้ ทาํ การส่ งค่าที่
วัดได้ผ่านระบบโทรคมนาคมกลับมายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่กรมประชาสัมพันธ์โดยอัตโนมัติจึงเป็ นแนวทางที่
สามารถจะลดค่าใช้จ่ายได้
3.2 การสร้ างระบบตรวจวัดค่ าความแรงของสัญญาณวิทยุ
การสร้างระบบตรวจวัดค่าความแรงของสัญญาณวิทยุที่จะนําไปติดตั้งตามพื้นที่ให้บริ การบริ เวณต่าง ๆ
ต้องทําการออกแบบให้มีตน้ ทุนตํ่า และสามารถให้ค่าการวัดที่มีความคลาดเคลื่อนจากเครื่ องมือวัดที่ใช้อยูไ่ ม่มาก
นัก เพื่อจะสามารถนําไปใช้เป็ นการคัดกรองเบื้องต้น ซึ่ งเมื่อตรวจสอบพบปั ญหาที่บริ เวณใด จึงจะดําเนิ นการส่ ง
เจ้าหน้าที่เพื่อทําการวัดและตรวจสอบด้วยเครื่ องมือวัดมาตรฐานอีกครั้ง
3.2.1 ไอซีขยายสัญญาณแบบลอการิทมึ AD8310
ไอซี AD8310 ดังแสดงในภาพที่ 1 เป็ นอุ ปกรณ์ ขยายสัญ ญาณแบบลอการิ ทึ มสามารถตรวจวัด
สัญญาณความถี่ช่วงของ DC ถึ ง 440 MHz สามารถตรวจวัดค่าความแรงของสัญ ญาณในช่วง – 91 dBV ถึง +4
dBV ให้ ค่ า เอาท์ พุ ท การวัด เป็ นแรงดัน ไฟฟ้ า ค่ อ นข้า งเป็ นเชิ ง เส้ น ในช่ ว งแรงดัน 0.35V ถึ ง 2.5V ทั้ง นี้ การ
ตอบสนองต่อความถี่ของไอซีน้ ี จะตอบสนองในช่วงกว้างมากดังนั้นในวงจรแมชชิ่งเพื่อให้สามารถใช้งานในย่าน
การวัดคลื่นเอฟเอ็มที่ เหมาะสมจะต้องเลือกค่าอุปกรณ์ พาสซี ฟให้สามารถตอบสนองย่านการวัดที่ แคบลง โดย
เลือกให้วงจรแมชชิ่งในย่านความถี่ 100 MHz [2]

ภาพที่ 1 บอร์ดวงจรขยายสัญญาณแบบลอการิ ทึมที่ใช้ไอซี AD8310
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3.2.2 เครื่ องมือวัดยีห่ ้ อ Anritsu รุ่น ML524B
เครื่ องมือวัดยี่ห้อ Anritsu รุ่ น ML524B ดังแสดงในภาพที่ 2 สามารถตรวจจับความถี่ในช่วง 25 –
1000 MHz และสามารถวัดความแรงของสัญญาณได้ 0 – 114 dBµV/m (สําหรับความถี่ 25 – 300 MHz) และ 114
– 120 dBµV/m (สําหรับความถี่ 300 – 1000 MHz) ใช้งานร่ วมกับสายอากาศไดโพลแบบครึ่ งความยาวคลื่น (HalfWave) เป็ นเครื่ องมือวัดมาตรฐานที่ เครื อข่ายสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ใช้ใน
การวัดค่าความแรงของสัญญาณในพื้นที่ให้บริ การต่าง ๆ

ภาพที่ 2 เครื่ องมือวัดยีห่ อ้ Anritsu รุ่ น ML524B
3.2.3 ราสเบอรี่ไพล์
บอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มี
CPU GPU และ RAM อยูภ่ ายในชิปเดียวกัน มีจุดเชื่อมต่อ GPIO ให้ผใู ้ ช้สามารถนําไปใช้ควบคุมอุปกรณ์อุปกรณ์
ต่อพ่วงอื่น ๆ ได้ ถูกนํามาใช้ในโครงการนี้ เพื่ อเป็ นโนดการวัด และเป็ นเซอร์ ฟเวอร์ เพื่อรั บข้อมูลการวัดที่ ถูก
ส่ งผ่านมาทางอิ นเตอร์ เนต ทําให้สามารถวัดความแรงของสัญญาณการแพร่ กระจายคลื่ นได้ในบริ เวณที่ มีการ
ให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายโทรคมนาคม ส่ วนการเก็บข้อมูลสามารถติดตั้งได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ และ
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ท้ งั บนคอมพิวเตอร์ และบนสมาร์ ทโฟน การควบคุมการทํางานของราสเบอรี่ ไพสามารถ
ติดต่อกับเว็ปเบราเซอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ใช้โนดเรด (Node-RED) เป็ นเครื่ องมือสําหรับการพัฒนาโดยเป็ นการ
พัฒนาโปรแกรมแบบโฟลเบส (Flow Based Programming)
3.3 ทดสอบอุปกรณ์ เปรียบเทียบกับเครื่ องมือวัดทีใ่ ช้ งาน
การดําเนิ นการสร้างเครื่ องมือวัดความแรงของการแพร่ สัญญาณนี้ เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีตน้ ทุนตํ่า เพื่อจะ
สามารถทําการติดตั้งได้จาํ นวนมากในพื้นที่ ให้บริ การบริ เวณต่าง ๆ ในงบประมาณที่ ไม่สูงมาก แต่ขอ้ จํากัดคือ
ความแม่นยําในการวัดจะไม่สูงมากและจะมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นสัญญาณที่ถูกส่ งมาจากแหล่งกําเนิ ดอื่น ๆ
ได้ ดังนั้นการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความถี่ที่ตอ้ งการวัดและให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ ในการติดตั้งจึงมีความ
จําเป็ น โดยต้องมีการปรับแต่งค่าการวัดเที ยบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐานที่ เครื อข่ายสถานี วิทยุกระจายเสี ยงแห่ ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ใช้งานอยู่ ในทุก ๆ พื้นที่ที่นาํ เครื่ องมือวัดที่ สร้างขึ้นไปติดตั้ง เช่นการติดตั้งที่
จังหวัดเพชรบุ รี มี สถานี วิท ยุกระจายเสี ยงระบบเอฟเอ็มความถี่ 95.75 MHz และมี ส ถานี วิท ยุที่ ใช้งานความถี่
ข้างเคี ยงค่อนข้างน้อย โดยทําการเลือกใช้สายอากาศชนิ ดยากิ เพื่อลดผลจากคลื่นความถี่ขา้ งเคียงที่ อาจแพร่ มา
รบกวน และทําการหันสายอากาศไปยังสถานี เพื่ อทําการตรวจวัด โดยที ม วิจัยได้ท ําการลงพื้ น ที่ เมื่ อวัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2560 ดังแสดงในภาพที่ 3 เพื่อทําการทดสอบอุปกรณ์วดั ความแรงสัญญาณวิทยุ โดยสถานี ดงั กล่าวมี
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เสาส่ งสัญญาณตั้งอยูบ่ นเขาบันไดอิฐ ถนนเพชรเกษม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ละติจูด 13.1129 องศา
ลองติจูด 99.9347 องศา การสอบเทียบทําโดยเทียบวัดสัญญาณทั้งหมด 10 จุด กระจายตามระยะห่ างจากสถานี ส่ง
และทําการสอบเที ย บกับ เครื่ อ งมื อ วัด มาตรฐานที่ เครื อ ข่ ายสถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย กรม
ประชาสัม พัน ธ์ใช้ จุ ด ที่ ด ําเนิ น การวัด สัญ ญาณและผลการวัด แสดงดังตารางที่ 1 ระยะใกล้สุ ดที่ ทาํ การวัดคื อ
ระยะห่าง 450 เมตร ส่วนระยะไกลสุดคือ 19 กิโลเมตร ค่าที่ได้จากการวัดของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเทียบกับเครื่ องมือ
วัดมาตรฐานมีแนวโน้มและทิศทางไปทางเดียวกัน จึงสามารถนําอุปกรณ์ที่สร้างนี้ เพื่อนําไปพัฒนาต่อเป็ นระบบ
เฝ้าระวังค่าความแรงของสัญญาณได้ ต่อไป

ภาพที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อตรวจวัดค่าความแรงของการแพร่ สญ
ั ญาณ
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความเข้มสัญญาณวิทยุอุปกรณ์ AD8310 และ เครื่ องมือวัด Anritsu รุ่ น ML524B
ความเข้มสัญญาณวิทยุ (dBµV/m)
พิกดั
จุด
ระยะทาง (กิโลเมตร)
ละติจูด, ลองติจูด
Anritsu
AD8310
1
0.45
13.1068, 99.9317
90
88.66
2
1.3
13.1061, 99.9291
63
68.66
3
1.7
13.1138, 99.9393
74
83.66
4
2.7
13.1053, 99.9286
85
89.49
5
3.4
13.1237, 99.9501
80
83.24
6
4.5
13.1271, 99.9563
68
70.74
7
5
13.1305, 99.9603
82
85.74
8
5.2
13.1236, 99.8843
67
72.41
9
9.7
13.1503, 99.8521
60
64.07
10
19
13.2425, 99.8239
45
50.74
3.4 การสร้ างระบบเซนเซอร์ โนดและการแสดงผล
ทํา การติ ด ตั้ง เซอร์ ฟ เวอร์ เพื่ อ สร้ า งเป็ นแม่ ข่ ายของระบบติ ด ตั้ง ไว้ที่ ก รมประชาสั ม พัน ธ์ ใ ช้ร ะบบ
ปฏิ บั ติ ก าร Raspberry Pi Kernel V4.9, MQTT Service, Node Red Service, Apache Web Service V2.4.25, My
SQL V10.1.26 และ PHP My Admin V4.6.6 DEB4 โครงสร้างของระบบเฝ้าระวังค่าความแรงของสัญญาณแสดง
ดั ง ภาพที่ 4 ภายในอุ ป กรณ์ เซนเซอร์ โ นดประกอบด้ ว ยโมดู ล AD8310, Arduino, Raspberry Pi และ 3G
Communication module
Sensor Node

Module 3G
Moduel

Field Strength

Serial Port

MQTT

Raspberry Pi

USB Port

Serial Port

Server
GPS

A2D
Arduino
A2D
Temperature

ภาพที่ 4 บล็อกไดอะแกรมการทํางานของระบบเซนเซอร์การเฝ้าระวังฯ
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4. ผลการทดสอบ

หลังจากทําการสร้างระบบเสร็ จพร้อมการปรับแต่งค่าการวัดให้มีค่าใกล้เคียงกับเครื่ องมือวัดมาตรฐาน
แล้วจึงทําการนําเซนเซอร์โนดติตตั้งเพื่อทําการทดสอบจํานวน 3 จุด ณ จังหวัดเพชรบุรี ผลการวัดแสดงดังตารางที่
2 อุปกรณ์วดั สัญญาณเซนเซอร์โนดจะทําการวัดค่าสัญญาณและส่ งต่อค่าการวัดไปยังเซอร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ที่กรม
ประชาสัมพันธ์ ตําแหน่ งการติดตั้งอยูใ่ นระยะห่ าง 9.5 กิ โลเมตร ถึง 25 กิ โลเมตร การแสดงผลการวัดสามารถ
เรี ยกดูได้ผา่ นสมาร์ทโฟนและเว็ปเบราซ์เซอร์ดงั แสดงตัวอย่างในภาพที่ 5 ซึ่งสามารถเรี ยกดูค่าได้ในเวลาจริ ง
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลการวัดของอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นกับเครื่ องมือวัดมาตรฐานจํานวน 5 จุดวัด
จุด

ระยะห่าง (กิโลเมตร)

1
2
3

9.5
19
25

ความเข้มสัญญาณวิทยุ (dBµV/m)
เครื่ องมือวัดมาตรฐาน อุปกรณ์ที่สร้างขึ้น
52.7
56
66.4
68
64.7
65

ความแตกต่าง
6.3 %
2.4 %
0.5 %

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแสดงผลการวัดค่าที่เรี ยกดูในเวลาจริ ง

5. สรุ ป

ระบบเฝ้าระวังความแรงสัญญาณการออกอากาศวิทยุกระจายเสี ยงต้นทุนตํ่านี้ ได้มีการจัดทําขึ้นเพื่อลด
งบประมาณดําเนิ นการและกําลังเจ้าหน้าที่ ในการตรวจวัดค่าความแรงของสัญญาณการออกอากาศ โดยมีตน้ ทุน
ในการสร้างโนดชุดละไม่เกิน 2,000 บาทเท่านั้น โดยต้นแบบระบบนี้ แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนโนดวัดสัญญาณ
จํานวน 3 ชุด เมื่อนําค่าที่ได้จากอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นทําการสอบเทียบกับเครื่ องมือวัดมาตรฐานที่ใช้งาน ผลการวัดมี
ค่าความแตกต่าง อยูร่ ะหว่าง 0.5% – 6.3% ส่วนเซอร์ ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์ทาํ หน้าที่เพื่อเก็บค่าที่
ได้จากการวัด เมื่อต้องการดูผลการวัดสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลจากในฐานข้อมูลที่ได้บนั ทึกไว้ และสามารถดูขอ้ มูลใน
เวลาจริ งได้ท้ งั จากสมาร์ทโฟนและจากคอมพิวเตอร์ ทางคณะผูว้ ิจยั คาดหวังว่าระบบต้นแบบนี้ จะสามารถนําไป
พัฒนาต่อเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในการดําเนินการตรวจวัดของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ต่อไป
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ขั้นตอนในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้วโดยทัว่ ไปประกอบด้วย การกรองนํ้ามันพืชใช้
แล้ว การปรับสภาพนํ้ามันพืชใช้แล้วโดยใช้ความร้อน การทําปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน การแยกกลีเซอรี น
การทําความสะอาดด้วยนํ้า และการลดความชื้นโดยใช้ความร้อน
บทความนี้ ทาํ การศึ ก ษาเวลาที่ ใ ช้ในกระบวนลดความชื้ นโดยใช้ความร้ อนภายใต้สภาวะความดัน
บรรยากาศ เปรี ยบเทียบกับกระบวนการลดความชื้นภายใต้สภาวะความดันสุ ญญากาศ โดยใช้เครื่ องดูดความชื้น
ความดันตํ่า จากการทดสอบสําหรับการผลิตไบโอดีเซล 50 ลิตร พบว่ากระบวนการลดความชื้นโดยใช้ความร้อน
ภายใต้สภาวะความดันสุญญากาศโดยใช้เครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่าใช้เวลาเฉลี่ย 53 นาที ส่ วนกระบวนการลด
ความชื้ น ของนํ้า มัน ไบโอดี เซลที่ ส ภาวะความดัน บรรยากาศ ใช้เ วลาเฉลี่ ย 83 นาที นอกจากนั้น เมื่ อ ทํา การ
เปรี ยบเทียบค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลรวมทุกกระบวนการพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้กระบวนการลดความชื้นโดยใช้ความร้อนภายใต้สภาวะความดันสุ ญญากาศ
มีค่าลดลง 16.45 %
คําสําคัญ: ทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน ไบโอดีเซล นํ้ามันพืชใช้แล้ว ความดันสุญญากาศ
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ABSTRACT

A biodiesel processes from waste cooking oil are consist of a filtration process, a heat treatment of
waste cooking oil process, a trans-esterification reaction process, a glycerin-biodiesel separation process, a water
cleaning process, and a heat treatment of a biodiesel process.
A comparison of an using time between a heat treatment of a biodiesel process at the atmospheric pressure
and a heat treatment of a biodiesel process at the vacuum pressure by using a low pressure humidity reducing
machine was investigated. From the experiments, the using time for a heat treatment of a biodiesel process at the
vacuum pressure by using a low pressure humidity reducing machine was 53 minutes. And also, the using time
for a heat treatment of a biodiesel process at atmospheric pressure was 83 minutes. Moreover, the electrical power
was decreasing about 16.45 %, for 50 liters biodiesel process with a heat treatment of a biodiesel process at
vacuum pressure by using a low pressure humidity reducing machine.
KEYWORDS: Trans-esterification, Biodiesel, Waste Cooking Oil, Vacuum Pressure

1. บทนํา

ไบโอดีเซลเป็ นพลังงานทดแทนชนิ ดหนึ่ งที่สามารถผลิตได้จากนํ้ามันพืชหรื อไขมันสัตว์ และสามารถ
ใช้ทดแทนนํ้ามันปิ โตรดีเซล สําหรับเครื่ องยนต์ดีเซลได้ (นุภาพ แย้มไตรพัฒน์, 2550) นํ้ามันไบโอดีเซลที่ นิยม
ผลิตในปั จจุบนั เป็ นไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ซึ่ งได้จากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันระหว่างนํ้ามันพืชหรื อ
นํ้ามันสัตว์กบั แอลกอฮอล์ (เมทานอลหรื อเอทานอล) ได้ผลลัพธ์เป็ นไบโอดีเซลและกลีเซอรี น ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงปฏิกิริยาทรานส์เอสเสทอร์ริฟิเคชัน
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ในบทความนี้จะกล่าวถึงการลดเวลาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ จากนํ้ามันพืชใช้แล้ว
ทั้งนี้ เนื่ องจากนํ้ามันพืชใช้แล้วเป็ นวัตถุดิบที่มีศกั ยภาพในการนํามาผลิตเป็ นไบโอดีเซลสําหรับชุมชน เนื่ องจาก
ราคาไม่แพงและ เป็ นการสร้างทางเลือกที่ เหมาะสมในการกําจัดนํ้ามันพืชใช้แล้วจากครัวเรื อน (ชิ นนทัต สิ น
ประเสริ ฐโชคและ เพ็ญจิตร ศรี นพคุณ, 2559)
การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้วจะเริ่ มจากการปรับสภาพนํ้ามันพืชใช้แล้วโดยการกรองเพื่อนํา
สิ่ งปนเปื้ อนออก และไล่ความชื้น ต่อจากนั้นจึงนํามาทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเสทอร์ ริฟิเคชัน ที่อุณหภูมิ 60องศา
เซลเซี ยส โดยผสมนํ้ามันพืชใช้แล้วกับแอลกอฮอล์และตัวเร่ งปฏิ กิริยา (โซเดี ยมไฮดรอกไซด์หรื อโปตัสเซี ยม
ไฮดรอกไซด์) หลังจากผ่านกระบวนการทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันแล้ว จะได้น้ าํ มันไบโอดีเซลและกลี
เซอรี น เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกลีเซอรี นแยกชั้นออกจากชั้นนํ้ามันไบโอดีเซล ก็ทาํ การแยกกลีเซอรี นออก
แล้วจึงนํานํ้ามันไบโอดีเซลเข้าสู่ กระบวนการล้างนํ้าและลดความชื้นเพื่อปรับคุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลให้
สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของไบโอดีเซลชุมชน ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
การลดความชื้นเพื่อปรับคุณสมบัติของนํ้ามันไบโอดีเซลสามารถกระทําได้หลายวิธี (Lee K. -T., Foglia
T., and Chang K.-S., 2002) เช่ น การใช้ต ัว ดู ด ซับ (Absorbent) การใช้ไ อนํ้า ร่ ว มกับ การพัก นํ้า มัน (Steam and
sedimentation treatment)ฯ แต่วธิ ีที่ได้รับความนิยมคือการระเหยนํ้าออกจากนํ้ามัน โดยการเพิ่มอุณหภูมิให้มีค่าสู ง
กว่าจุดเดือดปกติของนํ้า แต่อย่างไรก็ตามจุดเดือดของนํ้าก็มีค่าแปรเปลี่ยนไปกับความดัน โดยที่จุดเดือดของนํ้าจะ
มีค่าตํ่ากว่าจุดเดือดปกติที่ความดันตํ่า ใบบทความนี้ จึงทําการเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในกระบวนการลดความชื้นที่
ความดันบรรยากาศ เปรี ยบเทียบกับกรณี ที่อยูใ่ นสภาวะความดันตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบเวลาที่ใช้ในกระบวนการของการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้กระบวนการลดความชื้น
ที่ความดันบรรยากาศ กับกระบวนการลดความชื้นที่มีเครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่ากว่าความดันบรรยากาศ
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้สาํ หรับชุมชนหรื อวิสาหกิจชุมชนที่มีการผลิตไบโอดีเซล

3. อุปกรณ์ เครื่ องมือทีใ่ ช้ และวิธีการทดสอบ

3.1 อุปกรณ์ เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
3.1.1 เครื่ องผลิตไบโอดีเซลจากนํา้ มันพืชใช้ แล้ ว
เครื่ องผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้วที่จดั สร้างขึ้นเป็ นเครื่ องผลิตไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์
โดยมีส่วนประกอบที่สาํ คัญคือถังนํ้ามันพืชที่ใช้แล้ว ถังผสมสารเคมี ถังปฏิกิริยาพร้อมมอเตอร์ใบกวน ถังแยกชั้น
กลีเซอรี น และกล่องควบคุม ทั้งนี้ เครื่ องผลิตไบโอดี เซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้วสามารถใช้ผลิตไบโอดี เซลจาก
นํ้ามันพืชใช้แล้วครั้งละ 50 ลิตร
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รู ปที่ 2 แสดงส่วนประกอบเครื่ องผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชใช้แล้ว
3.1.2 เครื่ องดูดความชื้นความดันตํา่
เครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่า ที่จดั สร้างขึ้น มีส่วนประกอบที่สาํ คัญ ประกอบด้วย ถังดูดความชื้น
ปั้ มนํ้ามัน ปั้ มแวคคัม ฮี ทเตอร์ เกจวัดความดัน ชุ ดควบคุ มอุณหภูมิ และแผงควบคุ มดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยมี
หลักการทํางานดังนี้ ปั้ มนํ้ามันจะทําการดูดนํ้ามันไบโอดีเซลที่ผา่ นขบวนการล้างนํ้าแล้วเข้าสู่ ถงั ดูดความชื้น ฮีท
เตอร์ จะทําหน้าที่ให้ความร้อนกับนํ้ามันไบโอดี เซลเพื่อให้น้ าํ ที่ผสมอยู่ระเหยออก โดยมีชุดควบคุมอุณหภูมิทาํ
หน้าที่ตดั ต่อการทํางานของฮีทเตอร์ ส่ วนปั้ มแวคคัม จะทําหน้าที่ลดความดันในถังดูดความชื้นเพื่อเร่ งการระเหย
ตัวของนํ้าที่ผสมอยูใ่ นนํ้ามันไบโอดีเซล

รู ปที่ 3 แสดงส่วนประกอบเครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่า
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3.2วิธีการทดสอบ
สําหรับขั้นตอนในการผลิตโบโอดีเซลมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 การเตรี ยมนํ้ามัน
เนื่ องจากนํ้ามันพืชที่ ใช้แล้วจะมีเศษอาหารหรื อสิ่ งปนเปื้ อนติดมาด้วยและยังมีความชื้ นอยู่ จึ งต้องทําการกรอง
นํ้ามันพืช เพื่อกําจัดเศษอาหารหรื อสิ่ งปนเปื้ อนออกจากนํ้ามัน ต่อจากนั้นจึงนํานํ้ามันที่ผา่ นการกรองแล้วจํานวน
50 ลิตรมาให้ความร้อนจนได้อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสเป็ นเวลาประมาณ 60 นาที (อ้างอิงตามคู่มือการผลิตไบ
โอดีเซลชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เพื่อไล่ความชื้นออกจากนํ้ามัน (ในขบวนการไล่
นํ้านี้จะมีการเปิ ดมอเตอร์กวนนํ้ามันพืชทุก 10 นาที โดยเปิ ดมอเตอร์ครั้งละ 1 นาที เพื่อให้อุณหภูมิน้ าํ มันในถังมีคา่
สมํ่าเสมอกัน)
3.2.2 การปรับสภาพนํ้ามัน
ปรับลดอุณหภูมิของนํ้ามันพืชใช้แล้วในข้อ 3.2.1 ให้เหลืออุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพื่อเตรี ยมทํา
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชัน
3.2.3 การทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน
ผสมสารเคมีที่ประกอบไปด้วยเมทานอล 25% (12.5 ลิตรต่อนํ้ามันพืชใช้แล้ว 50 ลิตร) และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 6 กรัม ต่อนํ้ามันพืชใช้แล้ว 1 ลิตร(0.3 กิโลกรัมต่อนํ้ามันพืชใช้แล้ว 50 ลิตร) เพื่อทํา
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส (.ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสาํ หรับนํ้ามันพืชใช้แล้ว
50 ลิตร)
3.2.4 การแยกกลีเซอรี น
นํานํ้ามันที่ผา่ นการทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชันแล้ว ทิ้งไว้จนชั้นนํ้ามันไบโอดีเซลและกลี
เซอรี นแยกตัวออกจากกัน จึงทําการแยกกลีเซอรี นออกจากนํ้ามันไบโอดีเซล
3.2.5 การล้างนํ้า
ฉี ดสเปรย์น้ าํ ผสมเข้าไปในนํ้ามันไบโอดีเซลที่ได้จากขั้นตอน 3.2.4 แล้วปล่อยให้น้ าํ กับนํ้ามันไบ
โอดี เซลแยกออกจากกันแล้วจึ งปล่อยนํ้าที่ แยกตัวออกมาทิ้งไป ครั้งแรกนํ้าที่ ปล่อยทิ้งจะมีลกั ษณะขาวขุ่น เมื่อ
ดําเนิ นการฉี ดสเปรย์น้ าํ ในครั้งที่สองนํ้าก็จะใสขึ้น ให้ดาํ เนินการทําซํ้าจนสี ของนํ้าที่ปล่อยทิ้งมีลกั ษณะใสเหมือน
นํ้าปกติ (โดยทัว่ ไปจะดําเนินการล้างนํ้าประมาณ 3-4 ครั้ง)
3.2.6 การลดความชื้นด้วยความร้อน
นํานํ้ามันไบโอดี เซลที่ ผ่านกระบวนการล้างนํ้าในข้อ 3.2.5 แล้วมาทําการลดความชื้ นโดยการให้
ความร้อนแก่น้ าํ มันไบโอดีเซลเพื่อให้น้ าํ ที่ผสมอยูใ่ นนํ้ามันไบโอดีเซลระเหยแยกตัวออกไป โดยทําการทดสอบ
สองรู ปแบบ โดยรู ปแบบแรกเป็ นการให้ความร้อนแก่น้ าํ มันไบโอดีเซลเพื่อให้น้ าํ ระเหยออกที่ความดันบรรยากาศ
และรู ปแบบที่สองเป็ นการให้ความร้อนแก่น้ าํ มันไบโอดีเซล เพื่อให้น้ าํ ระเหยออกโดยใช้เครื่ องดูดความชื้นความ
ดันตํ่า เพื่อทําการเปรี ยบเทียบระยะเวลาและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการลดความชื้นทั้งสองแบบ
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4. ผลการทดสอบ

ในการทดสอบเก็บข้อมูลจะทําการผลิตไบโอดีเซลในขั้นตอนที่ 3.2.1-3.2.5 (การเตรี ยมนํ้ามัน การปรับ
สภาพนํ้ามัน การทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน การแยกกลีเซอรี น การล้างนํ้า ) ในรู ปแบบเดียวกันแล้วนํา
นํ้ามันไบโอดีเซลที่ได้แบ่งเป็ นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนําไปลดความชื้นภายใต้ความดันบรรยากาศ ส่วนที่สองนําไป
ลดความชื้ น โดยใช้เ ครื่ อ งดู ดความชื้ นความดัน ตํ่า โดยทํา การทดสอบจํา นวน 3 ครั้ ง ได้ผ ลการทดสอบดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 แสดงค่าพลังงานและระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 1 รอบการผลิต 50 ลิตร
ขั้นตอน

การเตรี ยมนํ้ามัน
การปรับสภาพนํ้ามัน
การทําปฏิกิริยาทรานส์
เอสเทอริ ฟิเคชัน
การแยกกลีเซอรี น
การล้างนํ้า

อุปกรณ์

ปั้ม
ฮีทเตอร์
มอเตอร์
ฮีทเตอร์
ปั้ม
รวม

กําลังไฟฟ้า
(w)
375
3000
32
3000
375
-

เวลาใช้งาน
(นาที)
10
60
6
30
30
-

kW.h

0.0625
3.0000
0.0032
1.5000
0.1875
4.7532

เวลารวม
(นาที)
90
30
30
180
30
360

พิจารณาจากตารางที่ 1 สําหรั บกระบวนการผลิ ตนํ้ามัน ไบโอดี เซล 1 รอบการผลิ ตจํานวน 50 ลิ ตร
ขั้นตอนที่ 3.2.1-3.2.5 (การเตรี ยมนํ้ามัน การปรับสภาพนํ้ามัน การทําปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริ ฟิเคชัน การแยก
กลี เซอรี น การล้างนํ้า ) มี การใช้พลังงานรวม 4.7532 kW-h และใช้ระยะเวลาในการผลิ ตรวม 360 นาที ( 6
ชัว่ โมง)
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาที่ใช้ในขั้นตอนการลดความชื้น
ขั้นตอน
การทดสอบ
ครั้งที่ 1
การลดความชื้นแบบถังเปิ ด
80 นาที
ที่ความดันบรรยากาศ
การลดความชื้นโดยใช้เครื่ องดูด
50 นาที
ความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ

การทดสอบ
ครั้งที่ 2
85 นาที

การทดสอบ
ครั้งที่ 3
84 นาที

เวลาเฉลี่ย

53 นาที

56 นาที

53 นาที

83 นาที

พิจารณาจากตารางที่ 2 สําหรับกระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลขั้นตอนที่3.2.6 การลดความชื้นด้วย
ความร้อน เมื่อทําการการลดความชื้นแบบถังเปิ ดที่ความดันบรรยากาศจะใช้เวลาเฉลี่ยในการลดความชื้นเป็ นเวลา
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83 นาที และเมื่อทําการลดความชื้นโดยใช้เครื่ องดูดความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศจะใช้เวลาเฉลี่ยในการลด
ความชื้นเป็ นเวลา 53 นาที
ตารางที่ 3 แสดงค่าพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ในขั้นตอนการลดความชื้น
ขั้นตอน
การลดความชื้นแบบถังเปิ ด
ที่ความดันบรรยากาศ
การลดความชื้นโดยใช้เครื่ องดูด
ความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ

อุปกรณ์
ปั้ม
ฮีทเตอร์
ปั้ม
ฮีทเตอร์
ปั้มแวคคัม

กําลังไฟฟ้า
(w)
375
3000
375
3000
150

เวลาใช้งาน
(นาที)
10
73
10
43
43

kW.h
0.0625
3.6500
0.0625
2.1500
0.1075

พิจารณาจากตารางที่ 3 สําหรับกระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลขั้นตอนที่3.2.6 การลดความชื้นด้วย
ความร้อน เมื่อทําการการลดความชื้ นแบบถังเปิ ดที่ความดันบรรยากาศจะใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 3.7125 kW-h
และเมื่อทําการลดความชื้ นโดยใช้เครื่ องดูดความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศจะใช้พลังงานเฉลี่ยเท่ากับ 2.32
kW-h

5. สรุ ป

จากข้อ มู ล ผลการทดสอบในตารางที่ 1-3 สามารถสรุ ป เวลาเฉลี่ ย และพลัง งานเฉลี่ ย ที่ ใ ช้สํ า หรั บ
กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 1 รอบการผลิตจํานวน 50 ลิตร เมื่อทําการการลดความชื้นแบบถังเปิ ดที่ความ
ดันบรรยากาศและทําการลดความชื้นโดยใช้เครื่ องดูดความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าพลังงานและระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล1 รอบการผลิต 50 ลิตร
กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 รอบการผลิต
โดยใช้การลดความชื้นแบบถังเปิ ดที่ความดันบรรยากาศ
กระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 รอบการผลิต
โดยใช้เครื่ องดูดความชิ้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ

ระยะเวลาเฉลี่ย
(นาที)
443

พลังงานที่ใช้
(kW.h)
8.4657

413

7.0732

พิจารณาจากตารางที่ 4 สําหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครื่ องดูดความชื้ นความดันตํ่ากว่า
บรรยากาศใช้เวลาลดลง 30 นาที หรื อคิดเป็ นเวลาที่ลดลง 6.77% ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต 1 รอบการผลิต
ในส่ วนของพลังงานที่ใช้สาํ หรับกระบวนการผลิตไบโอดีโดยใช้เครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ มี
ค่าลดลง 1.3925 kW-h หรื อคิ ดเป็ นค่าพลังงานที่ ลดลง 16.45% ของพลังงานทั้งหมดที่ ใช้ในการผลิ ต 1 รอบ
การผลิต
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6. ข้ อเสนอแนะ

ในการทดสอบในครั้งนี้ทาํ การทดสอบลดความชื้นโดยใช้เครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศ
เฉพาะขั้นตอนที่3.2.6 การลดความชื้นของนํ้ามันไบโอดีเซลที่ผา่ นกระบวนการล้างนํ้าแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ยงั สามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่ องดูดความชื้นความดันตํ่ากว่าบรรยากาศกับขั้นตอนที่3.2.1 การเตรี ยมนํ้ามันได้ดว้ ย (แต่อย่างไรก็
ตามเวลาที่ใช้สาํ หรับการลดความชื้นสําหรับขั้นตอนที่ 3.2.1 นั้นจะขึ้นอยูก่ บั สภาพและแหล่งที่มาของนํ้ามันพืชใช้
แล้ว)
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บทความนี้ เป็ นการนําเสนอการพัฒนาชุ ดควบคุมพัดลมระบายอากาศสําหรั บห้องปรั บอากาศ เพื่อ
แก้ปัญหาการระบายอากาศเกินความจําเป็ นออกจากห้องปรับอากาศที่ไม่เหมาะสมกับจํานวนคนที่อยูใ่ นห้อง การ
ระบายอากาศดังกล่าวได้นาํ ความเย็นออกจากนอกห้องไปด้วยทําให้เครื่ องปรับอากาศมีภาระการทําความเย็นมาก
ขึ้น ต้นแบบชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศอัตโนมัติใช้หลักการตรวจวัดออกซิ เจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และนับจํานวนคนที่ อยู่ในห้องเพื่อเป็ นข้อมูลในการควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการระบายอากาศ และระดับความปลอดภัยของความหนาแน่นของออกซิ เจน ชุดควบคุมพัดลมระบาย
อากาศประกอบไปด้วย ชุดตรวจวัดออกซิ เจนและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ชุดตรวจจับจํานวนคน ชุดตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว และชุดปรับความเร็ วพัดลม การทํางานจะเริ่ มเมื่อมีคนเข้ามาในห้องโดยจะมีชุดตรวจจับความ
เคลื่ อ นไหวด้ว ยอิ น ฟาเรด เพื่ อ ตรวจจับ จํา นวนคนที่ เ ข้า ออกห้ อ ง และตรวจจับ ออกซิ เ จนร่ วมกั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ โดยส่ งผลไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อสั่งให้วงจรควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ พดั ลม
ระบายอากาศทํางาน ซึ่งสามารถปรับอัตราการระบายอากาศได้ 4 ระดับ ที่สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน และจํานวน
คนในห้อง โดยจะมีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายในห้อง เมื่อไม่มีความเคลื่อนไหวเกิ ดขึ้นพัดลมระบาย
อากาศก็จะหยุดการทํางานทันที จากการทดลองในห้องปรับอากาศที่ ควบคุมที่ อุณหภูมิภายใน 25 ºc ความชื้ น
สัมพัทธ์ 60% อุณหภูมิภายนอก 35 ºc ความชื้นสัมพัทธ์ 80% พบว่าการในแต่ละระดับการระบายอากาศสามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการระบายอากาศเย็นทิ้งได้ประมาณ 15%
คําสําคัญ: พัดลมระบายอากาศ, การระบายอากาศ, การปรับอากาศ
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ABSTRACT

This paper presents design and development of air ventilation fan controller for air conditioning room.
The purpose is to solve the inappropriate ventilated air from the air conditioning room. The ventilation brings the
cooled air out from the room leading to increasing in air conditioner loading. The ventilation fan controlled use
oxygen sensor, carbon dioxide sensor the number of residents and room temperature for controlling the ventilation
fan incidence to the ventilating standard. The controller includes resident counter, thermometer, and fan speed
controller, which operating when the sensor detect oxygen, carbon dioxide out of standard and sensor detect the
resident entrance or exit the room. The counter, consisted of infrared sensor and display, sends the signal to
microcontroller for controlling fan speed. The controller provides 4 level of ventilation in accordance to the
number of residents. In addition, the ventilation fan is stopped when motion is not detected in the room. The
controller was experimented in 25oC setting temperature of air condition room with room humidity of 60%, the
ambient temperature of 35oC, and humidity of 80%. The result shown that, by adjusting the ventilation level, the
electricity consumption could be reduced by 15 %.
KEYWORDS: Ventilation fan, Ventilation, Air Conditioning

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การใช้พดั ลมระบายเพื่อระบายอากาศให้กบั ห้องปรับอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่ เหมาะสมสําหรับห้อง
ปรับอากาศ ซึ่งการระบายอากาศโดยทัว่ ไปแล้วไม่ได้คาํ นึงถึงปริ มาณการระบายอากาศมากนัก โดยขณะที่พดั ลม
ระบายอากาศนอกจากจะทํา การระบายอากาศเสี ย ออกจากห้อ งแล้ว ยัง ได้นํา ความเย็น ออกจากห้อ ง ทํา ให้
เครื่ องปรับอากาศทํางานหนักตลอดเวลาและปริ มาณอากาศระบายไม่เหมาะสมตามมาตรฐานการระบายอากาศ
ปริ มาณอากาศระบายที่มากเกินมาตรฐานการระบายอากาศ จากอัตราการระบายอากาศของห้องแต่ละประเภททํา
ให้มีการนําความเย็นออกนอกห้องเป็ นภาระของเครื่ องปรับอากาศที่ตอ้ งทํางานเพิ่มขึ้น ในบทความนี้ มีแนวคิดที่
จะพัฒนาระบบและวิเคราะห์การระบายอากาศที่เหมาะสม โดยการตรวจวัดระดับออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์
สําหรับห้องปรับเพื่อการประหยัดพลังงานโดยใช้ระบบควบคุม การระบายอากาศอัตโนมัติที่สร้างขึ้นเพื่อทําการ
ทดสอบการทํางานจริ งและนําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ถึงการสูญเสี ยพลังงานไฟฟ้าที่ไปกับอากาศเย็นทิ้งเพื่อ
เป็ นแนวทางในการใช้งานให้เหมาะสมต่อไป

2. การระบายอากาศและพัดลมระบายอากาศ

2.1 การระบายอากาศ
การระบายอากาศ หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริ มาณที่กาํ หนดให้ไหลไปทิศทางและด้วย
ความเร็ ว ที่ ต อ้ งการ สามารถกํา จัด มลพิ ษ ความร้ อ น ความชื้ น กลิ่ น รบกวน ควัน และอื่ น ๆ ให้อ อกไปจากที่
ปฏิบตั ิงานและให้อากาศบริ สุทธิ์ เข้ามาแทนการระบายอากาศเป็ นการควบคุมมลพิษทางอากาศโดยปกติคนเราจะ
หายใจเอาอากาศเข้าไปด้วยอัตราประมาณ 6 ลิตรต่อนาทีแต่ถา้ ทํางานหนักจะใช้อากาศ 50 ลิตรต่อนาที
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การทํางานในห้องที่ ปิดทึ บไม่มีการระบายอากาศเลยเป็ นสิ่ งที่ ไม่ถูกสุ ขลักษณะของห้องเหล่านี้ เช่น
ห้องพัก ห้องสํานักงาน ห้องอาหาร ห้องนํ้า ห้องเรี ยน อาคารจอดรถ ตลอดจน ห้องปฏิ บัติการวิทยาศาสตร์
ถึงแม้วา่ จะมีระบบปรับอากาศให้อยูใ่ นสภาวะที่ตอ้ งการแล้วก็ตาม กิจกรรมที่เกิดอยูภ่ ายในห้องนั้นอาจก่อให้เกิด
มลพิษทางอากาศขึ้นได้ จึงควรมีระบบระบายอากาศอย่างพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผูท้ าํ งานในห้องนั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ จะยิ่งมีแหล่งกําเนิ ดมลพิษต่าง ๆ ได้มากมาย ที่อาจเกิดการสะสม
ของสารปนเปื้ อนในอากาศจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้หอ้ งได้สามารถคํานวณอัตราการระบาย
อากาศดังสมการที่ 1 [1]
Q=

Hs
60 CpρdT
Q = อัตราการระบายอากาศที่ตอ้ งการ (ft3/min)
Hs = Sensible Heat (BTU/hr)
Cp = ความร้อนจําเพาะของอากาศ (BTU/lb 0F)
ρ = ความหนาแน่นของอากาศ (lb/ ft3)
dT = ความแตกต่างอุณหภูมิภายในและภายนอก (0F)

(1)

2.2 พัดลมระบายอากาศ
พัดลมระบายอากาศในที่น้ ี หมายถึง พัดลมที่ มีใบพัดตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไปใช้มอเตอร์ หมุนโดยตรงโดยใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 250 โวลต์ ความถี่กาํ หนด ไม่เกิน 50 เฮิรตซ์ ติดไว้เพื่อจุดประสงค์
ในการระบายอากาศ เช่น ที่ผนังห้อง เพดาน ฯลฯ การใช้งานเฉพาะภายในอาคาร หรื อสถานที่อื่นโดยมีลกั ษณะ
การใช้งานที่ คล้ายคลึงกัน ในการระบายอากาศเสี ยภายในห้องออกสู่ ภายนอกห้อง หรื อการระบายอากาศดีจาก
ภายนอกห้องเข้ามาภายในห้องวิธีการระบายอากาศที่ดีตอ้ งคํานึงถึงการประหยัดพลังงานด้วย จะต้องให้มีพ้นื ที่ที่
ต้อ งการปรั บอากาศจริ ง ๆ ให้น้อ ยที่ สุ ด นอกนั้น เป็ นพื้ นที่ ส่ ว นที่ ไ ม่จาํ เป็ น การระบายอากาศอาจใช้วิธี การ
ธรรมชาติก่อน ถ้าไม่พอจริ ง ๆ จึ งใช้การระบายอากาศแบบทางกล เช่น การใช้พดั ลมไฟฟ้ าซึ่ งต้องใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า มาก เพราะต้อ งเปิ ดใช้ต ลอดเวลาขณะใช้ห้อ ง แต่ ก็ ส ามารถควบคุ ม การใช้ง านได้ง่ า ย มี ข นาดพัด ลม
หลากหลายให้เลือกใช้ตามความต้องการของห้อง
การที่จะนําอากาศบริ สุทธิ์จากภายนอกมาใช้ สําหรับระบายอากาศจํานวนทั้งหมดเท่าใดนั้นขึ้นกับปั จจัย
ทางกายภาพเช่น อุณหภูมิ ชนิดของระบบจ่ายลมและความเร็ วลม อย่างไรก็ตามการทํางานของระบบจ่ายลมขึ้นกับ
ชนิดของอาคารและประโยชน์ใช้สอย เนื้อที่อาคาร ความสูงของห้องพื้นที่หน้าตัดและประเภทของการอาศัย
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ตารางที่ 1 ปริ มาณอากาศระบายมาตรฐานสําหรับใช้ระบายอากาศในห้องปรับอากาศ [1]
ประเภทของห้องปรับ
อากาศ
ห้องเรียน
หอประชุม
ห้องนอน
ห้องสมุด
สํานักงาน

ปริ มาณอากาศระบาย
(CFM)
ตํา� สุด
10
5
5
7
15

แนะนํา
10 - 15
5 - 7.5
5-7
10 - 12
15 - 25

การตรวจวัด ระดับ ของออกซิ เ จน ด้ว ยการใช้อ อกซิ เ จนเซนเซอร์ และนํา ผลที่ ไ ด้จ ากการวัด มา
ประมวลผลเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลของการลดลง ของระดับออกซิเจนในหน่วยความจํา จนกระทัง่ การลดลงถึง
ระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพดังนี้ สลบทันที ถ้าในบรรยากาศไม่มีออกซิเจนอยูเ่ ลย จากนั้นประมาณ 2-3 นาที จะ
สิ้นชีวติ หรื อหมดสติอย่างช้า ๆ ถ้าเกิดการขาดอากาศ เนื่องปริ มาณออกซิเจนค่อยๆ ลดลงอย่างช้า ๆ โดยแบ่งอัตรา
การขาดอากาศเป็ น 4 ระดับ
ระดับที่ 1 ออกซิเจนลดลงจาก 21 % เหลือ 17% โลหิ ตจะได้รับออกซิเจนน้อยลงกว่าปกติ จะหายใจลึก
และถี่ข้ ึน ความสามารถในการนึกคิดช้าลง การบังคับกล้ามเนื้อและร่ างกายการกระทําได้ไม่ค่อยสะดวก
ระดับที่ 2 ออกซิเจนลดลงจาก 17% เหลือ 10% ไม่สามารถคิดอะไรได้ หมดสติไม่มีความรู ้สึกต่อการ
เจ็บปวดกล้ามเนื้อกระตุกถี่
ระดับที่ 3 ออกซิเจนลดลงจาก 10% เหลือ 6% มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่สามารถบังคับให้กล้ามเนื้อ
เคลื่อนไหวแม้แต่กระทัง่ ยืน หรื อ คลาน ก็ทาํ ไม่ได้ มาถึงระยะนี้ไม่มีสติพอที่จะรู ้วา่ อะไรเป็ นอะไรแล้ว อาการ
ทั้งหมดเห็นได้ชดั ในระยะนี้ แต่ก็ไม่มีทางแก้ไข และถึงแม้วา่ จะได้รับการรักษาพยาบาลแต่สมองถูกทําลาย
หมดแล้ว
ระดับที่ 4 ออกซิเจนลดลงตํ่ากว่า 6% อ้าปากค้าง เริ่ มชักกระตุกและหยุดการหายใจ หัวใจเต้นต่อไปอีก
สัก 2-3 นาที ก็สิ้นชีวติ

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 วงจรนับจํานวนคน
ทําหน้าที่นบั คนเข้า-ออกจากห้อง วงจรนี้จะทํางานโดยการเปรี ยบเทียบแรงดันในสภาวะที่มีคนเดินผ่าน
ระหว่างภาครับและภาคส่ งจะมีการเปรี ยบเที ยบแรงดัน โดยเอาท์พทุ ที่ออกจากวงจรนี้ จะมีสัญญาณ LOW วงจร
ตรวจนับคนเข้าและคนออก ใช้หลักการง่ายๆ คือ จะแสดงสถานะโดยใช้ LED เมื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตัด
ผ่านเซนเซอร์ LED จะติด วงจรนี้ จะทํางานโดยจ่ายไฟ 5 VDC เข้ามาในวงจร ซึ่ งเซนเซอร์ จะมี 2 ตัว คือ ตัวรับ
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สัญญาณและตัวส่ งสัญญาณ ส่ งสัญญาณไปยังชุดหน่ วงเวลาและส่ งสัญญาณไปไมโครคอนโทรลเลอร์ [3] เพื่อ
แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD โครงสร้างและการจัดสร้างชุดนับจํานวนคนดังรู ปที่ 2

รู ปที่ 1 วงจรเซนเซอร์รับแสงอินฟาเรด
3.2 การตรวจวัดออกซิเจน

รู ปที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบระหว่าง เปอร์เซ็นต์ความหนาแน่นของออกซิเจน
(Oxygen Concentration) กับ แรงดันเอาท์พทุ ของเซนเซอร์ (Sensor Output)
จากรู ปที่ 2 แรงดันเอาท์พุทสู งสุ ดที่ ได้จากเซนเซอร์ จะมีค่าอยู่ที่ 12 .5 mV เมื่อนําเซนเซอร์ ไปใช้งาน
ต้องได้รับการขยายแรงดันเพิ่มขึ้น 200 เท่า จะทําให้แรงดันเอาท์พุท ที่ ความหนาแน่ นของออกซิ เจน 21 % มีค่า
เท่ากับ 2.5 V และจะมีค่าลดลงเป็ นเชิงเส้นตามลําดับ[4] จากนั้นแรงดันเอาท์พุทจะส่ งไปยัง ภาคแปลงสัญญาณ
อนาลอกเป็ นดิจิตอลในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
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3.3 การออกแบบการเชื่ อมต่ อออกซิเจนเซนเซอร์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
V+

R2 = 2MΩ
R1= 10kΩ

+
-

Vin

Vout
V-

รู ปที่ 3 วงจรขยายแบบไม่กลับเฟส
เป็ นวงจรขยายแรงดัน โดยใช้ไอซี เบอร์ LF353 ซึ่ งเป็ นออปแอมป์ เพื่อขยายแรงดันเอาท์พทุ ที่ได้จาก
ออกซิ เจนเซนเซอร์ ขณะที่ตรวจวัดปริ มาณออกซิ เจนได้ 21 % โดยปกติจะมีค่าเท่ากับ 12.5mV ซึ่ งเอาท์พุทที่ได้
จะต้องถูกส่ งต่อไปยังส่ วนของ การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิจิตอล ดังนั้นจําเป็ นต้องขยายแรงดันให้เพียงพอ
ต่อภาคอินพุทของการแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นดิ จิตอล ในที่ น้ ี ตอ้ งทําการขยายถึง 200 เท่า จะทําให้แรงดัน
เอาท์พุทเพิ่มเป็ น 2.5 โวลต์ และจะมีค่าเพิ่มขึ้น หรื อลดลงโดยมีลกั ษณะเป็ นเชิงเส้น เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ปริ มาณออกซิเจนที่ทาํ การวัด
3.4 การทดสอบการตรวจวัดออกซิเจน

รู ปที่ 4 การทดสอบการทํางานของเคริ่ องวัดที่ออกแบบเปรี ยบเทียบกับ GasAlert MicroClip
การทดสอบในรู ปที่ 4 เป็ นการทํางานของเคริ่ องวัดที่ออกแบบเปรี ยบเทียบกับ GasAlert MicroClip ใน
ภาชนะปิ ดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดยการใช้เครื่ องมือดูดอากาศออกเพื่อทําให้ระบบไม่มีออกซิเจน
3.5 การออกแบบชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศ
การออกแบบและจัดสร้างชุดควบคุมพัดลมระบาย ในงานวิจยั จะประกอบไปด้วยชุดนับจํานวนคน ชุด
ตรวจจับความเคลื่อนไหวและชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศ ชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศนี้จะเริ่ มทํางานเมื่อมี
คนเข้า-ออก ในห้อง โดยจะมีชุดตรวจนับจํานวนคนเข้าและออกเป็ นตัวกําหนดให้พดั ลมระบายอากาศทํางานที่
ระดับ อัต ราการระบายอากาศต่า งกัน 4 ระดับ โดยการทํา งานจะสอดคล้อ งกับจํา นวนคน และการตรวจวัด
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ออกซิ เ จนและก๊า ซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ อ ยู่ใ นห้องมี ว งจรควบคุ มต่ าง ๆ ตามรู ป ที่ 5 และรายละเอี ย ดการ
ออกแบบดังนี้
IR
Senser

IR
Senser

O2
Senser

CO2
Senser

รู ปที่ 5 ชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศ
3.6 ชุดควบคุมความเร็วรอบพัดลมระบายอากาศ
ทําหน้าที่ควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ พดั ลมระบายอากาศซึ่ งเป็ นมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับชนิ ด
เฟสเดียวแบบสปลิทเฟสทํางานที่ระดับอัตราการระบายอากาศต่างกัน 4 ระดับ ตามที่ออกแบบไว้โดยใช้หลักการ
ควบคุมความเร็ วรอบด้วยวิธีการลดแรงดัน ความเร็ วของมอเตอร์ จะถูกกําหนดด้วยจุดตัดระหว่างเส้นกราฟของ
แรงบิดกับความเร็ วรอบของมอเตอร์ตดั กับเส้นกราฟของแรงบิดกับความเร็ วของโหลด
3.7 ชุดตรวจจับความเคลื่อนไหว
ทําหน้าที่ตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีสิ่งมีชีวิตอยูใ่ นรัศมีที่โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหวสิ่ งมีชีวติ
จะแผ่รังสี ความร้อนออกมาโมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหวจะรับรังสี ความร้อน แล้วขยายสัญญาณแล้วส่ งผ่าน
วงจรเปรี ยบเทียบแล้วส่งสัญญาณพัลส์ออกมาทางเอาท์พทุ และส่งสัญญาณนี้ออกไปใช้งานและเมื่อไม่มีคนอยูใ่ น
ห้อง จะมี การตรวจสอบความเคลื่ อนไหวในห้อง เมื่ อไม่มีความเคลื่ อนไหวพัดลมระบายอากาศก็จะหยุดการ
ทํางานทันทีในงานวิจยั นี้โมดูลตรวจจับความเคลื่อนไหวรุ่ น SILA-MP10M
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4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ในการทดสอบเพื่อพิสูจน์การทํางานและวัดความเร็ วลมของชุดพัดลมระบายอากาศในแต่
ละความเร็ วของพัดมเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปคํานวณหาอัตราการระบายอากาศในแต่ละระดับความเร็ วโดยมีผลการ
ทดลองดังนี้
(1) สามารถตรวจนับคนเข้าออกได้
(2) สามารถปรับระดับความเร็ วพัดลมระบายอากาศได้ 4 ระดับ
(3) สามารถตรวจจับคนในรัศมี10 เมตรและหยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศได้เมื่อไม่มีคนอยู่
(4) สามารถตรวจจับเปอร์ เซ็นต์ออกซิ เจน และก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ โดยแสดงผลออกทางจอ
LCD
ตารางที่ 2 ระดับออกซิเจนที่วดั ได้ภายในภาชนะปิ ด และทําระบบสุญญากาศ
ระดับ
ออกซิเจนที่
เป็ นอันตราย

จํานวนการทดสอบ
ครั้งที่
2
20.5

ครั้งที่
3
20.6

ครั้งที่
4
20.5

ครั้งที่
5
20.5

ค่าเฉลี่ย

17-21%

ครั้งที่
1
20.6

10-17%

15.6

15.8

16.0

15.9

15.8

15.8

6-10%
ตํ่ากว่า 6%

8.5
5.7

8.8
5.6

8.7
5.7

9.0
5.7

8.9
5.8

8.7
5.7

20.5

ตารางที่ 3 ปริ มาณอากาศระบายอากาศในแต่ละระดับของพัดลมที่ออกแบบและค่าพลังงานไฟฟ้าจากการสูญเสี ย
ลมเย็นที่ทิ้งออกจากห้อง
Speed
ความเร็ ว ปริ มาณอากาศ เหมาะสําหรับ พลังงานไฟฟ้าสูญเสี ย
เฉลี่ย
ที่ระบาย
คน
(kWh)
(m/s)
(cfm)
(จํานวนคน)
1
2.15
409.72
0-27
24.97
2
2.55
485.94
28-32
28.99
3
2.95
562.17
33-37
34.15
4
3.46
659.36
38-43
39.61
จากผลการทดสอบในตารางที่ 3 ทําให้เราทราบถึงระดับการระบายอากาศ 4 ระดับที่เหมาะสม กับจํานวน
คนในแต่ละระดับ สามารถแสดงการเปรี ยบเทียบได้ดงั รู ปที่ 6 เป็ นกราฟเปรี ยบเทียบปริ มาณอากาศที่ระบายของ
พัดลมระบายอากาศแบบปรับ speed กับแบบ speed เดียว (อ้างอิงจากมาตรฐานการระบายอากาศสําหรับห้องเรี ยน
ที่ปริ มาณอากาศระบาย 15 cfm.)
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ปริมาณอากาศที่ระบาย (cfm)

700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

1

2

3

4

speed

รู ปที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบปริ มาณอากาศที่ระบายของพัดลมระบายอากาศแบบปรับ speed กับแบบ speed เดียว

พลังงานไฟฟ้ าสูญเสีย (kWh)

จากผลการทดสอบการทํางานตามตารางที่ 3 นําข้อมูลอัตราการระบายอากาศในแต่ละระดับความเร็ ว
นําไปคํานวณการสู ญเสี ยความเย็นตามหลักการสู ญเสี ยพลังงานไฟฟ้ าคํานวณมาจากค่าลมเย็นที่ทิ้งออกจากห้อง
ภายในเวลา 10 ชม. ที่อุณหภูมิภายใน 25 ºc ความชื้นสัมพัทธ์ 60% RH อุณหภูมิภายนอก 35 ºc ความชื้นสัมพัทธ์
80%RH มาจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ตามมาตรฐานประเทศไทย ซึ่ งแสดงผลการคํานวณตามตารางที่ 3
สามารถแสดงการเปรี ยบเทียบได้ดงั รู ปที่ 7
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

39.61
34.15
24.97

1

28.99

2

3

4

Speed

รู ปที่ 7 การเปรี ยบเทียบการสูญเสี ยพลังงานไฟฟ้าจากการคํานวณการสูญเสี ยลมเย็นที่ทิ้งออกจากห้อง
จากการวิเคราะห์ผลพบว่าการในแต่ละระดับการระบายอากาศสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการ
ระบายอากาศเย็นทิ้งได้ประมาณ 15%
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5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการทดสอบชุดควบคุมพัดลมระบายอากาศและวิเคราะห์ผลการสู ญเสี ยพลังงานไปกับการระบาย
อากาศทําให้เราได้ขอ้ สรุ ปว่าควรมีการควบคุมอัตราการระบายอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานจริ งมากที่สุดอาจ
เกิดความยุง่ ยากแต่ถา้ มองในแง่ของภาพรวมการสู ญเสี ยพลังงานอาจมีจุดคุม้ ทุนภายในระยะสั้นอีกทั้งยังช่วยให้
ประเทศมีความมัน่ คงทางพลังงาน

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การนํา ไปใช้ง าน อาจต้อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง ค่ า ต่ า งๆ ของตัว แปรที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อม เช่น ขนาดห้อง ขนาดเครื่ องปรับอากาศ ขนาดพัดลมระบายอากาศเป็ นต้น
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การทดสอบกับสภาพแวดล้อมจริ งต่าง ๆ ที่มีความสมดุลกับการออกแบบเพื่อบันทึกผลและวิเคราะห์
ผลเปรี ยบเทียบกับผลจากการวิจยั เพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุ งต่อไป
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บทความนี้ เสนอ ผลของการเชื่ อ มต่ อ กัน ของโครงสร้ า งป้ า ยโฆษณาขนาดใหญ่ ต่อ พฤติ ก รรมการ
ต้านทานแรงลม อ้างอิงจากมาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร พ.ศ. 2550 (มยผ.1311-50)
โดยการเชื่อมต่อกันของป้ ายโฆษณาจํานวน 2 และ 3 ป้ ายตามลําดับ ใช้ป้ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความ
สู ง 15 เมตร กว้า ง 32 เมตร และเสายาว 15 เมตร สร้ า งแบบจํา ลองโดยใช้โปรแกรมสํา เร็ จรู ป และวิเคราะห์
โครงสร้างด้วยวิธียืดหยุน่ เชิงเส้น รวมถึงพิจาณาผลของ P-Delta ร่ วมด้วย ผลการศึกษาพบว่า ป้ ายโฆษณาที่ได้รับ
การเชื่ อมต่อกันจํานวนมากขึ้นส่ งผลให้ค่าแรงภายในชิ้นส่ วนบริ เวณฐานของเสามีค่ามากขึ้นตามลําดับ และยัง
ส่งผลให้ป้ายโฆษณาเกิดการเสี ยรู ปที่มากขึ้นตามลําดับเช่นกัน โดยผลของแรงกระทําภายในบริ เวณฐานของเสามี
ค่าเพิ่มขึ้นในช่วง 24-37 เปอร์ เซ็นต์ และการเสี ยรู ปมีค่าเพิ่มขึ้นในช่วง 2-24 เปอร์ เซ็นต์ จะเห็นได้วา่ การเพิ่มขึ้น
ของแรงภายในและการเสี ยรู ปนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนียสําคัญ
คําสําคัญ: ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ / การเชื่อมต่อป้ ายโฆษณา / แรงลม / โครงถัก

ABSTRACT

This paper presents the effect of connecting large billboards to wind resistance behavior using the DPT
Standard 1311-50 for wind loading calculation and response of building. The two and three billboards were
connected in this study. The single billboard is a double column truss structure having 30 meters of height, 32
meters of width, along with 15 meters of column height. Structural models were created by commercial software
and analyzed by linear elastic method considering P-Delta effect. The findings showed that the connecting large
billboards have an increase in member forces around the column base for 24-37 percent, as well as an increase in
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displacement at its top for 2-24 percent. Therefore, connecting more large billboards has a significant impact on
structural behavior of the large billboards.
KEYWORDS: Large Billboard / Connecting Large Billboard / Wind Force / Truss

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหา

ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ในประเทศไทยได้เกิ ดการพังทลายลงมาหลายครั้งภายหลังพายุฝนฟ้ าคะนอง
ก่อให้เกิ ดอันตราย คือ มีการต่อเติมหรื อเชื่ อมติดป้ ายโฆษณาที่ ได้รับการออกแบบให้เป็ นป้ ายเดี่ ยวแต่ถูกนําไป
ก่อสร้างเป็ นป้ ายโฆษณาที่มีความต่อเนื่ อง ให้มีขนาดใหญ่ เป็ นจุดสนใจ และง่ายต่อการมองเห็นเพื่อผลประโยชน์
ในการโฆษณาซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการรับแรงลมของโครงสร้างที่เปลี่ยนไปซึ่ งอาจมีความปลอดภัยที่
ลดลง และอาจมีความเสี่ ยงต่อการนําไปสู่ การวิบตั ิของโครงสร้างได้เนื่ องจากป้ ายถูกออกแบบมาให้รับแรงลม
แบบป้ ายเดี่ยวรวมถึงป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ถูกติดตั้งแล้วเสร็ จก่อนกฏกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ ายหรื อสิ่ งที่
สร้างขึ้นสําหรับติดตั้งป้ ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทย (2558) มีความ
เสี่ ยงต่อการวิบตั ิเนื่องจากขนาดของแผ่นป้ ายที่ใหญ่เกิดกว่ามาตรฐานกําหนดเช่นกัน นอกจากนี้ สุ วรรณสาม คีรีวิ
เชียร (2546) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั พบว่าป้ ายที่ต้ งั อยูเ่ หนือพื้นดินหรื ออยูบ่ นเสาเมื่ออัตราส่วนความกว้างต่อความสู ง
ของป้ ายมากขึ้นสัมประสิ ทธิ์ของแรงลมจะมากขึ้นตาม และ วรรณรดา อิทธิไชโย และคณะ (2559) ได้ทาํ การศึกษา
และวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างป้ ายโฆษณาต้านทานแรงลม โดยเป็ นการทดสอบภายในอุโมงค์ลมจํานวน
ทั้งสิ้ น 9 แผ่นป้ ายและใช้ขอ้ มูลแรงลมที่มีอยูใ่ นมาตรฐานเพื่อวิเคราะห์พบว่า แรงผลักที่เกิดขึ้นมีค่ามากเกิ นกว่า
กําลังความต้านทานที่โครงสร้างสามารถรับได้ ซึ่ งสอดคล้องกับการวิบตั ิที่เกิดขึ้นจริ ง ที่โดยส่ วนใหญ่แล้วมักเกิด
การหักโค่นเนื่องจากแรงผลักขึ้นที่บริ เวณหัวเสาหรื อจุดรองรับของเสานัน่ เอง

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แรงลมที่กระทําต่อป้ ายโฆษณาตาม มยผ.1311-50
(2) เพื่อศึกษาผลการตอบสนองทางโครงสร้างที่เปลี่ยนไปจากการเชื่อมต่อป้ ายโฆษณา

3. ขอบเขตการศึกษา

(1) โครงสร้างป้ ายโฆษณามีลกั ษณะเป็ นโครงถักชนิดเสาคู่
(2) มุ่งเน้นศึกษาในเรื่ องของการเสี ยรู ป และแรงภายในชิ้นส่วนที่เกิดจากแรงลมที่กระทําต่อโครงสร้าง
(3) เลือกใช้ขนาดของป้ ายโฆษณาใหญ่สุดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ ายหรื อสิ่ งที่ สร้างขึ้น
สําหรับติดตั้งป้ ายตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 กําหนดเอาไว้ คือ มีความสูงป้ ายรวมโครงสร้าง
ไม่เกิน 30 เมตร และมีความยาวไม่เกิน 32 เมตร
(4) จําลองการเชื่อมต่อป้ ายโฆษณาจํานวน 2, 3 แผ่นป้ ายโดยใช้โปรแกรม SAP2000 ด้วยวิธียืดหยุน่ เชิง
เส้น (Linear Elastic Method)
(5) เลือกใช้กลุ่มความเร็ วลมอ้างอิงสูงสุดซึ่งอยูใ่ นภาคเหนือของประเทศไทย เท่ากับ 29 เมตรต่อวินาที
2480

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(6) การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรอยเชื่อมของโครงสร้างเหล็ก และฐานรองรับ
โครงสร้างป้ ายโฆษณาที่เป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

4. วิธีดําเนินการศึกษา

การวิจัยครั้ งนี้ เป็ นการจําลองโมเดลตัวอย่า งเพื่อศึ กษาพฤติ กรรมทางโครงสร้ างของป้ า ยโฆษณาที่
เปลี่ยนไปเนื่องจากแรงลม ซึ่งประกอบไปด้วยการเสี ยรู ปและแรงภายในชิ้นส่วนของป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่หลาย
ป้ ายที่ถูกเชื่อมต่อกัน โดยป้ ายโฆษณาแต่ละแบบจะมีขนาดของป้ ายดังแสดงตามรู ปที่ 1 และ ตารางที่ 1 สามารถ
แบ่งตัวอย่างออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ป้ ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความสูง 15 เมตร กว้าง 32 เมตร และเสา
ยาว 15 เมตร เชื่อมต่อกันจํานวน 2 และ 3 ป้ าย ดังแสดงตามรู ปที่ 2, 3 และ 4 กล่าวคือป้ ายโฆษณารู ปแบบนี้มีความ
เสี่ ยงที่ก่อให้เกิดการวิบตั ิใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริ ง ซึ่งจะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมและรู ปแบบความเสี ยหายที่เกิด
ขึ้นกับโครงสร้างที่เราต้องการศึกษา

รู ปที่ 1 แสดงรู ปแบบและตัวแปรขนาดของป้ ายโฆษณาที่ใช้ในการศึกษา

รู ปที่ 2 ป้ ายเดี่ยวชนิดโครงถักขาคู่ ขนาดความสูง 15 เมตร กว้าง 32 เมตร และเสายาว 15 เมตร

รู ปที่ 3 ป้ ายเดี่ยวชนิดโครงถักขาคู่ 2 ป้ ายเชื่อมต่อกันขนาดความสูง 15 เมตร กว้าง 64 เมตร เสายาว 15 เมตร
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รู ปที่ 4 ป้ ายเดี่ยวชนิดโครงถักขาคู่ 3 ป้ ายเชื่อมต่อกัน ขนาดความสูง 15 เมตร กว้าง 96 เมตร และเสายาว 15 เมตร
ตารางที่ 1 ขนาดของป้ ายโฆษณาที่ใช้ในการศึกษา
จํานวน
ป้ าย

ลักษณะ
เสา

1,2,3

คู่

ความสู ง(m.)
ทั้งหมด
ป้ าย
h
d
30
15

เสา
h-d
15

ความ
กว้ างป้ าย
(m.)
32

d/h

b/d

t
(m.)

0.5

2.13

2

การวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อศึกษาผลกระทบของแรงลมที่มีต่อป้ ายโฆษณานี้ เป็ นการใช้วธิ ีการวิเคราะห์
โครงสร้างด้วยวิธีการใส่ แรงกระทําที่เกิดจากแรงลมลงบนโครงสร้าง ซึ่ งแรงลมดังกล่าวสามารถคํานวณได้จาก
มาตรฐานการคํานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50) โดยมาตรฐานฉบับใหม่น้ ี ได้มีการ
คํานึ งถึงปั จจัยต่างๆที่ สําคัญ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ความเร็ วลมอ้างอิงในเขตต่างๆ รู ปร่ างของอาคาร และ
คุณสมบัติทางอากาศพลศาสตร์ เพื่อให้ค่าหน่ วยแรงลมที่ ผคู ้ าํ นวณออกแบบมีความถูกต้องแม่นยําใกล้เคียงกับ
สภาพความเป็ นจริ งอันก่ อให้เ กิ ดความปลอดภัยสู ง สุ ด โดยนอกจากนี้ ป้ายโฆษณายังถู กจัดอยู่ในหมวดของ
โครงสร้างที่มีลกั ษณะพิเศษของมาตรฐานซึ่ งมีขอ้ กําหนดสําหรับวิธีการคํานวณแรงลมไว้โดยเฉพาะ โดยหน่วย
แรงลมสุทธิสามารถคํานวณได้จากสมการที่ 1 และได้มาซึ่งผลของแรงลมดังตารางที่ 2
p = Iw q Ce Cg Cp
(1)
โดย
p คือ หน่วยแรงลมสถิตเทียบเท่า
Iw คือ ค่าประกอบความสําคัญของแรงลมโดย ป้ ายโฆษณาถูกจัดอยูใ่ นประเภทของอาคารความสําคัญ
แบบปกติ โดยเลือกใช้ค่าสภาวะจํากัดด้านกําลัง เท่ากับ 1
q คือ หน่วยแรงลมอ้างอิงเนื่ องจากความเร็ วลม
่ ี่
Ce คือ ค่าประกอบเนื่ องจากสภาพภูมิประเทศ โดยตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองกําหนดให้ป้ายตั้งอยูท
สภาพภูมิประเทศแบบชานเมือง หรื อพื้นที่ที่มีตน้ ไม้ใหญ่หนาแน่น หรื อบริ เวณศูนย์กลางเมืองขนาดเล็ก
Cg คือ ค่าประกอบเนื่องจากผลการกระโชกของลม สําหรับป้ ายโฆษณามีค่าเท่ากับ 2.35
Cp คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของหน่ วยแรงลมที่กระทําภายนอกอาคาร โดยป้ ายต้องได้รับการออกแบบให้
สามารถต้านทานแรงลมทั้งในกรณี ที่ทิศทางลมตั้งฉากกับแผ่นป้ าย และในกรณี ที่ขอบป้ ายด้านซ้ายหรื อขวามี
ทิศทางลมทํามุมเฉี ยง 45 °
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ตารางที่ 2 แรงลมที่กระทํากับป้ ายโฆษณา
ชนิดของ
เสา

b (m.)

คู่
คู่
คู่

32
64
96

ความสู ง(m.)
h
30
30
30

d
15
15
15

h-d
15
15
15

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

หน่ วยแรงลมสุ ทธิ
(นิวตันต่ อตารางเมตร)
ตั้งฉาก
1.9Cpa
0.1Cpa
1,650
3,136
165
1,650
3,136
165
1,650
3,136
165

กรณี ที่ขอบป้ ายชี้เข้าหาลม (1.9Cpa) คือ Cp จะเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 90% ในบริ เวณขอบที่หนั เข้าหา
ลม หรื อ กรณี ที่ขอบป้ ายด้านที่ไม่ได้ช้ ีเข้าหาลม (0.1Cpa) คือ ค่า Cp จะลดลงจากค่าเฉลี่ยถึง 90% ในบริ เวณขอบ
อีกด้านหนึ่ง
จากการสร้างแบบจําลองโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปวิเคราะห์โดยป้ ายโฆษณาใช้หลักการในการจําลอง
เป็ นแบบจําลองโครงถักสามมิติ (3D TRUSS MODEL) โดยคิดนํ้าหนักโครงสร้างของแผ่นป้ ายและมีแรงกระทํา
กับโครงสร้างเนื่องจากแรงลมตามมาตรฐาน มยผ.1311-50 และใช้จุดรองรับที่มุมของเสาด้านริ มซ้ายแต่ละต้นเป็ น
แบบ Pin Support ดังแสดงในรู ปที่ 5 ทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถทราบถึงค่าหน่วยแรงสู งสุ ดภายในชิ้นส่ วน (Maximum
Internal Element Force) ที่เกิดขึ้นจากแรงลมทัว่ ทั้งโครงสร้างของป้ ายโฆษณา รวมถึงผลของการเสี ยรู ปที่เกิดขึ้น
จริ ง (Deformation From P-Delta Effect) ซึ่ งเกิ ดจากการที่ ป้ายโฆษณาได้รับแรงกระทําทางด้านข้างเนื่ องจาก
แรงลมมากกว่าปกติทาํ ให้เกิดผลของโมเมนต์ที่เพิ่มขึ้น

5. ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ผลการทดลองจะได้จากการนํา ออกค่ าแรงภายในชิ้ นส่ วนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
โครงสร้ างสําเร็ จรู ป ซึ่ งพิจารณาผลของแรงที่ เกิ ดจากแรงลมในลักษณะที่ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ Cp ในกรณี ขอบ
ด้านซ้ายของป้ ายชี้ เข้าหาลม โดยเมื่ อทําการทดสอบทําให้ได้ค่าแรงดึ ง สู ง สุ ดในชิ้ น ส่ วน (Maximum Internal
Tension Forces) และค่าแรงอัดสู งสุ ดในชิ้นส่ วน (Maximum Internal Compression Forces) โดยชิ้นส่ วนเสาหลัก
ของโครงสร้างจะถูกแบ่งออกเป็ นหลายกลุ่มได้โดยตัวย่อและแถบสี ดังต่อไปนี้
ชิ้นส่วนโครงเสาหลักด้านซ้ายหน้าต้นที่ 1 (LEFT FRONT COLUMN 1)
ชิ้นส่วนโครงเสาหลักด้านซ้ายหน้าต้นที่ 2 (LEFT FRONT COLUMN 2)
ชิ้นส่วนโครงเสาหลักด้านซ้ายหลังต้นที่ 1 (LEFT BACK COLUMN 1)
ชิ้นส่วนโครงเสาหลักด้านซ้ายหลังต้นที่ 2 (LEFT BACK COLUMN 2)

คือ LFC-1
คือ LFC-2
คือ LBC-1
คือ LBC-2

ซึ่งในแต่ละกลุ่มของชิ้นส่ วนนั้นจะสามารถนําไปสร้างเป็ นกราฟที่ใช้ในการอธิบายถึงแนวโน้มของแรง
ลัพธ์ในชิ้ นส่ วนที่ เพิ่มขึ้นได้ โดยผลที่ ได้จากการจําลองแรงลมที่ กระทํากับโครงสร้างป้ ายโฆษณาพบว่า แรง
ภายในสูงสุดที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่อยูใ่ นบริ เวณฐานของเสาป้ ายโฆษณาในด้านที่รับแรงแบบไม่สมมาตร (กรณี ที่
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ขอบป้ ายด้านซ้ายชี้เข้าหาลม แรงลมจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 90% ) ซึ่งสามารถแสดงผลได้จากตารางและกราฟ
ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 5 ตําแหน่งเสาป้ ายโฆษณาชนิดโครงถักขาคูด่ า้ นริ มซ้าย

รู ปที่ 6 กราฟแสดงค่าแรงดึงสูงสุดของเสา LFC-1 และ LFC-2
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รู ปที่ 7 กราฟแสดงค่าแรงอัดสูงสุดของเสา LBC-1 และ LBC-2
ตารางที่ 3 สรุ ปค่าแรงภายในชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างเสาป้ ายโฆษณาบริ เวณฐานเสา
เสา
LFC-1
LFC-2
LBC-1
LBC-2

ป้ ายเดีย่ ว
286,624
285,378
-320,454
-321,148

ลักษณะการชื่ อต่ อมของป้ ายโฆษณา / แรงภายในสู งสุ ด (กิโลกรัม)
เปอร์ เซ็นต์ ทเี่ พิม่ ขึน้
เปอร์ เซ็นต์ ทเี่ พิม่ ขึน้
การเชื่ อมต่ อ
การเชื่ อมต่ อ
เนื่องจากป้ ายเดีย่ วถูก เนื่องจากป้ ายเดีย่ วถูก
2 ป้ าย
3 ป้ าย
เชื่ อมต่ อ 2 ป้ าย
เชื่ อมต่ อ 3 ป้ าย
356,062
392,660
124 %
136 %
354,499
391,165
124 %
137 %
-390,214
-427,080
121 %
133 %
-391,282
-428,186
121 %
133 %

จากผลการทดลองแสดงค่าแรงภายในชิ้นส่ วนที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างเสาป้ ายโฆษณาบริ เวณฐานเสา
พบว่า แรงภายในชิ้นส่ วนของเสาด้านริ มซ้ายมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อป้ ายโฆษณาได้รับการเชื่ อมต่อจาก
ป้ ายเดี่ยวเป็ น 2 ป้ ายและ 3 ป้ ายตามลําดับ นอกจากนี้ ชุดกลุ่มเสาขอบริ มซ้ายทางด้านหลังของป้ ายโฆษณา นัน่ คือ
LBC-1 และLBC-2 มี แรงอัดที่ เกิ ดขึ้ นมากกว่าแรงดึ งที่ เกิ ดขึ้ นของเสา LFC-1 และเสา LFC-2 ซึ่ งเป็ นเสากลุ่ ม
ด้านหน้าในทุกกรณี ของการเชื่ อมต่อ ซึ่ งเป็ นผลมาจากนํ้าหนักบรรทุกคงที่ร่วมกับโมเมนต์ดดั เนื่ องจากแรงลม
แบบไม่สมมาตรอันก่อให้เกิดการเสี ยรู ปของโครงสร้างป้ ายโฆษณาไปทางด้านหลัง ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของ
แรงในเสากลุ่ม LFC เนื่ องจากป้ ายเดี่ยวถูกเชื่อมต่อ 2 ป้ ายมีค่า 124 เปอร์ เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นเป็ น 136 เปอร์ เซ็นต์ที่
การเชื่ อต่อ 3 ป้ าย เสากลุ่ม LBC เนื่ องจากป้ ายเดี่ ยวถูกเชื่ อมต่อ 2 ป้ ายมีค่า 121 เปอร์ เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นเป็ น 133
เปอร์ เซ็นต์ที่การเชื่อมต่อ 3 ป้ าย เป็ นผลมาจากพื้นที่ของหน่วยแรงลมสุ ทธิ แบบเยื้องศูนย์ซ่ ึ งขอบป้ ายฝั่งซ้ายชี้เข้า
หาลม (1.9Cpa) มีพ้ืนที่รับแรงที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อการต่อเชื่อมมีความยาวมากขึ้นจึงก่อให้เกิดแรงกระทําที่มากขึ้น
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ตามลําดับ นอกจากนี้ ในเสากลุ่ม LFC และ LBC มีค่าเปอร์ เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นของแรงใกล้เคียงกันในทุกกรณี การ
เชื่อมต่อทั้ง 2 ป้ ายและ 3 ป้ าย เนื่องจากเสากลุ่ม LFC และ LBC มีลกั ษณะเป็ นเสาแบบขาคู่ ดังนั้นความสามารถใน
การรับแรงกระทําเนื่องจากการเยื้องศูนย์ของแรงลมจีงมีค่าใกล้เคียงกัน

รู ปที่ 8 จุดที่เกิดการโก่งตัวของโครงสร้างป้ ายโฆษณาตลอดความสูง
ตารางที4่ สรุ ปค่าเปอร์เซ็นต์การโก่งตัวของโครงสร้างป้ ายโฆษณาตลอดความสูง
Joint
A
B
C
D
E
F
G
H
I

ค่ าการโก่งตัว (เซ็นติเมตร)
ป้ าย
เชื่ อมต่ อ
เชื่ อมต่ อ
เดีย่ ว
2 ป้ าย
3 ป้ าย
25.59
29.70
31.81
23.82
27.40
29.25
22.03
25.10
26.67
20.24
22.79
24.09
18.44
20.47
21.51
16.64
18.15
18.93
14.84
15.84
16.36
13.05
13.54
13.79
12.16
12.40
12.51

เปอร์ เซ็นต์ ที่
เพิม่ ขึน้ ของป้ าย
เดีย่ ว
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
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เปอร์ เซ็นต์ ที่เพิม่ ขึน้
เนื่องจากป้ ายเดีย่ วถูก
เชื่ อมต่ อ 2 ป้ าย
116 %
115 %
114 %
113 %
111 %
109 %
107 %
104 %
102 %

เปอร์ เซ็นต์ ที่เพิม่ ขึน้
เนื่องจากป้ ายเดีย่ ว ถูก
เชื่ อมต่ อ 3 ป้ าย
124 %
123 %
121 %
119 %
117 %
114 %
110 %
106 %
103 %
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รู ปที่ 9 กราฟแสดงค่าการโก่งตัวของโครงสร้างป้ ายโฆษณาตลอดความสูง
จากผลการทดลองแสดงค่าการโก่งตัวของโครงสร้างป้ ายโฆษณาตลอดความสู งดังแสดงในรู ปที่ 8 (จุดสี
แดงตั้งแต่ A-I คือ ตําแหน่งเดิมของแผ่นป้ ายก่อนการเสี ยรู ปเนื่ องจากแรงลม) พบว่า ป้ ายโฆษณามีค่าการโก่งตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญเมื่อได้รับการเชื่อมต่อจากป้ ายเดี่ยวเป็ น 2 ป้ ายและ 3 ป้ าย โดยเมื่อป้ ายโฆษณาได้รับการ
เชื่อมต่อให้มีความยาวมากขึ้น พื้นที่รับแรงลมจึงมีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่ งพื้นที่รับแรงลมดังกล่าวได้รับผลกระทบจาก
แรงลมแบบเยื้องศูนย์มากระทํา กล่าวคือ ป้ ายเดี่ ยวมีพ้ืนที่รับแรงลมแบบเยื้องศูนย์น้อยสุ ด และป้ ายที่ ได้รับการ
เชื่อมต่อ 3 ป้ าย มีพ้ืที่รับแรงลมแบบเยื้องศูนย์มากที่สุด (กรณี ที่ขอบป้ ายด้านซ้ายชี้เข้าหาลม (1.9Cpa) คือ Cp จะ
เพิ่มขึ้นสู งกว่าค่าเฉลี่ยถึง 90% ในบริ เวณขอบที่หันเข้าหาลม) ส่ งผลให้โมเมนต์ดดั เพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดการโก่ง
ตัวที่เพิม่ ขึ้นตามลําดับเมื่อป้ ายได้รับการเชื่อมต่อ ดังแสดงในตารางที่ 4 และรู ปที่ 9 นอกจากนี้ยงั พบว่า ตําแหน่งที่
เกิดการโก่งตัวสู งสุ ดในทุกกรณี ของการเชื่อมต่อ คือ ตําแหน่ง Joint A หรื อบริ เวณยอดป้ าย ซึ่ งมีค่ามากถึง 29.70
เซ็นติเมตรที่การเชื่อมต่อ 2 ป้ าย คิดเป็ น 116 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับป้ ายเดี่ยว และ 31.81 เซ็นติเมตรที่การเชื่อมต่อ
3 ป้ าย คิดเป็ น 124 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับป้ ายเดี่ยว

6. สรุ ปผลการศึกษา

จากการทดสอบจะเห็นได้วา่ ความยาวของป้ ายโฆษณาที่ได้รับการเชื่อมต่อให้มีความยาวมากขึ้นมีผลต่อ
แรงภายในชิ้นส่วนที่เกิดขึ้นของกลุ่มเสาทางด้านริ มซ้าย และค่าการเสี ยรู ปของป้ าย ดังต่อไปนี้
1. แรงดึงสู งสุ ดเกิดขึ้นในเสา LFC-1 มีค่าเท่ากับ 392,660 กิโลกรัมที่การเชื่อมต่อ 3 ป้ าย ซึ่ งเพิ่มขึ้นมาก
ถึง136 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับป้ ายเดี่ยว
2. แรงอัดสูงสุดเกิดขึ้นในเสา LBC-2 มีค่าเท่ากับ -428,186 กิโลกรัมที่การเชื่อมต่อ 3 ป้ าย ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก
ถึง 133 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับป้ ายเดี่ยว
3. ป้ ายโฆษณาเกิ ดการเสี ยรู ปตลอดความสู ง มี ค่าอยู่ระหว่าง 12-31 เซ็ นติ เมตรซึ่ งคิ ดเป็ น 102 - 124
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับป้ ายเดี่ยว
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จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า ด้วยปั จจัยทั้งสองอย่างนี้ นั่นคือ แรงภายในเสาและค่าการเสี ยรู ปที่เพิ่มขึ้น อาจ
ส่ งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการรับแรงลมของโครงสร้าง รวมถึงความปลอดภัยที่ลดน้อยลงมีและความเสี่ ยงต่อ
การวิบตั ิ ด้วยเหตุน้ ีการเชื่อมต่อป้ ายโฆษณาจึงมีความจําเป็ นต้องพิจารณาแรงภายในและค่าการเสี ยรู ปที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการออกแบบ ซึ่ งกรณี ที่มีการเชื่ อมต่อมากกว่า 3 ป้ ายขึ้นไปนั้นค่าของแรงภายในมีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญ
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การกําจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสด้วยระบบเอสบีอาร์ที่ใช้ฟิล์มชีวภาพบนเส้นใยกรองในการศึกษานี้
เป็ นการบําบัดนํ้าเสี ยชุมชนที่มี COD ความเข้มข้น 400 มก./ล ไนโตรเจน (TKN) 40 มก./ล และฟอสฟอรัส 5 มก./
ล โดยเปรี ย บเที ยบการใช้จุ ลิน ทรี ย ์แ บบแขวนลอย (suspended growth) และจุ ลิ น ทรี ย ์แ บบยึด เกาะ (attached
growth) ที่ใช้ใยกรอง PVC เป็ นตัวกลาง พร้อมทั้งแปรผันรู ปแบบการเติมอากาศต่างกัน 3 แบบคือ รู ปแบบที่ 1 เติม
อากาศ 10 ชม. แล้ว หยุด เติ ม อากาศ 8 ชม.(10:8), รู ป แบบที่ 2 เติ ม อากาศ 5 ชม. แล้ว หยุด เติ ม อากาศ 4 ชม.
ต่อเนื่องกัน 2 รอบ (5:4-5:4) และรู ปแบบที่ 3 เติมอากาศ 4 ชม. หยุดเติมอากาศ 4 ชม. เติมอากาศ 1 ชม. ต่อเนื่องกัน
2 รอบ (4:4:1-4:4:1) ผลการศึกษาพบว่าทั้งระบบ SBR แบบธรรมดาและที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ สามารถกําจัด
ค่าความสกปรกในรู ป BOD และ COD ได้ใกล้เคียงกันทั้ง 3 รู ปแบบการเติมอากาศ โดยสามารถกําจัด BOD และ
COD ได้ในช่วงร้อยละ 92.4-98.8 และ 86.0-100.0 ตามลําดับ ส่ วนผลการกําจัดธาตุอาหารนั้นพบว่าในการกําจัด
TKN ระบบ SBR ที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะมีประสิ ทธิภาพในช่วงร้อยละ 88.7-98.8 ซึ่งสูงกว่า SBR แบบธรรมดา
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพในช่วงร้อยละ 83.3-98.7 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ Paired-t Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05) ส่วนการกําจัด TP นั้นพบว่าระบบ SBR แบบจุลินทรี ย ์
แขวนลอยและแบบจุลินทรี ยย์ ึดเกาะ มีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด TP ได้ใกล้เคียงกันโดยการเติมอากาศรู ปแบบที่
2 และ 3 สามารถกําจัดฟอสฟอรัสได้ท้ งั หมด
คําสําคัญ: ระบบเอสบีอาร์, ฟิ ล์มชีวภาพ, เส้นใยกรอง
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ABSTRACT
The nitrogen and phosphorus removal using biofilm fixed on filter mat in this study was aimed to
remove 400 mg/L COD, 40 mg/L nitrogen as TKN, and 5 mg/L phosphorus as TP in synthetic domestic
wastewater comparing between suspended growth-SBR and attached growth-SBR system using PVC filter mat
as the media. The three aeration time patterns, including pattern No.1-10 hr. aeration and 8 hr. non-aeration
(10:8), pattern No.2- 5 hr. aeration and 4 hr. non-aeration with one more repeated cycle (5:4-5:4), and pattern
No.3- 4 hr. aeration, 4 hr. non-aeration and 1 hr. aeration with one more repeated cycle (4:4:1-4:4:1) were also
studied. The results showed that both suspended growth and attached growth systems, with all aeration time
patterns, could remove BOD and COD similarly with 92.4-98.8% and 86.0-100.0% efficiency, respectively.
Attached growth-SBR system yielded more TKN removal efficiency with 88.7-98.8% which had significant
difference (p<0.05) compared with 83.3-98.7% of another one. Both suspended growth and attached growth
systems yielded similar TP removal efficiency which the aeration pattern No.2 and No.3 yielded 100% TP
removal efficiency.
KEYWORDS: Biofilm, filter mat, SBR

1. บทนํา

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมืองที่มากขึ้นในปั จจุบนั ทําให้การใช้น้ าํ เพื่อการ
อุปโภคบริ โภคในกิจวัตรประจําวัน เช่น การอาบนํ้า การขับถ่าย การซักล้าง ฯลฯ เพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้คุณภาพนํ้า
ในแหล่งนํ้าธรรมชาติเสื่ อมลง นํ้าเสี ยดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า นํ้าเสี ยชุมชน ซึ่ งสิ่ งสกปรกต่าง ๆ ที่ ปนเปื้ อนในนํ้าเสี ย
ชุมชนนั้นมีองค์ประกอบหลักเป็ นสารอินทรี ยแ์ ละธาตุอาหารทําให้น้ าํ เน่าเสี ย โดยธาตุอาหารในนํ้าที่สําคัญคือ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งหากมีมากในแหล่งนํ้าจะทําให้พืชนํ้าเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและเกิดการย่อยสลาย
ซากพืชเพิ่มมากขึ้นจนปริ มาณออกซิ เจนในนํ้าลดลงอย่างมาก เรี ยกว่าปรากฎการณ์ยโู ทรฟิ เคชัน่ (eutrophication)
ส่ ง ผลต่ อ การดํา รงชี วิ ต ของสัต ว์น้ ํา (ธงชัย พรรณสวัส ดิ์ , 2544) ดัง นั้น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพนํ้าก่ อ นการใช้
ประโยชน์จึงมี ความสําคัญ ปั จจุ บันระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบเอสบี อาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR) นิ ยม
นํามาใช้ในการบําบัดนํ้าเสี ยชุมชน เนื่องจากระบบนี้มีถงั เติมอากาศและถังตกตะกอนเป็ นถังเดียวกันทําให้ใช้พ้นื ที่
น้อย สามารถบําบัดธาตุอาหารได้ดีโดยใช้ปริ มาณสารเคมีต่ าํ และมีประสิ ทธิ ภาพสู ง (วรุ ทยั เดชตานนท์, 2544)
โดยระบบเอสบีอาร์ มีข้ นั ตอนการทํางาน 5 ขั้นตอนคือ การเติมนํ้าเสี ย (fill), การบําบัด (react) ซึ่ งเป็ นช่วงการเติม
อากาศเพื่อบําบัดนํ้าเสี ย, การตกตะกอน (settle) เพื่อแยกตะกอนจุลินทรี ยอ์ อกจากนํ้าเสี ยที่บาํ บัดแล้ว, การถ่ายนํ้า
ทิ้ ง (Draw) และการพัก ระบบ (idle) อย่ า งไรก็ ต ามการใช้จุ ลิ น ทรี ย ์แ บบแขวนลอย (suspended growth) มี
ประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดได้นอ้ ยกว่าจุลินทรี ยแ์ บบยึดติดบนตัวกลาง (attached growth) (Sirianuntapiboon และ
Yommee, 2006) เนื่องจากตัวกลางช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวให้กบั จุลินทรี ยท์ ี่มาเกาะจนเกิดเป็ นชั้นฟิ ล์มชีวภาพ (สันทัด ศิริ
อนันต์ไพบูลย์, 2549) โดยตัวกลางที่นิยมใช้ เช่น หิ นกรวด ไบโอบอล เส้นใยกรอง อย่างไรก็ตามหิ นกรวด และไบ
โอบอลมีพ้ืนที่ผิวตํ่ากว่าเส้นใยกรอง โดยใยกรองมีพ้ืนที่ผิวต่อปริ มาตรสู งถึง 530 ตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร
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(อรัญญา อัศวอารี ย,์ 2561) ทั้งนี้ ในการควบคุมระบบ SBR นอกจากควบคุมค่า pH, MLSS, ออกซิ เจนละลายแล้ว
ในการบําบัดธาตุอาหารยังต้องควบคุมสัดส่ วนระยะเวลาการเติ มอากาศด้วย โดยงานวิจยั ของ สุ เทพ สิ ริวิทยา
ปกรณ์ (2547) บําบัดไนโตรเจนจากนํ้าทิ้งโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแปรผันอัตราส่ วน
จํานวนชั่วโมงการเติ มอากาศ : หยุดเติ มอากาศ : เติ มอากาศต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 2:2:1, 4:4:1 และ 6:6:1 พบว่า
อัตราส่ วนที่ต่างกันทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดแตกต่างกันไปด้วย โดยอัตราส่ วน 6:6:1 มีประสิ ทธิ ภาพใน
การบําบัดไนโตรเจนสู งสุ ดร้อยละ 86.31 ดังนั้นอัตราส่ วนการเติมอากาศ จึ งมีบทบาทสําคัญต่อการบําบัดธาตุ
อาหาร อย่างไรก็ตามในงานวิจยั อื่น ๆ ที่ ผ่านมายังไม่มีการบําบัดทั้งไนโตรเจนและฟอสฟอรัสพร้อมกันในการ
ทดลองเดี ย วกันทั้ง ที่ ส ามารถพบไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส ได้ท่วั ไปในนํ้า เสี ย ชุ มชน การศึ ก ษานี้ จึ งทํา การ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของนํ้าเสี ยชุมชนสังเคราะห์ที่มีค่า BOD 400
มก./ล ซึ่ งเป็ นเกณฑ์น้ าํ เสี ยชุมชนที่มีความเข้มข้นมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) และแปรผันอัตราส่ วนการเติม
อากาศ : หยุดเติมอากาศ ต่าง ๆ กัน เมื่อใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา เปรี ยบเทียบกับระบบ SBR ที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบ
ยึดเกาะ (attached growth) บนใยกรอง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส เมื่ อใช้ระบบ SBR แบบ
ธรรมดา กับระบบ SBR ที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (attached growth) บนใยกรอง
(2) เพื่อศึกษาผลของรู ปแบบการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศ ต่อประสิ ทธิภาพในการบําบัดไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส โดยใช้จาํ นวนรอบการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศต่าง ๆ กัน คือ เติมอากาศ 10 ชม. แล้วหยุด
เติมอากาศ 8 ชม.(10:8), เติมอากาศ 5 ชม. หยุดเติมอากาศ 4 ชม. ต่อเนื่องกัน 2 รอบ (5:4:5:4) และเติมอากาศ 4 ชม.
หยุดเติมอากาศ 4 ชม. เติมอากาศ 1 ชม. ต่อเนื่องกัน 2 รอบ (4:4:1-4:4:1)

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 การสังเคราะห์ นํา้ เสียชุมชน
นํ้าเสี ยชุมชนที่ใช้ในการทดลองนี้ มาจากการสังเคราะห์น้ าํ เสี ยให้มีค่า BOD (ใช้กลูโคสเป็ นสารตัวแทน)
เข้มข้น 400 มก./ล โดยมีองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไนโตรเจน 40 มก./ล (ใช้ยเู รี ยเป็ นสารตัวแทน) และฟอสฟอรัส
5 มก./ล (ใช้ KH2PO4 เป็ นสารตัวแทน) โดยมีการเติมธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่อจุลินทรี ย ์ ได้แก่ FeCl2, NaHCO3, และ
MgSO4.7H2O (ดัดแปลงจากงานวิจยั ของ Sirianuntapiboon และ Yommee, 2006)
3.2 การเตรียมเชื้อจุลนิ ทรีย์
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ใช้ท ดลองมาจากสลัด จ์ส่ ว นเกิ น (excessed sludge) ของระบบ AS จากโรงปรั บปรุ ง
คุณภาพนํ้าดินแดง สํานักการระบายนํ้า กรุ งเทพมหานคร แล้วเลี้ยงในระบบควบคุมให้มีค่า MLSS 2,500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร โดยให้เชื้อมีความคุน้ ชินกับนํ้าเสี ยก่อน (acclimatization)
3.3 ถังปฏิกริ ิยา (reactor)
ถังปฏิกิริยา SBR ที่ใช้ทาํ จากอะคริ ลิกรู ปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 ซม. สูง 40 ซม. บรรจุน้ าํ
เสี ยสังเคราะห์ปริ มาตร 7.5 ลิตร โดยมีการติดตั้งใบพัดกวนสเตนเลสเพื่อกวนนํ้าเสี ยให้เข้ากันในช่วงทําปฏิกิริยา
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ตัวใบพัดอยูส่ ู งจากก้นถังประมาณ 3.5 ซม. กวนนํ้าเสี ยด้วยอัตราเร็ ว 70 รอบต่อนาที ภายในถังปฏิกิริยามีการวาง
แผ่นใยกรอง (filter mat) ที่ทาํ จากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ขนาดกว้าง 11 ซม. ยาว 50 ซม. หนา 4 ซม. โดยรอบ
ผนังของถังปฏิกิริยาให้อยูเ่ หนือใบพัดประมาณ 1 ซม.
3.4 การทดลองบําบัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ด้ วยระบบ SBR
เริ่ ม จากใช้ถ ัง ปฏิ กิ ริ ย าทั้ง หมดจํา นวน 6 ถัง โดยแบ่ ง เป็ น 2 ระบบคื อ ระบบ SBR แบบธรรมดา
(suspended growth) (ถังที่ 1-3) และระบบ SBR ที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (attached growth) บนใยกรอง (ถังที่ 46) ทุกถังเติมนํ้าเสี ย 7.5 ลิตรใช้วฏั จักร SBR แบบ 24 ชัว่ โมง แบ่งเป็ นขั้นตอนคือ
- ขั้นที่ 1 การเติมนํ้าเสี ย 1 ชัว่ โมง
- ขั้นที่ 2 การเกิดปฏิกิริยา โดยแปรผันรู ปแบบการเติมอากาศและหยุดเติมอากาศต่าง ๆ กัน คือ ถังที่ 1
และ 4 เติ มอากาศ 10 ชม. แล้วหยุดเติ มอากาศ 8 ชม., ถังที่ 2 และ 5 เติ มอากาศ 5 ชม. หยุดเติ มอากาศ 4 ชม.
ต่อเนื่องกัน 2 รอบ, ถังที่ 3 และ 6 เติมอากาศ 4 ชม. หยุดเติมอากาศ 4 ชม. เติมอากาศ 1 ชม. ต่อเนื่องกัน 2 รอบ
- ขั้นที่ 3 ตกตะกอน 3 ชัว่ โมง
- ขั้นที่ 4 ถ่ายนํ้าออกปริ มาตร 3.5 ลิตร และพักระบบ 2 ชัว่ โมง
3.5 การเก็บตัวอย่ างและวิเคราะห์ ผล
นํ้าทิ้งที่ผา่ นการบําบัดแล้วจากขั้นตอนการถ่ายนํ้าออก ทั้งของระบบ SBR แบบธรรมดา และระบบ SBR
แบบจุลินทรี ยย์ ดึ เกาะบนใยกรอง จะนํามาวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพและเคมี ได้แก่ BOD5, COD, TKN, TP
และ SS โดยอ้า งอิ ง วิ ธี วิ เ คราะห์ จ าก Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (19th
edition) นอกจากนี้ ยงั มีการวิเคราะห์ลกั ษณะพื้นผิวของฟิ ล์มชี วภาพที่เกาะบนเส้นใยกรองด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) (Hitachi รุ่ น SU5000) กําลังขยาย 3000 เท่าร่ วม
ด้วย

4. สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล

การบําบัดนํ้าเสี ยชุมชนความเข้มข้น 400 มก./ล โดยใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา (suspended growth)
และระบบ SBR ที่ ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (attached growth) บนใยกรอง สามารถกําจัด COD, BOD, TKN, TP
และ SS ได้ผลดังนี้
4.1 ผลการกําจัด BOD และ COD
การกําจัด BOD และ COD ที่ความเข้มข้น 400 มก./ล โดยใช้กลูโคสเป็ นสารตัวแทน แสดงดังรู ปที่ 1 และ
รู ปที่ 2 ตามลําดับ โดยรู ปซ้ายเป็ นระบบ SBR แบบธรรมดา (suspended growth) และรู ปขวาระบบ SBR ที่ ใช้
จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (attached growth) บนใยกรอง
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- BOD

รู ปที่ 1 ผลการกําจัด BOD เมื่อใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา (ซ้าย) และที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (ขวา)
- COD

รู ปที่ 2 ผลการกําจัด COD เมื่อใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา (ซ้าย) และที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (ขวา)
จากรู ปที่ 1 พบว่าตลอด 30 วันที่ทาํ การทดลอง ทั้งระบบ SBR แบบธรรมดา และที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึด
เกาะ สามารถกําจัด BOD ได้ใกล้เคียงกันทั้ง 3 รู ปแบบการเติมอากาศ โดยมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 92.4-98.8 ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาในรู ปที่ 2 ซึ่ งพบว่าระบบ SBR ทั้ง 2 แบบมีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด COD ใกล้เคียง
กันที่ร้อยละ 86.0-100.0 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด BOD และ COD ของระบบ SBR ทั้ง 2
แบบและทั้ง 3 รู ปแบบการเติมอากาศ มีความใกล้เคียงกันนั้น เนื่ องจากกลูโคสเป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ ยอ่ ยสลายทาง
ชี วภาพได้ง่าย (easily biodegradable substrate) (Fabregas, 2004) ดังนั้นปั จจัยของตัวกลาง และรู ปแบบการเติม
อากาศทุกรู ปแบบในการศึ กษานี้ ซ่ ึ งใช้เวลาการเติมอากาศรวมทั้งสิ้ น 10 ชัว่ โมง จึ งไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพแต่
อย่างใด
4.2 ผลการกําจัด TKN
ผลการกําจัด TKN ของระบบ SBR ทั้ง 2 แบบ เมื่อใช้รูปแบบการเติมอากาศต่าง ๆ กัน แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 ผลการกําจัด TKN เมื่อใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา (ซ้าย) และที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (ขวา)
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จากรู ป ที่ 3 พบว่ า ระบบ SBR ที่ ใ ช้จุ ลิ น ทรี ย์แ บบยึ ด เกาะ ที่ เ ติ ม อากาศอัต ราส่ ว น 4:4:1-4:4:1 มี
ประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด TKN สู งสุ ดร้อยละ 98.8 รองลงมาคืออัตราส่ วน 5:4:5:4 (ร้อยละ 98.6) และ 10:8 (ร้อย
ละ 88.7) สอดคล้องกับระบบ SBR แบบธรรมดา ที่เติมอากาศอัตราส่ วน 4:4:1-4:4:1 (ร้อยละ 98.7), 5:4:5:4 (ร้อย
ละ 97.4) และ 10:8 (ร้อยละ 83.3) เมื่อนําประสิ ทธิ ภาพในการกําจัด TKN ของอัตราส่ วนการเติมอากาศ 4:4:14:4:1 และ 5:4:5:4 มาทดสอบด้วยสถิติ Paired-t Test พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (p<0.05)
จากผลดังกล่าวจะเห็ นได้ว่าการใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะสามารถกําจัด TKN ได้ดีกว่าแบบธรรมดา
เนื่ องจากระบบ SBR ที่ ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะบนใยกรองช่ วยเพิ่มพื้นที่ ผิวให้จุลินทรี ยม์ ายึดเกาะได้มากซึ่ ง
สอดคล้องกับพื้นผิวของฟิ ล์มชีวภาพที่เกาะบนเส้นใยกรอง แสดงดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 ลักษณะพื้นผิวของใยกรองก่อนการทดลอง (รู ปซ้าย) และใยกรองที่มีฟิล์มชีวภาพ
เกาะอยูบ่ นผิวเส้นใย (รู ปขวา)
จากรู ปที่ 4 พบว่าระบบ SBR ที่ใส่ ใยกรองลงไป จะเกิดฟิ ล์มชีวภาพขึ้นบนพื้นผิวเส้นใย โดยมีลกั ษณะ
เกาะกันเป็ นแผ่นและกลุ่มก้อนที่ไม่สมํ่าเสมอกัน ลักษณะพื้นผิวที่มีรูปแบบผสมกันนี้ ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการทํา
ปฏิ กิริยาของจุลินทรี ย ์ นอกจากนี้ ช้ นั ฟิ ล์มชี วภาพที่ หนามากขึ้น จะเกิ ดชั้น slime layer ซึ่ งมีท้ งั ชั้นแอโรบิ ก (ใช้
อากาศ) ที่สัมผัสกับนํ้าเสี ย และชั้นแอนแอโรบิก (ไม่ใช้อากาศ) ที่แนบอยูบ่ นผิวตัวกลาง (Sirianuntapiboon และ
Yommee, 2006) ทําให้สามารถกําจัดไนโตรเจนออกจากระบบด้วยปฏิ กิริยาไนตริ ฟิเคชัน่ และดี ไนตริ ฟิเคชัน่ ใน
เวลาเดียวกันได้
สําหรับปั จจัยเรื่ องอัตราส่ วนการเติมอากาศนั้น การที่อตั ราส่ วนเติมอากาศแบบที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพใน
การกํา จัด TKN ตํ่า สุ ด นั้น เนื่ อ งจากจุ ลิ น ทรี ย ์ใ นกลุ่ ม ammonia oxidizing bacteria (AOB) และ nitrite oxidizer
bacteria (NOB) ซึ่ ง เป็ นจุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี บ ทบาทในการกํา จัด แอมโมเนี ย ในกระบวนการไนตริ ฟิ เคชั่น ต้อ งการ
คาร์ บอนอิ นทรี ย ์ (organic carbon) ในการเจริ ญเติ บโต (Fabregas, 2004) การเติ มอากาศที่ นานติ ดต่อกันถึ ง 10
ชัว่ โมงทําให้คาร์บอนอินทรี ยใ์ นรู ป COD ถูกสลายไปกว่าร้อยละ 90 (ดังผลในรู ปที่ 2) ทําให้จุลินทรี ยก์ ลุ่มดังกล่าว
เกิดภาวะขาดอาหารและเพิ่มจํานวนได้นอ้ ยกว่าการเติมอากาศรู ปแบบที่ 2 และ 3 ที่ลดเวลาการเติมอากาศในรอบ
แรกเหลือ 5 และ 4 ชัว่ โมงตามลําดับ แล้วคัน่ ด้วยการหยุดเติมอากาศ ทําให้คาร์ บอนอินทรี ยย์ งั มีเหลือในระบบ
การกําจัด TKN จึงทําได้ดีกว่า
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4.3 ผลการกําจัด TP
ผลการกําจัด TP ของระบบ SBR ทั้ง 2 แบบ เมื่อใช้รูปแบบการเติมอากาศต่าง ๆ กัน แสดงดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ผลการกําจัด TP เมื่อใช้ระบบ SBR แบบธรรมดา (ซ้าย) และที่ใช้จุลินทรี ยแ์ บบยึดเกาะ (ขวา)
จากรู ปที่ 5 พบว่าทั้งระบบ SBR แบบจุลินทรี ยแ์ ขวนลอยและแบบจุลินทรี ยย์ ึดเกาะ มีประสิ ทธิ ภาพใน
การกําจัด TP ได้ใกล้เคียงกันในทุกรู ปแบบการเติมอากาศ โดยเมื่อเติมอากาศรู ปแบบที่ 2 และ 3 สามารถกําจัด
ฟอสฟอรัสเข้มข้น 5 มก./ล ได้ท้ งั หมด เมื่อเปรี ยบเที ยบรู ปแบบการเติมอากาศต่าง ๆ กันพบว่าการเติ มอากาศ
รู ปแบบที่ 2 และ 3 สามารถกําจัด TP ได้สูงกว่าแบบที่ 1 อย่างชัดเจน เนื่องจากกระบวนการกําจัดฟอสฟอรัสนั้นใช้
กระบวนการ Enhanced Biological Phosphorus Removal (EBPR) ที่ใช้จุลินทรี ยใ์ นกลุ่ม Phosphorus Accumulating
Organisms (PAOs) ซึ่ งต้องการคาร์ บอนอินทรี ยเ์ ป็ นแหล่งพลังงาน ดังนั้นหากเติมอากาศต่อเนื่องยาวนานเกินไป
(การเติมอากาศรู ปแบบที่ 1) ทําให้จุลินทรี ยข์ าดอาหารและเพิม่ จํานวนได้นอ้ ยลง นอกจากนี้ในกระบวนการกําจัด
ฟอสฟอรัสนั้นต้องอาศัยการสลับกันระหว่างปฏิกิริยาแอนแอโรบิก (หยุดเติมอากาศ) และแอโรบิก (เติมอากาศ)
เนื่ องจาก 2 สาเหตุหลักคือ 1) กรดไขมันระเหยง่าย (VFA) ที่เกิดจากขั้นตอนแอนแอโรบิกจะเหนี่ ยวนํา PAOs ให้
เปลี่ยนรู ปฟอสฟอรัสเป็ นออร์ โธฟอสเฟต จากนั้นจุลินทรี ยจ์ ึงจะนําฟอสฟอรัสรู ปดังกล่าวไปสร้างเซลล์ใหม่ใน
ขั้นตอนแอโรบิกต่อไป ดังนั้นการหยุดเติมอากาศแล้วสลับกับการเติมอากาศจึงกําจัดฟอสฟอรัสได้ดีกว่า และ 2)
การกําจัดฟอสฟอรัสจะเกิดได้เมื่อมีค่า alkalinity สูง ซึ่งปกติแล้วในระบบที่กาํ จัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสควบคู่
กัน ปฏิกิริยาไนตริ ฟิเคชัน่ จะทําให้ค่า alkalinity ตํ่า แต่ในขั้นตอนแอนแอโรบิกซึ่งเกิดดีไนตริ ฟิเคชัน่ ค่า alkalinity
จะกลับ สู ง ขึ้ น มา ทํา ให้ เ หมาะสมต่ อ การตกตะกอนผลึ ก ของฟอสฟอรั ส (Fabregas, 2004) ซึ่ งตะกอนผลึ ก
ฟอสฟอรัสที่เกิดขึ้นจะเกาะติดบนผิวจุลินทรี ยท์ ้ งั แบบแขวนลอยและแบบฟิ ล์มชีวภาพ (ธงชัย พรรณสวัสดิ์, 2544)
4.4 ปริมาณของแข็งแขวนลอยในระบบ SBR
เมื่อนํานํ้าทิ้งหลังการบําบัดจากทุกถังปฏิกิริยามาวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย (SS) พบว่าได้ผลดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณของแข็งแขวนลอยของนํ้าทิง้ (effluent) หลังการทดลอง
SBR (suspended growth)
SBR (attach growth)
SS
10:8
5:4:5:4 4:4:1-4:4:1
10:8
5:4:5:4 4:4:1-4:4:1
(mg/L)
66±10
67±16
64±14
65±19
61±13
62±15
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จากตารางที่ 1 พบว่าค่าของแข็งแขวนลอยของนํ้าทิ้งจากทุกถังปฏิกิริยามีค่าใกล้เคียงกันในช่วง 61-67
มก./ล เนื่องจากในทุกถังปฏิกิริยามีระยะเวลาการตกตะกอนเท่า ๆ กัน

5. สรุ ปผลการศึกษา

จากการทดลองกํา จัด ไนโตรเจนและฟอสฟอรั ส ด้ว ยระบบเอสบี อ าร์ ที่ ใช้ฟิ ล์ม ชี ว ภาพบนใยกรอง
สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
- ถังปฏิกิริยา SBR แบบที่มีใยกรอง มีประสิ ทธิภาพในการกําจัด TKN ได้ดีกว่าถังปฏิกิริยาที่ใช้จุลินทรี ย ์
แบบแขวนลอยอย่างชัดเจน ส่ วนการกําจัด BOD, COD และ TP พบว่าระบบ SBR ทั้ง 2 แบบมีประสิ ทธิ ภาพใน
การกําจัดใกล้เคียงกัน
- รู ปแบบการเติมอากาศมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดธาตุอาหาร เนื่ องจากการบําบัดธาตุอาหาร
เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้อากาศและไม่ใช้อากาศที่ต่างกันออกไป การเติมอากาศสลับกับการหยุดเติมอากาศ
เป็ นช่วง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพในการกําจัดดีกว่าการเติมอากาศต่อเนื่องครั้งเดียว โดยการเติมอากาศรู ปแบบที่ 3 (เติม
อากาศ 4 ชัว่ โมง, หยุดเติมอากาศ 4 ชัว่ โมง แล้วเติมอากาศอีก 1 ชัว่ โมง ต่อเนื่อง 2 ครั้ง) สามารถกําจัด TKN สูงสุด
ส่วนการเติมอากาศรู ปแบบที่ 2 (เติมอากาศ 5 ชัว่ โมง แล้วหยุดเติมอากาศ 4 ชัว่ โมง ต่อเนื่อง 2 ครั้ง) และรู ปแบบที่
3 สามารถกําจัด TP ได้สูงสุดใกล้เคียงกัน
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การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาและใช้แนวคิด Business
Model Canvas มาจํา ลองรู ป แบบทางธุ ร กิ จ พัฒ นาการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ เพื่ อ มุ่ ง เน้น การเสนอคุ ณ ค่ า (Value
Proposition) ให้กับ ผูใ้ ช้น้ ํา ประปา โดยรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจ ความต้อ งการและนํา แนวคิ ด
Business Model Canvas มาประกอบการศึ กษาครั้งนี้ และได้แจกแบบสอบถามสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) จํานวน 400 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ และจําลองรู ปแบบ
ทางธุ รกิ จ ผลการศึ กษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้านแจ้งหนี้ และการชําระค่านํ้าประปา
ผูใ้ ช้น้ าํ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนด้านคุณภาพนํ้า ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้
นํ้า และด้านบริ การต่างๆ มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จึ งได้ใช้แนวคิด Business Model Canvas มาจําลอง
รู ปแบบทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการเสนอคุณค่า (Value Proposition) ให้แก่ผใู ้ ช้น้ าํ ประปาในเรื่ องนํ้าประปาที่สะอาด
ไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่น และนํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า เพื่อลดการร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆและเพิ่ม
ระดับ ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้น้ ํา ประปา ดัง นั้น การประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาอุ ด รธานี (ชั้น พิ เ ศษ) ต้อ งให้
ความสําคัญในเรื่ องนํ้าประปาที่สะอาดและนํ้าประปาไหลตลอดเวลาเป็ นอันดับแรก
คําสําคัญ : Business Model Canvas ความพึงพอใจ การเสนอคุณค่า
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ABSTRACT

The purpose of this research were objective to investigate the satisfaction of Water Supply Customers
in Provincial Waterworks Authority, Udonthani Branch, Udonthani Province and to simulate the business model
by using Business Model Canvas in order to develop the services and focus the value proposition to Water Supply
Customers. The satisfaction, demand, and Business Model Canvas were studied in the study. The sample of the
study was 400 Water Supply Customers. The instrument used in data collecting was a questionnaire. The statistics
used in data analysis and simulate the business model. The results were found that the customers’ satisfaction in
the invoicing and payment. Satisfaction was at the highest. For water quality, publicity, relationship with water
supply customers and other services, satisfaction were at the high levels. According to the results, the Business
Model Canvas was used to simulate the business model by emphasizing on Value Proposition to the customers
in water quality – pure, clear, scentless and constantly flowing – in order to decrease the customers’ complains
and increase the customers’ satisfactions. Therefore, Provincial Waterworks Authority, Udonthani Branch needs
to first focus on the water quality and constantly flow.
KEYWORDS : Business Model Canvas Satisfaction Value Proposition

1. บทนํา

ปั จจุ บันปี พ.ศ. 2561 การประปาส่ วนภูมิภาค มี พ้ืนที่ การให้บริ การทั้งหมด 74 จังหวัด ยกเว้นพื้นที่
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ าํ ทั้งหมด 4,338,312 ราย กําลังการผลิตที่ใช้
งาน 5,273,279 ลบ.ม. ต่อวัน โดยแบ่งสายงานปฏิบตั ิการออกเป็ น 5 ภาค ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต
1 - 10 จะมีการประปาส่ วนภูมิภาคสาขาอยู่ในกํากับการดูแลของการประปาส่ วนภูมิภาคเขตแต่ละเขต โดยการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 มีพ้ืนที่รับผิดชอบการบริ การทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร
นครพนม หนองบัวลําภู และบึงกาฬ ประกอบด้วยการประปาส่ วนภูมิภาคสาขา จํานวน 20 สาขา หนึ่งในนั้นก็คือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7, 2560)
เนื่ องจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ทําหน้าที่ประเมินผลงานของ
การประปาส่ วนภูมิภาค ได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินผลงานซึ่ งหนึ่ งในเกณฑ์ประเมินผล ก็คือผลลัพธ์ดา้ นการ
มุ่งเน้นลูกค้า เรื่ องระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการให้บริ การของการประปาส่ วน
ภูมิภาค ในปี งบประมาณ 2561 ได้กาํ หนดระดับความพึงพอใจลูกค้าต่อประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการให้บริ การ
ของการประปาส่ วนภูมิภาคโดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่ งปั จจัยที่สาํ คัญส่ งผลต่อการดําเนินงานขององค์กร
และวิสยั ทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า "ผูใ้ ช้น้ าํ ประทับใจในคุณภาพและบริ การที่เป็ นเลิศ (Customers
are delighted with water quality and excellent services)" (การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค, 2560) ดัง นั้น กปภ.สาขา
อุดรธานี จึงให้ความสําคัญในการให้บริ การในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
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ผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะใช้แนวคิด Business Model Canvas เพื่อมุ่งเน้นการเสนอคุณค่าให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
ในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการจัดการ การบริ หารและ
การบริ การให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจผูใ้ ช้น้ าํ ประปาในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี
(2) เพื่อมุ่งเน้นการเสนอคุณค่าให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา โดยใช้แนวคิด Business Model Canvas มาจําลอง
รู ปแบบทางธุรกิจและพัฒนาการให้บริ การต่างๆ

3. แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ อง

1. แนวคิดการบริการ สามารถจําแนกกลุ่มการให้บริ การได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1. การให้บริ การต่อร่ างกาย
ของลู ก ค้า เป็ นการบริ ก ารต่ อสิ่ งที่ มี ตวั ตน สามารถจับต้อ งได้ โดยลู ก ค้า จะมี ส่ วนร่ ว มหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
กระบวนการผลิตหรื อบริ การได้แก่ การบริ การอาหาร เครื่ องดื่ ม เป็ นต้น 2. การบริ การต่อสิ่ งของหรื อวัตถุของ
ลูกค้า เป็ นการให้บริ การต่อสิ่ งที่มีตวั ตน สามารถจับต้องได้ โดยลูกค้าจะไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการผลิตหรื อ
บริ การเลยหรื อลูกค้าเอาสิ่ งของหรื อสัตว์เลี้ยงมาไว้ในสถานที่ให้บริ การ ได้แก่ การซ่อมบํารุ งรักษา การซักรี ด เป็ น
ต้น 3. การบริ การต่อความคิดหรื อจิตใจลูกค้า เป็ นการให้บริ การต่อสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถมองเห็นหรื อจับ
ต้องได้ ได้แก่ การศึกษา การให้คาํ ปรึ กษา เป็ นต้น การบริ การประเภทนี้ อาจจะส่ งมอบบริ การ ณ สถานที่บริ การ
ได้แก่ สถาบันการศึ กษา สถานบันเทิ ง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการให้บริ การต่อจิ ตใจ อารมณ์ ความรู ้สึก ทัศนคติและ
พฤติกรรมของลูกค้า แต่ตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของมาตรฐานของจริ ยธรรมด้วย 4. การบริ การต่อทรัพย์สินของลูกค้า
เป็ นการให้บริ การต่อสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน ไม่สามารถจับต้องได้ มีลกั ษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า แต่เป็ นธุรกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรื อลูกค้าอาจจะเดินทางไปรับบริ การ ณ สถานที่บริ การ ได้แก่ ธนาคาร
บริ ษทั ประกันภัย สํานักงานทนายความ เป็ นต้น (ทิพวรรณ ฟุ่ มมณี และคณะ, 2554)
2. แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค จากแนวคิดของ Blythe พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเกิดจากทัศนคติของผูบ้ ริ โภค
ที่ มีองค์ประกอบ 3 ข้อ ได้แก่ 1. การรับรู ้ (Cognition) คือ การเกิ ดกระบวนการความคิด อาทิ เช่น การที่ ได้รับรู ้
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการรับรู ้จากโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ 2. เกิดความรู ้สึก
ชอบ (Affect) และเกิดอารมณ์ร่วม (Emotion) อาทิเช่น การประทับใจในโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ 3. พัฒนา
ไปสู่ การเกิดความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การ (Conation) เกิดพฤติกรรมที่ต้ งั ใจ อาทิเช่น การประสงค์ที่จะอยากได้
หรื ออยากซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้น จากองค์ประกอบของทัศนคติท้ งั 3 ข้อ ปั จจัยที่ เป็ นตัวกําหนดพฤติ กรรม
ผู ้บ ริ โ ภคร่ ว มกับ ทัศ นคติ ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นบุ ค คลและสภาพแวดล้อ ม (Personal and Environmental Factors)
เนื่ อ งจากมนุ ษย์แต่ล ะคนย่อ มมี ความแตกต่ างในด้า นครอบครั ว สัง คม อัน ส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรม นอกจากนั้น
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (วุฒิ สุขเจริ ญ, 2555)
3. แนวคิ ด ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภค จากแนวคิ ด American Customer Satisfaction Index (ASCI)
ประกอบด้วย 3 ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1. ความคาดหวังของลูกค้า (Customer
Eapectations) 2. คุณภาพในสายตาผูบ้ ริ โภค (Perceived Quality) 3. คุณค่าหรื อความนิยมของผูบ้ ริ โภค (Perceiced
2500

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Value) จากแบบจําลอง ASCI กําหนดให้คุณค่าหรื อความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อความพึง
พอใจของผูบ้ ริ โภค โดยได้รับอิทธิพลจากคุณภาพในสายตาผูบ้ ริ โภคและความคาดหวังของลูกค้า และอีก 2 ปั จจัย
ซึ่งเป็ นผลมาจากความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1. ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า (Customer Complaint) 2. ความภักดี
ของลูกค้า (Customer Loyalty) (นภดล ร่ มโพธิ์, 2554)
4. แนวคิด Business Model Canvas มาจําลองรู ปแบบทางธุ รกิจ โมเดลธุ รกิ จจะอธิ บายที่ มาที่ ไปของ
วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อสร้าง ส่งมอบ และคงไว้ซ่ ึงคุณค่า สามารถอธิบายโมเดลธุรกิจได้ดีที่สุด ต้องมีส่วนประกอบ
ทั้งหมด 9 ส่ วน ได้แก่ กลุ่มลูกค้า การเสนอคุณค่า ช่องทาง ความสัมพันธ์ของลูกค้า กระแสรายได้ ทรัพยากรหลัก
กิ จกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และ โครงสร้างต้นทุน ซึ่ งทั้ง 9 ส่ วนนี้ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านหลักของธุ รกิ จ ได้แก่
ลูกค้า ข้อเสนอ โครงสร้างพื้นฐาน และการสร้ างรายได้ โดยโมเดลธุ รกิ จเปรี ยบเสมือนพิมพ์เขี ยวสําหรั บการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผา่ นโครงสร้าง กระบวนการ แบบแผนและระบบต่างๆ ขององค์กร (Alexander Osterwalder and
Yves Pigneur, 2010)

4. วิธีการดําเนินการ

1. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรของการศึ กษา คือ ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่
อาศัยและอื่นๆ) จํานวน 58,137 ราย ซึ่ งขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เท่ากับ 400 ราย ได้จากสู ตรการคํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรของทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane) ซึ่ งกําหนดความเชื่อมัน่ เท่ากับ
ร้อยละ 95
2. กําหนดเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการศึกษา เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้
นํ้าประปา และความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ทั้ง 5 ด้าน และ
ส่วนที่ 4 รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. กํา หนดวิธี ห าคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ได้แ ก่ 1. นํา เสนอแบบสอบถามแก่ อ าจารย์ที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้อง 2. ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่าน มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้ อหาในแต่ละหัวข้อ โดยใช้
สู ตร Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC 3. นําไปทดลองใช้กบั ลูกค้าที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 ราย แล้ว หาความเชื่ อ มั่น (Reliability) โดยใช้วิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ (α- Coefficient) ใช้สู ต รครอนบาค
(Cronbach)
4. กําหนดการเก็บรวบรวมข้อมูล ทําการแจกแบบสอบถามกับผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยละ
อื่นๆ) ในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี จํานวน 400 ราย
5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้เครื่ องมือทางสถิติ 3 ชนิ ด ได้แก่ 1. การแจกแจงความถี่ 2.
การหาค่าเฉลี่ย 3. การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. ใช้แนวคิด Business Model Canvas มาปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นการเสนอ
คุณค่าให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ประปาในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี
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1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ นาํ้ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) สรุ ปได้วา่ ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
(ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่ นๆ) ส่ วนใหญ่จะมีจาํ นวนประชากรในครั วเรื อนไม่เกิ น 5 คน รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรื อนจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100,000 บาท ต่อเดื อน และค่านํ้าประปาเฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่จะไม่เกิ น 1,000
บาท ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ นาํ้ ประปา สรุ ปพฤติกรรมของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยู่
อาศัยและอื่นๆ) ได้วา่ ช่วงเวลา 05.01 - 09.00 น. และ 17.01 - 21.00 น. จะมีการใช้น้ าํ ประปามากที่สุดในแต่ละวัน
โดยส่ วนใหญ่จะใช้สําหรับการอุปโภค บริ โภค และช่องทางในการชําระค่านํ้าประปา ที่ นิยมใช้ คือ กปภ.สาขา
อุดรธานี ผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส กปภ.เขต 7 ผ่านแอปพลิเคชัน่ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร หักจากบัญชี และผ่านตู ้
ATM ตามลําดับ ในการร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่เคยร้องเรี ยน จํานวน 372 คน คิด
เป็ นร้อยละ 93.00 ส่ วนที่เคยร้องเรี ยน จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7 ในเรื่ องช่องทางที่เคยร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ
ส่วนใหญ่จะร้องเรี ยนผ่านทางโทรศัพท์สาํ นักงาน และ Call Center ส่วนเรื่ องที่เคยร้องเรี ยน ส่วนใหญ่จะร้องเรี ยน
เรื่ องนํ้าไม่ไหล ค่านํ้าแพงเกิ นจริ ง และนํ้าไม่สะอาด ขุ่น มี กลิ่ น ในเรื่ องคุ ณค่าที่ ผูใ้ ช้น้ าํ ต้องการมากที่ สุด คือ
นํ้าประปาที่สะอาด ไม่ข่นุ ไม่มีกลิ่น รองลงมา คือ นํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า ส่วนเรื่ องผูใ้ ช้น้ าํ
ต้องการร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ ช่องทางไหนมากที่สุด คือ ร้องเรี ยนผ่าน Facebook/Line/โทรศัพท์สาํ นักงาน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ นํ้าประปา จากแนวคิด ASCI ประกอบด้วย 3 ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1. ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Eapectations) 2. คุ ณภาพใน
สายตาผูบ้ ริ โภค (Perceived Quality) 3. คุณค่าหรื อความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค (Perceiced Value) ซึ่ งส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคและได้รับอิทธิ พลจากคุณภาพในสายตาผูบ้ ริ โภคและความคาดหวังของ
ลูกค้า และอีก 2 ปั จจัยซึ่ งเป็ นผลมาจากความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ 1. ข้อร้องเรี ยนของลูกค้า (Customer
Complaint) 2. ความภักดี ของลูกค้า (Customer Loyalty) สามารถสรุ ปความพึ งพอใจด้านคุ ณ ภาพนํ้าของผู ้ใ ช้
นํ้าประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ นํ้าใส รองลงมาความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ นํ้าไมมีกลิ่น แรงดันนํ้าเหมาะสม และนํ้าไหลตลอดเวลา ดังนั้น ภาพรวมระดับความ
พึงพอใจด้านคุณภาพนํ้าของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่นๆ) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ความพึงพอใจด้านแจ้งหนี้ และการชําระค่านํ้าประปาของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่นๆ) ที่ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่านํ้า ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ชําระค่านํ้า และความหลากหลายของช่องทางชําระค่านํ้า ดังนั้น ภาพรวมระดับความพึงพอใจด้านแจ้งหนี้และการ
ชําระค่านํ้าประปาของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่นๆ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด
ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ที่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ทราบถึงประกาศการหยุดจ่ายนํ้าชัว่ คราว ความถูกต้องของประกาศการหยุดจ่ายนํ้าชัว่ คราวใน
ส่ วนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบและการคาดคะเนเวลาที่ สามารถจ่ายนํ้าเข้าระบบได้ ทราบถึ งช่ องทางการรับข้อ
ร้ องเรี ยน และทราบถึ งประกาศวันหยุดของสํานักงานประปา ดังนั้น ภาพรวมระดับความพึงพอใจด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่นๆ) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ความพึง
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พอใจด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ที่มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด คือ ความสุ ภาพ การเอาใจใส่ ของพนักงาน รองลงมาความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก คือ การแก้ไข
ปั ญหาเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ ดังนั้น ภาพรวมระดับความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
(ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่ นๆ) มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจด้านบริ การต่างๆของผูใ้ ช้
นํ้าประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ความรวดเร็ วในการติดตั้ง
มาตรวัด นํ้า ใหม่ ความรวดเร็ ว ในการติ ดตั้งมาตรวัด นํ้า (หลัง จากถู ก ระงับ มาตร) และความรวดเร็ ว ในการ
ตรวจสอบค่านํ้าประปาแพง ดังนั้น ภาพรวมระดับความพึงพอใจด้านบริ การต่างๆของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1
ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
จากการแจกแบบสอบถามผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) จํานวน 400 ราย ในพื้นที่
ดู แ ลของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาอุด รธานี (ชั้น พิ เ ศษ) สามารถสรุ ป ภาพรวมได้ดังนี้ ส่ ว นใหญ่ จ ํานวน
ประชากรในครัวเรื อนมีไม่เกิน 5 คน รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนตั้งแต่ 0 ถึง 100,000 บาท ต่อเดือน ค่านํ้าประปา
เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ด้านพฤติกรรมการใช้น้ าํ ผูใ้ ช้น้ าํ ส่ วนใหญ่จะใช้สาํ หรับอุปโภค บริ โภค
ซึ่งใช้น้ าํ ในช่วงเวลา 05.01 - 09.00 น. และ 17.01 - 21.00 น. ช่องทางในการชําระค่านํ้าประปาส่ วนใหญ่จะชําระที่
กปภ.สาขาอุดรธานี และผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส การร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ จะร้องเรี ยนผ่านทาง Call Center 1662
และโทรศัพ ท์สํานักงาน โดยส่ ว นใหญ่ จะร้ อ งเรี ย นในเรื่ องนํ้า ไม่ ไหล ผูใ้ ช้น้ ํา ต้องการร้ องเรี ยนปั ญหาต่างๆ
ช่องทางไหนมากที่สุด คือ Facebook line โทรศัพท์สาํ นักงาน รองลงมา คือ สํานักงาน กปภ.สาขาอุดรธานี กปภ.ข.
7 และคุณค่าที่ ผูใ้ ช้น้ าํ ต้องการมากที่ สุด คือ นํ้าประปาที่ สะอาด ไม่ขุ่น ไมมีกลิ่น รองลงมา คือ นํ้าประปาไหล
ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า ด้านความพึงพอใจ ผูใ้ ช้น้ าํ ที่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ ด้านการแจ้ง
หนี้ และการชํา ระค่ า นํ้าประปา ส่ ว นผู ้ใ ช้น้ ําที่ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก คื อ ด้า นบริ ก ารต่ า งๆ ด้า น
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ด้านคุณภาพนํ้า และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
2. ใช้ แนวคิด Business Model Canvas มาปรับปรุ งและพัฒนาการให้ บริการต่ างๆ เพื่อมุ่งเน้ นการเสนอ
คุณค่ าให้ กบั ผู้ใช้ นาํ้ ประปาในพื้นทีด่ ูแลของการประปาส่ วนภูมภิ าคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
ผูศ้ ึ กษาได้นาํ ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ใน
หัวข้อเรื่ องคุณค่าที่ผใู ้ ช้น้ าํ ต้องการมากที่สุด คือ นํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่น รองลงมา คือ นํ้าประปาไหล
ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า และส่ วนที่ 3 ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ด้านคุณภาพนํ้าที่มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ผูศ้ ึกษาได้นาํ แนวคิด Business Model Canvas จําลองรู ปแบบทางธุรกิจ ดังแผนภาพที่ 1 เพื่อ
มุ่ ง เน้น การเสนอคุ ณ ค่า (Value Proposition) ให้แ ก่ ผูใ้ ช้น้ ํา ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อ ยู่อ าศัย และอื่ น ๆ) ลดข้อ
ร้องเรี ยนต่างๆ และเพิ่มระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพนํ้าให้มีระดับความพึงใจในระดับมากที่สุด
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พันธมิตรหลัก
- กรมชลประทาน
- ผูจ้ าํ หน่ายวัสดุ
การผลิต วัสดุ
อุปกรณ์
- ผูร้ ับจ้างงาน
ก่อสร้าง
- ผูร้ ับจ้างงาน
บริ การ
- การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค

กิจกรรมหลัก
- ผลิต-จ่ายนํ้าประปา
- การบริ การผูใ้ ช้น้ าํ ประปา

ทรัพยากรหลัก
- ทรัพยากร : นํ้าดิบ สารเคมีที่ดิน โรง
กรองนํ้า อาคาร เครื่ องจักร ระบบท่อ
ฯลฯ
- เงินทุน : เงินรายได้ กปภ.
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล
พันธบัตร กปภ.
- บุคลากร : ผูบ้ ริ หารระดับสู ง กลาง
ล่าง และพนักงาน กปภ.

การเสนอคุณค่ า

- นํ้าประปาที่
สะอาด ไม่ข่นุ
ไม่มีกลิ่น
- นํ้าประปาไหล
ตลอดเวลา ไม่มี
การหยุดจ่ายนํ้า

โครงสร้ างต้ นทุน
- วัสดุการผลิต 28.84%
- วัสดุดาํ เนินการและซ่อมบํารุ ง
6.47%
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 21.31% - ต้นทุนค่าติดตั้งและวางท่อ 7.80%
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน 18.44%
- ค่าจ้างและบริ การ 3.97%
- ค่าไฟฟ้า 9.39%
- อื่นๆ 3.78%
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ความสั มพันธ์ กบั ลูกค้ า
- ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่านํ้า
- ความสุ ภาพ ความเอาใจใส่ของ
พนักงาน
- ความรวดเร็ วในการติดตั้งมาตรวัดนํ้า
ใหม่
ช่ องทาง
- ช่องทางในการชําระค่านํ้าประปา :
ทาง กปภ.สาขาอุดรธานี และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส

กลุ่มลูกค้ า

ผูใ้ ช้
นํ้าประปา
(ประเภทที่ 1
ที่อยูอ่ าศัย
และอื่นๆ)
ในพื้นที่ดูแล
ของ กปภ.
สาขา
อุดรธานี

กระแสรายได้
- รายได้จากการจําหน่ายนํ้าและบริ การ 92.39%
- รายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ 7.61%

แผนภาพที่ 1 แบบจําลองทางธุรกิจ Business Model Canvas ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
กําหนดวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 1. เรื่ องนํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขนุ่ ไมมีกลิ่น คุณภาพนํ้าเหมาะสมกับการ
อุปโภค บริ โภค ใช้ในธุ รกิ จขนาดย่อม ใช้ในผูป้ ระกอบการร้านอาหาร และอื่นๆ โดย กปภ.สาขาอุดรธานี ให้
ความสํา คัญ ในเรื่ อ งนี้ มากและเพื่ อ สร้ า งความมั่น ใจให้ กับ ผูใ้ ช้น้ ําในการอุ ป โภค บริ โ ภค รวมทั้ง มั่น ใจใน
กระบวนการผลิตนํ้าประปาที่ดี จึงได้ดาํ เนิ นการตามโครงการ Water Safety Plan : WSP ซึ่ งเป็ นแนวทางเพื่อการ
จั ด การคุ ณ ภาพนํ้าดื่ ม ที่ ป ลอดภัย ขององค์ ก ารอนามัย โลก (World Health Organization : WHO) ซึ่ งได้ใ ห้
ความสํา คัญ ในกระบวนการติ ดตาม ตรวจสอบการผลิ ตนํ้า ประปาให้ไ ด้ม าตรฐานอย่า งเข้ม งวดและมี ความ
ปลอดภัยของนํ้าประปา ตั้งแต่การจัดการแหล่งนํ้าให้มีความปนเปื้ อนน้อยที่สุด ระบบผลิตนํ้าประปาต้องสามารถ
ลดและกําจัดสิ่ งปนเปื้ อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ระบบสู บส่ งและสู บจ่ายให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ จะต้องมีการป้ องกันการ
ปนเปื้ อนต่างๆ ที่ จะเข้าสู่ ระบบ มีวิธีการดําเนิ นการตามโครงการ WSP โดยเริ่ มการการประเมินความเสี่ ยงด้าน
ปริ มาณและคุณภาพนํ้า ตั้งแต่แหล่งนํ้าดิบจนถึงมาตรวัดนํ้าของผูใ้ ช้น้ าํ มีมาตรการในการควบคุมให้สามารถลด
และขจัดความเสี ยงด้านคุณภาพนํ้า ได้แก่ การมีแหล่งสํารองกรณี เกิดภาวะวิกฤต การกําหนดมาตรการตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ระบบผลิต การนําระบบ ISO 9001 มาช่วยตรวจสอบระบบผลิต การกําหนดมาตรการตรวจสอบและ
บํารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบจ่ายนํ้าให้พร้อมใช้งาน และการตรวจสอบความมีประสิ ทธิภาพของมาตรการเหล่านั้น
2. เรื่ องนํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า สามารถจ่ายนํ้าประปาได้ตลอดเวลา สามารถจ่ายนํ้าตาม
ช่วงเวลาความต้องการใช้น้ ํามากได้ ตั้งแต่เวลา 05.01 - 09.00 น. และ 17.01 - 21.00 น. และจ่ายนํ้าทัว่ ถึงผูใ้ ช้
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นํ้าประปาทุกรายในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี ในกรณี ที่ไม่สามารถจ่ายนํ้าประปาได้ตามปกติ เกิ ดจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ ไฟฟ้ าดับเนื่ องจากฝนตก พายุ เครื่ องสู บนํ้าเสี ย และการบริ หารจัดการนํ้าประปายังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น ดังนั้น กปภ.สาขาอุดรธานี จึ งได้ดาํ เนิ นการแก้ไขปั ญหา ดังนี้ 2.1 สาเหตุจากไฟฟ้ าดับ
เนื่องจากฝนตก พายุ แก้ไขปั ญหาโดยการติดตั้งเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าในแต่ละโรงกรองผลิตนํ้าประปา หากเกิดไฟฟ้า
ดับ ก็ดาํ เนินการจ่ายไฟฟ้าสํารองจากเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าให้แก่เครื่ องสูบนํ้าต่างๆในระบบผลิตได้ จะทําให้สามารถ
จ่ายนํ้าประปาได้ตามปกติ 2.2 สาเหตุจากเครื่ องสู บนํ้าเสี ย แก้ไขปั ญหาโดยทําการตรวจสอบเครื่ องสู บนํ้าทุกๆ
สัปดาห์ หากผิดปกติก็ดาํ เนินการซ่อมทันที อีกอย่างควรจะติดตั้งเครื่ องสูบนํ้าสํารองในแต่ละโรงกรองผลิตนํ้า จะ
ทําให้สามารถจ่ายนํ้าประปาได้ตามปกติ 2.3 สาเหตุจากการบริ หารจัดการนํ้าประปายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ แก้ไข
ปั ญหาโดยการติดตั้งระบบ District Metering Areas : DMA ในระบบจ่ายนํ้าประปา เพื่อตรวจสอบแรงดันนํ้าในแต่
ละพื้ น ที่ ย่อ ย DMA และจุ ด วิก ฤตในพื้น ที่ ย่อ ย DMA (ผูใ้ ช้น้ ํา หลังสุ ด ท้า ยของปลายท่ อ จุ ด ที่ มี ความสู งเหนื อ
ระดับนํ้าทะเลสู งๆ) โดยปกติจะควบคุมให้แรงดันนํ้าในทุกๆพื้นที่มีแรงดันนํ้าไม่ต่าํ กว่า 1 บาร์ หากตํ่ากว่า 1 บาร์
แสดงว่านํ้าไม่ไหลปกติ จึงต้องดําเนิ นการตรวจสอบและแก้ไขทันที ส่ วนด้านความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer
Relationships) ได้แก่ 1.ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่านํ้า ปั จจุบนั กปภ.สาขาอุดรธานี ได้ทาํ การเปลี่ยนระบบอ่าน
มาตรวัดนํ้ามาเป็ นการอ่านมาตรด้วยเครื่ องมืออ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ าํ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่านํ้าประปา
โดยเครื่ องชนิ ดพกพา (Mobile Printer) และแจ้งหนี้ ให้ผูใ้ ช้น้ าํ ทันที ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
(ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ในเรื่ องความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ค่านํ้า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
แสดงว่า กปภ.สาขาอุดรธานี ให้ความสําคัญในเรื่ องความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ค่า ส่ งผลดีต่อระดับความเชื่อมัน่
ของผูใ้ ช้ประปาที่มีต่อ กปภ.สาขาอุดรธานี 2. ความสุ ภาพและความเอาใจใส่ ของพนักงาน เนื่ องจากพนักงานที่
ต้องให้บริ การแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ ได้ผา่ นการอบรมเกี่ยวกับการให้บริ การแก่ผใู ้ ช้น้ าํ รวมถึง กปภ.สาขาอุดรธานี
ได้ยกระดับการให้บริ การด้วยมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
(ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ในเรื่ องความสุภาพและความเอาใจใส่ของพนักงาน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด แสดงว่าพนักงาน กปภ. มีจิตใจในการให้บริ การที่ดี (ServiceMind) 3. ความรวดเร็ วในการติดตั้งมาตรวัด
นํ้าใหม่ ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จากการจัดทําคู่มือของ
กปภ. สําหรับประชาชน ในเรื่ องการขอติดตั้งมาตรวัดนํ้ารายใหม่ จะใช้ระยะเวลาดําเนินการรวม 22 วันทําการ จะ
ช่วยทําให้ผูใ้ ช้น้ าํ ประปามัน่ ใจในกระบวนการหรื อขั้นตอนการทํางานที่ ชดั เจน รวดเร็ วและเพิ่มระดับความพึง
พอใจให้อยูใ่ นระดับมากที่สุดได้

6. สรุ ป

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ในพื้นที่ดูแลของ กปภ.
สาขาอุดรธานี สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่ อยู่อาศัยและอื่นๆ) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี
จํานวนประชากรในครัวเรื อนไม่เกิน 5 คน มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนจะอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 100,000 บาท ต่อเดือน
และค่านํ้าประปาเฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
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2. ข้อมูลพฤติ กรรมของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการใช้น้ าํ ประปา
ปริ มาณมากในช่วงเวลา 05.01 - 09.00 น. และ 17.01 - 21.00 น. ในแต่ละวัน โดยส่ วนใหญ่จะใช้สําหรั บการ
อุปโภค บริ โภค การชําระค่านํ้าประปาที่ ผูต้ อบแบบสอบถามนิ ยมใช้ คื อ กปภ.สาขาอุดรธานี ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ กปภ.เขต 7 ผ่านแอปพลิเคชัน่ ตามลําดับ ส่วนการร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่
เคยร้องเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 93 แต่ส่วนที่เคยร้องเรี ยน ส่ วนมากจะร้องเรี ยนในเรื่ องนํ้าไม่ไหล ค่านํ้าแพงเกินจริ ง
และนํ้าไม่สะอาด ขุ่น มีกลิ่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์สาํ นักงาน และ Cell Center ส่ วนด้านคุณค่าที่ผูใ้ ช้น้ าํ ต้องการ
มากที่ สุด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญในเรื่ อง นํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่น และผูใ้ ช้น้ าํ ต้องการ
ร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ ช่องทางไหนมากที่สุด คือ ร้องเรี ยนผ่าน Facebook/Line/โทรศัพท์สาํ นักงาน
3. ข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา ความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้านคุณภาพนํ้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก ความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้านแจ้งหนี้ และการชําระค่านํ้าประปา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.58 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.68 ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้น้ าํ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.59 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก และความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปาภาพรวมด้านบริ การต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
4. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้น้ าํ ประปา (ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) ในพื้นที่ดูแลของ
กปภ.สาขาอุดรธานี ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้ จึงเห็นความสําคัญในด้านการเสนอคุณค่าให้กบั ผูใ้ ช้
นํ้าประปา ได้แก่ 1. เรื่ องนํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขุ่น ไมมีกลิ่น คุณภาพนํ้าเหมาะสมกับการอุปโภค บริ โภค ใช้ใน
ธุรกิจขนาดย่อม ใช้ในผูป้ ระกอบการร้านอาหาร และอื่นๆ 2. เรื่ องนํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า
สามารถจ่ายนํ้าประปาได้ตลอดเวลา สามารถจ่ายนํ้าตามช่วงเวลาความต้องการใช้น้ าํ มากได้ ตั้งแต่เวลา 05.01 09.00 น. และ 17.01 - 21.00 น. และจ่ ายนํ้าทัว่ ถึงผูใ้ ช้น้ าํ ประปาทุกรายในพื้นที่ ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี
สามารถนํา ข้อ มู ลการวิเคราะห์ แ ละทางสถิ ติ ที่ไ ด้มาปรั บปรุ ง และพัฒนาการให้บริ ก ารต่า งๆ โดยใช้แนวคิ ด
Business Model Canvas จําลองรู ปแบบทางธุรกิจได้ ดังนี้ 1) กลุ่มลูกค้า (Customer Segment) ได้แก่ ผูใ้ ช้น้ าํ ประปา
(ประเภทที่ 1 ที่อยูอ่ าศัยและอื่นๆ) 2) การเสนอคุณค่า (Value Proposition) ได้แก่ นํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขุ่น ไม่มี
กลิ่น และนํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า 3) ช่องทาง (Channel) ได้แก่ ช่องทางในการชําระค่า
นํ้าประปา 4) ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (Customer Relationships) ได้แก่ ความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ค่านํ้า ความ
สุ ภาพและความเอาใจใส่ ของพนักงาน และความรวดเร็ วในการติดตั้งมาตรวัดนํ้าใหม่ 5) กระแสรายได้ (Revenue
Streams) ได้แก่ รายได้จากการจําหน่ายนํ้าและบริ การ 92.39% และรายได้ค่าติดตั้งและวางท่อ 7.61% 6) ทรัพยากร
หลัก (Key Resources) ที่ ใ ช้ใ นการดํา เนิ น การของการประปาส่ ว นภู มิ ภ าคสาขาอุ ด รธานี (ชั้น พิ เ ศษ) ได้แ ก่
ทรัพยากร เงินทุน และบุคลากร 7) กิจกรรมหลัก (Key Activities) ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้น
พิเศษ) ได้แก่ ผลิตนํ้า-จ่ายนํ้าประปา และการบริ การผูใ้ ช้น้ าํ ประปา 8) พันธมิตรหลัก (Key Partnerships) ได้แก่
กรมชลประทาน ผูจ้ าํ หน่ ายวัสดุการผลิต (สารส้ม คลอรี น) วัสดุอุปกรณ์ (ท่อประปา มาตรวัดนํ้า) ผูร้ ับจ้างงาน
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ก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างงานบริ การ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 9) โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ได้แก่ วัสดุการผลิต
28.84% ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 21.31% ค่าใช้จ่ายพนักงาน 18.44% ค่าไฟฟ้า 9.39% ต้นทุนค่าติดตั้งและ
วางท่อ 7.80% วัสดุดาํ เนินการและซ่อมบํารุ ง 6.47% ค่าจ้างและบริ การ 3.97% และอื่นๆ 3.78%

7.ข้ อเสนอแนะ

จากการศึ กษาอิ สระครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาการใช้ Business Model Canvas เพื่อมุ่งเน้นการเสนอคุ ณ ค่ า
ให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ประปาในพื้นที่ดูแลของ กปภ.สาขาอุดรธานี ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้ 1. ผูใ้ ช้น้ าํ ประปาส่วนใหญ่
จะให้ความสําคัญในเรื่ องนํ้าประปาที่สะอาด ไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่น และนํ้าประปาไหลตลอดเวลา ไม่มีการหยุดจ่ายนํ้า
ดังนั้น กปภ.สาขาอุดรธานี ควรให้ความสําคัญกับเรื่ องดังกล่าว เพื่อลดการร้องเรี ยนปั ญหาต่างๆ, เพิ่มระดับความ
พึงพอใจและมุ่งเน้นการเสนอคุณค่าให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ประปาได้ 2. การประชาสัมพันธ์ให้ผใู ้ ช้น้ าํ ประปาในพื้นที่ดูแล
ของ กปภ.สาขาอุดรธานี ทราบถึงการหยุดจ่ายนํ้าชัว่ คราวให้ทว่ั ถึงพื้นที่ที่มีผลกระทบ เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง
Facebook Line การใช้รถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีผลกระทบ
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของเถ้าหนักชีวมวลที่ สามารถนําไปใช้ประโยชน์
ในการเป็ นวัสดุถมกลับโดยใช้เทคนิ คเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์สาํ หรับการวิเคราะห์ธาตุ ค่ากําลังแรงอัด และค่า
ความหนาแน่ นของมอร์ ตาร์ ที่ผสมเถ้าหนักจากยางพารา ในการทดลองนี้ ใช้เถ้าหนักเป็ นวัสดุทดแทนปูนซี เมนต์
ในปริ มาณร้อยละ 5 ร้อยละ10 และร้อยละ 15 โดยนํ้าหนัก ซึ่งควบคุมให้เถ้าหนักมีการกระจายตัวของอนุภาค โดย
แบ่งสภาพเป็ นไม่บ่มนํ้า บ่มนํ้า 7 วัน และ บ่มนํ้า 28 วัน จากผลการทดลองพบว่า ความหนาแน่นของมอร์ ตาร์ มีค่า
เพิม่ ขึ้นตามอัตราส่ วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าหนักยางพารา กําลังอัดของมอร์ตาร์ มีค่าลดลงตามปริ มาณการ
แทนที่ ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าหนักยางพาราแม้วา่ หน่ วยนํ้าหนักจะมีค่าเพิ่มขึ้น การพัฒนากําลังแรงอัดของมอร์ ตาร์ ที่
บ่มนํ้า 28 วันจะเพิ่มขึ้นเมื่อร้อยละการแทนที่ ปูนซี เมนต์ของเถ้ายางพาราลดลง กําลังแรงอัดของมอร์ ตาร์ เพิ่มขึ้น
เมื่อระยะเวลาการบ่มนํ้าเพิ่ม
คําสําคัญ : เถ้าหนัก ชีวมวล วัสดุถมกลับ กําลังแรงอัด
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ABSTRACT

The aim of this research was to investigate the basic properties of ash biomass can be utilized as
backfill material using X-ray fluorescence (XRF) technique for analysis, compressive strength and density of
mortar containing bottom ash from Para-rubber wood. In this experiment, bottom ash was used as cement
supplementary material at 5% , 10% , and 15% by weight, which controlled bottom ash with particle size
distribution. The conditions are not incubated, incubated 7 days and incubated 28 days. The results show that
the density of mortar increases with Para ash replacement. The compressive strength of mortar decreases with
Para ash replacement even with the increase in maximum unit weight. The compressive strength of mortar at
incubated 28 days can be developed by replacing Para ash in cement increases when the percent of replacement
of Para ash in cement decreased. The compressive strength of mortar increases as the curing time increases.
KEYWORDS : Bottom ash, Biomass, Backfill, Compressive strength

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั เถ้าชี วมวลเป็ นเถ้าที่ เหลือจากวัสดุทางการเกษตรที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าและ
ต้องนําไปกําจัดทิ้งเพราะมีปริ มาณมาก ซึ่ งอาจเป็ นการทิ้งเพื่อถมที่หรื อทิ้งในบ่อทิ้งที่เตรี ยมไว้ นอกจากการนําไป
ทิ้งแล้วเถ้าชีวมวลบางชนิ ดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ นิ โรจน์ (2557) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานคอนกรี ต เถ้า
ชีวมวลที่มีศกั ยภาพที่จะนําไปใช้ในงานคอนกรี ตได้ ต้องมีลกั ษณะดังนี้ เป็ นเถ้าที่มีออกไซด์ของซิลิกา หรื อ ซิลิกา
และอะลูมินาออกไซด์สูงโดยทัว่ ไปควรมากกว่าร้อยละ 50 ของทั้งหมด มีความละเอียดสู งหรื อสามารถทําให้มี
ความละเอียดสูงได้ และไม่เป็ นผลึกคือสามารถทําปฏิกิริยากับด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) ได้ ซึ่งเถ้าชีวมวลที่เข้า
ข่ายในลักษณะข้างต้น ได้แก่ เถ้าจากการเผาเปลือกยางพารา (para ash) เถ้าจากการเผาแกลบ (rice husk ash) หรื อ
เถ้าจากการเผาแกลบร่ วมกับ เปลื อกไม้ (rice huskbark ash) และเถ้าจากการเผาชานอ้อย (bagasse ash) ประชุ ม
(2553)
การสละหลุมถาวร (Plug and Abandonment) ส่วนใหญ่จะทําในหลุมสํารวจ แต่บางครั้งผลการเจาะหลุม
เพื่อผลิตก็อาจเป็ นหลุมแห้งได้หรื อหลุมที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วจะต้องอุดหลุมด้วยซีเมนต์ป้องกันไม่ให้ของไหลที่
มีอยูใ่ นชั้นหิ นไหลไปสู่ ช้ นั หิ นอื่นที่อาจทําลายชั้นหิ นกักเก็บปิ โตรเลียมที่อยูใ่ กล้เคียงหรื อไหลเข้าไปปนเปื้ อนชั้น
นํ้าใต้ดิน Mostafa et al. (2004) ในกรณี ที่มีการทดสอบอัตราการไหลของหลุมต้องทําการอัดซี เมนต์ (Squeeze
Cement) เข้าไปในชั้นหิ นที่ทดสอบทุกช่วงจากนั้นเติมนํ้าโคลนลงในหลุมเพื่อรักษาสภาพสมดุลและติดตั้งตัวปิ ด
กั้น หลุ ม (Bridge Plug) ในท่ อ กรุ ช้ ัน ในสุ ด เหนื อ ชั้น หิ น ดัง กล่ า ว บนตัว ปิ ดกั้น หลุ ม นี้ จะอุ ด ซํ้าด้ว ยซี เมนต์
(มาตรฐานทัว่ ไปใช้ซีเมนต์หนาประมาณ 150 ฟุต) ถัดจากซีเมนต์ช่วงนี้ จะเป็ นนํ้าโคลนอีกช่วงหนึ่ ง และตามด้วย
ซี เมนต์โดยมีความหนาประมาณ 300-500 ฟุต การอุดซี เมนต์ในท่ อกรุ ในชั้นถัดมาก็จะทําเช่นเดี ยวกับช่วงแรก
เพียงแต่อาจไม่จาํ เป็ นต้องมีตวั ปิ ดกั้นหลุม Mostafa et al. (2005)
วัสดุ ถมกลับคื อวัสดุ เหลื อใช้ เศษดิ น หิ น หางแร่ ทิ้ง และของเสี ย มาใช้ในการถมกลับเพื่อลดปั ญหา
สิ่ งแวดล้อม โดยการนําเถ้าหนักมาผสมกันระหว่างนํ้า ซี เมนต์ และเปลื อกดิ น ทิ้ ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการถม
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กลับไปยังหลุมเจาะเก่าที่ไม่เสถียรและช่วยในการป้ องกันการพังทลายของหลุม สําหรับปั จจุบนั นี้มีการนําเถ้าหนัก
มาใช้ประโยชน์กนั หลาย ๆ อย่าง เช่น ใช้เป็ นมวลรวมละเอียดในแอลฟัลต์คอนกรี ต ใช้เป็ นตัวกลางปลูกพืช เป็ น
ต้น ซึ่ งเถ้าหนักถือว่าเป็ นวัสดุที่เหลือใช้ในปั จจุบนั ถ้าสามารถนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ก็จะเกิ ดคุณค่าอย่าง
มากอีกทั้งยังเป็ นการขจัดมลภาวะทางสิ่ งแวดล้อมได้อีกด้วย นอกจากนี้มีงานวิจยั จํานวนมากที่ได้ศึกษาการใช้วสั ดุ
ปอซโซลานหรื อ เถ้า จากชี ว มวลมาแทนที่ ปู น ซี เมนต์บ างส่ ว นเพื่ อ พัฒ นาให้ ส ามารถต้านทานกําลังแรงอัด
Waongkeo et al. (2012) และศึกษาอัตราส่วนผสมการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าชีวมวลในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20,
30, 40 และ 50 ของปูนซี เมนต์ พบว่าอัตราส่ วนผสมของเถ้าชีวมวลที่เพิ่มขึ้นทําให้ความสามารถในการรับแรงอัด
ลดลง โดยอัตราส่ วนที่มีค่าเหมาะสมไม่ควรเกินร้อยละ 30 Sinsiri et al. (2012) ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงสนใจและได้
ศึกษาความสามารถในการรับกําลังแรงอัด ความหนาแน่ น และอัตราส่ วนการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าหนักใน
อัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 15 ของปูนซีเมนต์ เพื่อจะนํามาประยุกต์ใช้ในงานถมกลับภายในหลุมเจาะปิ โตรเลียม
อีกทั้งยังเป็ นประโยชน์จากการใช้ของเหลือทิ้งที่ตอ้ งได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมอีกทางหนึ่งด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของเถ้าหนักชี วมวลจากยางพาราเพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการเป็ น
วัสดุถมกลับได้

3. ขอบเขตของการวิจัย

งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเถ้าหนักชีวมวลเพื่อใช้ในงานถมกลับในหลุมเจาะปิ โตรเลียม
โดยทําการศึกษาที่หอ้ งปฏิบตั ิการสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
เถ้าหนักที่ใช้ คือ เถ้าหนักจากยางพารา
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีแบบกึ่งปริ มาณโดยเครื่ อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเถ้าหนักในอัตราส่วนร้อยละ 5, 10 และ 15 ของนํ้าหนัก
ทําการศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนผสมต่อคุณสมบัติทางกายภาพ ที่มีผลต่ออายุการบ่มในสภาพไม่บ่ม
บ่ม 7 วัน และบ่ม 28 วัน
ทําการศึกษาอิทธิพลทางกลของมอร์ตาร์ที่ผลิตขึ้นจากปูนซีเมนต์ เปลือกดิน และเถ้าหนัก

4.ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของงานวิจัย

ในประเทศไทยมีการใช้วสั ดุทางการเกษตรเป็ นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และได้ส่วนที่เป็ นผล
พลอยได้ คือ เถ้าหนัก ซึ่ งเถ้าหนักสามารถใช้ในงานคอนกรี ตได้เนื่ องจากเป็ นวัสดุปอซโซลาน มีสารจําพวกซิ ลิกา
หรื อซิ ลิกาและอะลูมินาปนอยู่ อีกทั้งเป็ นวัสดุกองถมทิ้งค่อนข้างใหญ่ อย่างไรก็ตามงานวิจยั เกี่ยวกับเถ้าหนักเพื่อ
ใช้ในงานถมกลับทางปิ โตรเลียมยังมีอยูน่ ้อย หากนําเถ้าหนักมาใช้เป็ นวัสดุประสานกับปูนซี เมนต์ อาจทําให้ได้
วัสดุที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีลกั ษณะเหมือนคอนกรี ต และสามารถนํามาใช้งานคอนกรี ตได้
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5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ระเบียบวิจยั
5.1.1 ทดสอบคุณสมบัตพิ ื้นฐานของวัสดุ
ทดสอบหาคุณสมบัติพ้นื ฐานของเถ้าหนักจากยางพารา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี นํ้าที่
ใช้ในการผสมมอร์ตาร์ใช้น้ าํ ปะปา
5.1.2 วิธีวจิ ยั
มีข้ นั ตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
1) กําหนดแหล่งเถ้าหนักที่ใช้ในงานวิจยั โดยงานวิจยั นี้ใช้เถ้าหนักยางพาราจากจังหวัดสงขลา
2) เก็บตัวอย่างเถ้าหนัก ทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเถ้าหนักดังกล่าว
3) ทําการปรับปรุ งคุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าหนักโดยนําเถ้าหนักไปบดให้มีขนาดเล็กลง
และคัดขนาดเถ้าหนักผ่านตะแกรงคัดขนาด เบอร์ 30 ธีรวุฒิ และคณะ (2551) ก่อนนํามาศึกษา
4) ทําการวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของเถ้าหนัก คือ ตรวจสอบหาองค์ประกอบทางเคมี ด้วย
เครื่ อง X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF)
5) ศึ กษาถึ งปั จจัยที่ ส่งผลต่อมอร์ ตาร์ เช่ น อิ ทธิ พลของปริ ม าณวัสดุ ประสาน อิ ทธิ พลของ
ความหนาแน่น อิทธิพลของกําลังอัด และอิทธิพลของการบ่ม
5.1.3 การศึกษาความหนาแน่ น
การทดสอบความหนาแน่นโดยใช้ไมโครมิเตอร์ในการวัดขนาดของมอร์ตาร์
1) ทําการทดสอบความหนาแน่นของมอร์ ตาร์จากเถ้าหนักบดละเอียดนําไปแทนที่ปูนซี เมนต์
ในปริ ม าณร้ อ ยละ 5, 10 และ 15 โดยนํ้าหนั ก ของวัส ดุ ป ระสาน ผสมใส่ แ บบหล่ อ ทรงกระบอกขนาด 5×5
เซนติเมตร อัตราส่ วนนํ้าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.6 วันโชค และคณะ (2560) โดยส่ วนผสมมอร์ ตาร์ แสดงใน
ตารางที่ 1
2) ภายหลังหล่อมอร์ ตาร์ 24 ชัว่ โมง นํามาบ่มนํ้าสะอาด จากนั้นนํามาทดสอบความหนาแน่น
ในสภาพไม่บ่ม บ่ม 7 วัน และบ่ม 28 วัน ตามลําดับ การทดสอบความหนาแน่นใช้ตวั อย่างทดสอบอายุทดสอบละ
3 ก้อนตัวอย่างทดสอบ โดยความหนาแน่นสามารถคํานวณได้ดงั สมการที่ (1)
𝐷𝐷 =

𝑊𝑊

(1)

𝐴𝐴

เมื่อกําหนดให้ D คือ ความหนาแน่นหน่วยเป็ นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (Kg/m3), W คือ นํ้าหนักของ
ก้อนมอร์ตาร์หน่วยเป็ นกิโลกรัม (Kg), A คือ ปริ มาตรของก้อนมอร์ตาร์หน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร (m3)
5.1.4 การศึกษากําลังอัด
การศึกษากําลังอัดโดยหลังจากทดสอบความหนาแน่นแล้วนําก้อนมอร์ตาร์มาทดสอบกําลังอัด
1) เตรี ยมตัวอย่างมอร์ตาร์ที่บ่มนํ้าสะอาดที่สภาพไม่บ่ม บ่ม 7 วัน และบ่ม 28 วัน ตามลําดับ
การทดสอบกําลังอัดใช้ตวั อย่างทดสอบอายุทดสอบละ 3 ก้อนตัวอย่างทดสอบและหาค่าเฉลี่ยของกําลังอัด
2) เลือกผิวทดสอบที่เรี ยบ จากนั้นนํามาทดสอบกําลังอัดประลัยตามมาตรฐาน ASTM C684
ที่สภาพไม่บ่ม บ่ม 7 วัน และบ่ม 28 วัน ตามลําดับ
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3) วางก้อนตัวอย่างบนแท่นกดด้านล่าง โดยว่างในตําแหน่งที่อยูก่ ่ ึงกลางของแท่นกด (แผ่น
ของแท่นกดทั้งด้านบนและด้านล่างต้องสะอาด)
4) เปิ ดเครื่ องกดตัวอย่าง โดยเพิ่มแรงกดอย่างสมํ่าเสมอด้วยอัตรา 140 Ksc/min จนกระทั้ง
ก้อนตัวอย่างแตกละเอียด และบันทึกผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ส่วนผสมของมอร์ตาร์ที่ใช้ศึกษา
% Cement
5%
10%
15%

Cement (g)
11.5
23.0
34.5

Top soil (g)
161.0
161.0
161.0

Bottom Ash (g)
57.5
46.5
43.5

Water (g)
41.0
41.0
41.0

5.2 วิธีเก็บข้ อมูล
การศึ กษาคุณ สมบัติพ้ืนฐานของเถ้าหนักชี วมวลจากยางพารา มี วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูลใช้ใน
งานวิจยั ดังนี้
1) ทําการศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาของเถ้าหนักเพื่อเป็ นแนวทางการศึกษา ทําการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง
จนถึงปั จจุบนั ขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าหนัก
2) วิ เคราะห์ ล ัก ษณะเฉพาะของเถ้า หนั ก โดยส่ ง ตัว อย่า งวิ เคราะห์ ท ดสอบ ณ ศู น ย์เครื่ องมื อ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
3) ทําการบันทึกผลทดสอบหาคุณสมบัติพ้ืนฐานของตัวอย่างมอร์ตาร์ ณ ห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรมอุต
สาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
5.3 ปัจจัยทีเ่ อื้อต่ อการวิจยั
5.3.1 เครื่ องมือ
1) เบ้าหล่อคอนกรี ต
2) ตะแกรงคัดขนาด
3) เครื่ องทดสอบแรงอัด
4) ถังนํ้า
5) เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก
5.3.2 วัสดุอุปกรณ์
1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และนํ้า
2) เถ้าหนักยางพารา
3) เปลือกดิน
5.4 คําอธิบายสัญลักษณ์
A5 = ซีเมนต์แทนที่ดว้ ยเถ้าหนักยางพาราร้อยละ 5 โดยนํ้าหนักวัสดุประสาน
A10 = ซีเมนต์แทนที่ดว้ ยเถ้าหนักยางพาราร้อยละ 10 โดยนํ้าหนักวัสดุประสาน
A15 = ซีเมนต์แทนที่ดว้ ยเถ้าหนักยางพาราร้อยละ 15 โดยนํ้าหนักวัสดุประสาน
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6. ผลการวิจัย

6.1 องค์ ประกอบทางเคมีของวัสดุถมกลับ
ผลการทดสอบเพื่อ หาองค์ป ระกอบทางเคมี ของวัสดุ ถมกลับโดยใช้เครื่ องเอกซ์เรย์ฟลูอ อเรสเซนต์
สเปกโทรมิเตอร์ (X-ray Fluorescence Spectrometer-XRF) จากศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ ได้ผลการทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมีของเถ้ายางพารา ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้ายางพารา
องค์ประกอบทางเคมี

ร้อยละขององค์ประกอบทางเคมี

โซเดียมออกไซด์ Na2O

-

แมกนีเซียมออกไซด์ MgO

1.03

อะลูมิเนียมออกไซด์ Al2O3

3.95

ซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2

30.33

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ SO3

0.35

โพแทสเซียมออกไซด์ K2O

2.84

แคลเซียมออกไซด์ CaO

7.5

ไทเทเนียมไดออกไซด์ TiO2

0.21

เฟอร์ริกออกไซด์ Fe2O3

0.65

ฟอสฟอรัสเพนต็อกไซด์ P2O5

0.94

คอปเปอร์ออกไซด์ CuO

0.07

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า วัสดุเถ้ายางพารามีองค์ประกอบของซิ ลิคอนไดออกไซด์ (ร้อยละ 30.33)
อลูมิเนี ยมออกไซด์ (ร้ อยละ 3.95) ดังนั้น เถ้ายางพาราอาจจะมี คุณ สมบัติในการเชื่ อมประสาน โดยก่ อให้เกิ ด
สารประกอบแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรต (CSH) และ/หรื อ แคลเซี ยมอลูมิเนตไฮเดรต (CAH) หลังจากที่ทาํ ปฏิกิริยา
กับแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ ทําให้มีคุณ สมบัติเป็ นวัสดุปอซโซลานที่ เหมาะกับงานคอนกรี ต ทําให้คอนกรี ตมี
คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ดีข้ ึน เช่น กําลังอัด ความทนทาน Malhotra et al. (1996)
6.2 ความหนาแน่ นของวัสดุถมกลับ
ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นของมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักยางพาราที่ 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่ง
สภาพการบ่ ม คื อ ไม่บ่ม บ่ มนํ้า 7 วัน และบ่ มนํ้า 28 วัน แสดงในรู ป ที่ 1 เมื่ อทําการบ่ มก้อนมอร์ ตาร์ เป็ นเวลา
7 วัน และ 28 วัน โดยหลังจากการบ่มได้ทาํ การวัดการขยายตัวและชัง่ นํ้าหนัก พบว่าการความหนาแน่นของก้อน
มอร์ ตาร์ ที่มีการบ่มมีค่ามากกว่าก้อนมอร์ ตาร์ ที่ไม่บ่ม และการแทนที่ของเถ้ายางพาราในปูนซี เมนต์จากร้อยละ 5
(A5) ถึ ง 15 (A15) ความหนาแน่ น จะมี ค่าเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากเกิ ดการขยายตัวเพิ่ มขึ้ นของก้อนมอร์ ตาร์ และจาก
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อนุ ภ าคของเถ้ายางพารามี พ้ื น ที่ ผิ ว ในการดู ด ซั บ นํ้ามาก สาเหตุ ม าจากเถ้า ยางพารามี ค วามละเอี ย ดมากกว่า
ปูนซี เมนต์ อีกทั้งจากองค์ประกอบทางเคมีของเถ้ายางพาราที่มีอลั คาไลน์ในสัดส่วนที่สูงจึงทําให้การขยายตัวมีค่า
มากขึ้น Hewlett (1996)

ความหนาแน่นเฉลี่ย (Kg/m3)

7000
6000
5000
4000

ไม่บ่ม

3000

บ่ม 7 วัน

2000

บ่ม 28 วัน

1000
0

A5

A10

A15

ปริ มาณเถ้าหนักแทนที่ซีเมนต์ (%)

รู ปที่ 1 ค่าความหนาแน่นของก้อนมอร์ตาร์กบั อัตราส่วนผสมของเถ้ายางพารา โดยแบ่งสภาพเป็ น
ไม่บ่มนํ้า บ่มนํ้า 7 วัน และ บ่มนํ้า 28 วัน
6.3 การทดสอบกําลังอัดของก้ อนมอร์ ตาร์
ผลการทดสอบกําลังอัดของมอร์ตาร์ผสมเถ้าหนักยางพาราในอัตราส่ วนร้อยละ 5 10 และ15 แสดงในรู ป
ที่ 2 ผลการทดสอบการบ่ มที่ สภาพไม่บ่ม บ่ ม 7 วัน และบ่ ม 28 วัน พบว่ากําลังอัดของมอร์ ตาร์ ที่ผสมเถ้าหนัก
ยางพาราในอัตราส่วนร้อยละ 15 (A15) มีค่าตํ่ากว่ามอร์ ตาร์ในทุกส่ วนผสม การแทนที่เถ้าหนักในปริ มาณมากขึ้น
ส่งผลให้กาํ ลังอัดของมอร์ตาร์ลดลง ยกตัวอย่างเช่น ที่อายุบ่ม 28 วัน กําลังอัดของมอร์ตาร์ A5, A10 และ A15 มีค่า
เท่ ากับ 2.30, 1.75 และ 1.24 เมกะปาสคาล ตามลําดับ และหากพิ จารณาจากรู ป ที่ 2 พบว่าเมื่ อเพิ่ม ปริ มาณการ
แทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าหนักกําลังอัดมีแนวโน้มเริ่ มลดลง และในทุกช่วงอายุการบ่มนํ้ากําลังอัดของมอร์ตาร์ A5
ที่อายุการบ่มนํ้า 28 วัน มีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับมอร์ตาร์อื่น ๆ การพัฒนากําลังอัดมอร์ตาร์มีแนวโน้มสู งขึ้นเมื่ออายุ
การบ่มเพิ่มขึ้น เช่น มอร์ตาร์ A5 ที่สภาพอายุการบ่ม คือ ไม่บ่ม บ่ม 7 วัน และบ่ม 28 วัน มอร์ตาร์มีกาํ ลังอัดเท่ากับ
1.92, 2.07 และ 2.29 เมกะปาสคาล จะเห็ นได้วา่ การลดของอัตราส่ วนกําลังอัดมีแนวโน้มในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
อัตราส่ วนปูนซีเมนต์ต่อเปลือกดินทั้งสองค่า หรื ออาจกล่าวได้วา่ การแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าหนักยางพารายังไม่
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของเถ้ายางพาราในด้านกําลังอัด อย่างไรก็ตาม ที่อายุการบ่มนํ้าที่มากขึ้นส่งผลให้กาํ ลัง
อัดมีค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานซึ่งต้องใช้เวลานานในการพัฒนาปฏิกิริยา สําเร็ จ (2556)
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รู ปที่ 2 ค่ากําลังอัดของก้อนมอร์ตาร์กบั อัตราส่วนผสมของเถ้ายางพารา โดยแบ่งสภาพเป็ นไม่บ่มนํ้า
บ่มนํ้า 7 วัน และ บ่มนํ้า 28 วัน
6.4 อิทธิพลของอายุการบ่ ม
จากการทดสอบหาค่ากําลังแรงอัด โดยพิจารณาอายุการบ่ม ดังแสดงในรู ปที่ 2 เมื่อพิจารณาที่ทุกอายุการ
บ่ม พบว่าอายุการบ่มมีผลต่อการพัฒนากําลังแรงอัดและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่ อย ๆ การเพิ่มขึ้นของกําลังแรงอัดตาม
อายุการบ่มที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลมาจากการเกิดปฏิกิริยาซี เมนต์ไฮเดรชัน่ ของอนุภาคซี เมนต์กบั นํ้าในก้อนตัวอย่าง ทํา
ให้เกิ ดการยึดเกาะของเม็ดดิ นเข้าด้วยกัน เป็ นผลทําให้กอ้ นมอร์ ตาร์ สามารถรับแรงอัดได้ดีข้ ึ น โดยเฉพาะเมื่ อ
ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน จะเห็นการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่ องจากองค์ประกอบทางเคมีของเถ้ายางพารา
ประกอบด้วยซิ ลิกาทําปฏิ กิริยากับแคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ซ่ ึ งสามารถทําให้เกิ ดปฏิ กิริยาปอซโซลาน หลังจาก
เกิ ด ปฏิ กิ ริยาไฮเดรชั่น ซึ่ งเป็ นผลทําให้ อายุก ารบ่ ม เพิ่ ม ขึ้ น ก้อ นมอร์ ต าร์ ส ามารถพัฒ นากําลังแรงอัด เพิ่ ม ขึ้ น
รุ ้งลาวัลย์ และคณะ (2546)

7. สรุ ปผลการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ สามารถสรุ ปแนวทางในการพัฒนารู ปแบบของวัสดุ ชีวมวลที่ ใช้ในการผสมซี เมนต์
โดยวัสดุชีวมวลที่ใช้ คือเถ้าหนักยางพารา พบว่าอัตราส่ วนของวัสดุเถ้าหนักยางพารา และระยะเวลาการบ่มมีผล
ต่อกําลังแรงอัดของมอร์ ตาร์ โดยที่อตั ราส่ วนเถ้าหนักยางพาราแทนปูนซีเมนต์ร้อยละ 5 ที่ระยะการบ่ม 28 วัน จะ
ให้กาํ ลังอัดสู งสุ ด ส่ วนในระยะเวลาในการบ่มที่ 0 วัน และ 7 วัน จะมีกาํ ลังแรงอัดลดลงตามลําดับ จะเห็ นได้ว่า
การบ่มมีผลต่อการพัฒนากําลังอัดของมอร์ ตาร์ในทุก ๆ อัตราส่วนผสม ซึ่งมอร์ตาร์ที่ไม่มีการบ่มจะมีกาํ ลังอัดน้อย
กว่ามอร์ ตาร์ ที่มีการบ่มนํ้า อย่างไรก็ตามเมื่อระยะเวลาของการบ่มนํ้าเพิ่มขึ้นจะทําให้การพัฒนากําลังอัดดีข้ ึน อีก
ทั้งกําลังอัดของมอร์ ตาร์ มีค่าลดลงตามการเพิ่ มขึ้ นของอัตราส่ วนการแทนที่ ดว้ ยเถ้าหนักยางพารา แม้ว่าความ
หนาแน่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สิ่ งนี้ แสดงให้เห็ นว่าความหนาแน่นไม่ได้เป็ นตัวควบคุมกําลังอัด แต่ตวั แปรหลักที่
ควบคุมการพัฒนากําลังอัดคือปฏิกิริยาไฮเดรชันเกิดจากปูนซีเมนต์ Chindaprasirt et al. (2010)
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8. อภิปรายผล

ก้อนตัวอย่างที่ ผสมเถ้าหนักจากยางพาราสามารถรั บกําลังแรงอัดสู งสุ ด ที่ มีระยะการบ่ ม 28 วัน โดย
ลักษณะของการรับแรงอัดมีแนวโน้มที่ จะเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เมื่อมีระยะการบ่มเพิ่มขึ้น และจากการศึ กษาพบว่าเถ้า
ยางพาราที่นาํ มาศึกษาสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งโดยการนํามาแทนที่ปูนซี เมนต์บางส่ วน โดยที่ไม่
ส่งผลเสี ยต่อกําลังมอร์ตาร์และยังสามารถลดปริ มาณปูนซีเมนต์ลงได้ การวิจยั นี้สามารถเป็ นแนวทางในการศึกษา
และพัฒนาวัสดุท่ีใช้ในงานถมกลับหลุมเจาะได้ต่อไป

9. ข้ อเสนอแนะ

งานวิจยั ครั้งนี้ ใช้วสั ดุปอซโซลานคือเถ้าหนักยางพาราแทนที่ ปูนซี เมนต์เพื่อศึ กษาด้านกําลังอัด ความ
หนาแน่น และระยะเวลาการบ่ม ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาความละเอียดของเถ้าหนักต่อคุณสมบัติทางด้าน
กําลังแรงอัด อายุการบ่มในระยะเวลาที่มากขึ้น ความทนทานต่อสารเคมีต่าง ๆ และศึกษาโครงสร้างภายในของ
มอร์ ต าร์ เพื่ อสร้ างความมัน่ ใจแก่ อุตสาหกรรมปิ โตรเลี ยมในการใช้เถ้าหนักในงานถมกลับ ในหลุ มเจาะที่ ใช้
ส่วนผสมของปูนซี เมนต์ ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็ นการพัฒนางานทางด้านการถมกลับของประเทศไทย
อย่างยัง่ ยืนและต่อเนื่องต่อไป
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จะลดการดู ดกลื นแสงของซี -ไฟโคไซยานิ น ที่ ความยาวคลื่ น 619 นาโนเมตรได้มากที่ สุดเมื่อเปรี ยบเที ยบกับ
ไอออนตัวอื่นๆที่ ศึกษา ออกแบบแลบออนอะชิพโดยศึ กษาเปรี ยบเที ยบรู ปแบบเครื อข่ายร่ องขนาดไมครอน 2
รู ปแบบ ในแผ่นพีเอ็มเอ็มเอที่ มีขนาดเท่ากันคือ 30 x 30 มิลลิเมตรและหนา 10 มิลลิเมตร การสร้างเครื อข่ายร่ อง
ขนาดไมครอนใช้การเจาะด้วยเครื่ องคาร์ บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ขนาดของร่ องกว้าง 250 ไมครอนและลึก 450
ไมครอน ป้ อนสารซี -ไฟโคไซยานิ นและนํ้าผ่านปั๊ มหลอดฉี ดยา และฉี ดสารมาตรฐานไอออนเงิ นผ่านวาล์ว 6
พอร์ ต ไอออนเงินจะทําปฏิ กิริยากับซี -ไฟโคไซยานิ น ในชิ พและถูกตรวจวัดด้วยเซนเซอร์ วดั แสง พบว่าทั้งสอง
รู ปแบบได้ ช่วงความเป็ นเส้นตรงของไอออนเงินอยูร่ ะหว่าง 0.20-2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเครื อข่ายในชิพแบบที่
มีรูปแบบสปริ ท 9 ตําแหน่ง ให้สมการกราฟเส้นตรง y = 13.8249x+ 2.8769 และ R2 0.9981 ขณะที่ รูปแบบไม่
มีสปริ ท สมการเส้นตรง y = 8.1178x + 2.3942 และ R2 0.9935
คําสําคัญ: แลบออนอะชิพ สาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงิน เคมีวเิ คราะห์สีเขียว ซี-ไฟโคไซยานิน
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ABSTRACT

In this research, the possibility to apply lab on a chip incorporating to natural reagent, C-phycocyanin
(C-PC) from blue green algae, has been studied for utilizing in some heavy metal analysis. It was found that the
absorbance of C-PC) has been considerably decreased (at wavelength of 619 nm) in the presence of silver ion.
Two platforms have been designed and studied, using the same size of PMMA (30 x30 mm with 10 mm,
thickness) as a base plate for microfabrication. The CO2 laser was applied to etch two different the
microchannel networks in each plate. The size of microchannel was 250 micron width and 450 micron depth.
The result showed that both platforms provided good linearity in the concentration range of silver 0.20-2.0 mg
l-1. Moreover, the microchannel network with and without 9-split platform presented the linear equation y =
13.8249x+ 2.8769 with R2 0.9981 and y = 8.1178x + 2.3942 with R2 0.9935, respectively.
KEYWORDS: lab on a chip, blue green algae, green analytical chemistry, C-phycocyanin

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบัน“Green Analytical Chemistry” หรื อเคมีวิเคราะห์สีเขียว ได้รับการยอมรับมากขึ้นเนื่ องจาก
หลักการของเคมีวเิ คราะห์สีเขียวทําให้กระบวนการทางเคมีมีการลดปริ มาณ มีการยกเลิกการใช้หรื อการผลิตสารที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม จึงทําให้มีการใช้ระบบการวิเคราะห์ท่ีสะอาด ตลอดจนลด
การสร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม และ/หรื อหลีกเลี่ ยงการวิเคราะห์ ท่ี สร้างของเสี ยซึ่ งเป็ นมลพิษมากกว่าสารที่
ต้องการวิเคราะห์ (Armenta et al. 2008) ซึ่งเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ตัวอย่าง
งานวิจยั ที่ใช้เคมีวิเคราะห์สีเขียว เช่น ก) การหาปริ มาณกรดอะซิ ติกโดยใช้ปูนขาวไฮเดรตจากธรรมชาติและใช้
สารสกัดจากขมิ้นชันเป็ นอินดิเคเตอร์ (Grudpan et al. 2011) เพื่อลดการใช้รีเอเจนต์ที่อนั ตรายและค้นหารี เอเจนต์
จากธรรมชาติมาช่วยในงานวิเคราะห์ ข) การวิ เคราะห์ เหล็ ก จากสารสกัด จากใบฝรั่ ง (Settheeworrarit et al.
2005) และจากสารสกัดมะขามป้ อม (Jaikrajang et al. 2018) ค) การวิเคราะห์อลูมิเนี ยมโดยใช้ระบบสารสกัด
จากรากยอ(Tontrong et al. 2012) ง) การใช้ส ารสกัด จากฟั ก ทองในการวิเคราะห์ เบนโซอิ ว เปอร์ อ อกไซด์
(Supharoek et al. 2017) จากงานวิจยั ดังกล่าวทําให้พบว่าการใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติมาช่วยในงานวิเคราะห์เพื่อ
ลดการทิ้งของเสี ยที่เป็ นมลพิษกับสิ่ งแวดล้อมแล้วยังปลอดภัยต่อผูว้ เิ คราะห์ และแหล่งของสารเหล่านี้ส่วนใหญ่มา
จากพืชที่ปลูกในประเทศ ทําให้ลดการเสี ยดุลการค้าในการนําเข้าสารเคมีจากต่างประเทศอีกด้วย
นอกจากจากการใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติ ในการพัฒนาเคมีวเิ คราะห์สีเขียวยังรวมถึงการย่อส่วนระบบ
ของเคมีวิเคราะห์ให้มีขนาดเล็ก (miniaturized system) และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการวิเคราะห์ ซึ่งระบบการวิเคราะห์
ย่อส่ วนขนาดเล็กเริ่ มในปี ค.ศ. 1979 Terry จากมหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ ด สหรัฐอเมริ กา ได้นาํ เสนอแก๊สโคร
มาโทกราฟี บนแผ่นซิ ลิกอนขนาด 5 เซนติเมตร ซึ่ งถือเป็ นงานชิ้นแรกของการออกแบบและสร้างแลบออนอะชิพ
(Lab-on-a chip) เพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี โดยใช้เทคโนโลยีของการทําแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่ งระบบสามารถใช้แยก
แก๊สผสมไฮโดรคารบอนได้ภายใน 10 วินาที (Terry et al. 1979) อย่างไรก็ตามแลบออนอะชิพมีการเติบโตอย่าง
เห็นได้ชดั ในปลายคริ สต์ทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 มีบทความปริ ทศั น์เกี่ยวกับ
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การย่อ ส่ ว นระบบวิเคราะห์ ท้ ัง ระบบ ( Micro Total Analysis System) หรื อ แลบออนอะชิ พ ซึ่ งรวบรวมการ
ประยุกต์ใช้งาน โดยเฉพาะทางชี วการแพทย์ (Auroux et al. 2002) และถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์โลหะหนัก
บางชนิ ดที่ พบในสิ่ งแวดล้อมเช่นการวิเคราะห์ ไอออนเหล็กในนํ้าตัวอย่าง (Youngvises et al. 2015) งานวิจยั ที่
ประยุกต์ใช้แลบออนอะชิ พในการวิเคราะห์ ไอออนคลอไรด์ ไนเตรต ไนไตรต และซัลแฟต ในสิ่ งแวดล้อ ม
(Freitas et al. 2016) แลบออนอะชิ พถูกใช้ในการตรวจยาเสพติดเช่นเมทแอมเฟตามี น (Lloyd et al. 2013) การ
ตรวจวิเคราะห์สงั กะสี ในยาเม็ด(AlSuhaimi et al. 2009) และการตรวจสารแอลฟาทอกซินในอาหาร(Uludag et al.
2016) เป็ นต้น
การหาปริ มาณโลหะหนักโดยทัว่ ไปนิ ยมใช้ 1) เทคนิ คอะตอมมิกแอบซอร์ พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี
(Atomic Absorption Spectrometry, AAS)) (Bhuyan et al. 2017) 2) เทคนิ คอินดักที ฟลี่ คับเปิ้ ล พลาสมา-ออฟติ
คอล อิมิสชัน่ สเปกโทรเมทรี (Inductively Coupled Plasmas-Optical Emission Spectrometry, ICP-OES)(Harris et
al. 2018) ซึ่ งทั้งสองเทคนิ คเป็ นการวิเคราะห์ในห้องปฏิ บตั ิการเพราะเครื่ องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์มีขนาดใหญ่
และ 3) เทคนิ คการทําปฏิ กิริยาโลหะกับลิแกนด์และการวัดการดูดกลืนแสง ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้รีเอเจนต์ที่อนั ตราย
(Ma et al. 1996)
ซี -ไฟโคไซยานิ นเป็ นรงควัตถุประกอบสี น้ าํ เงินซึ่ งจัดอยูใ่ นพวกรงควัตถุประกอบประเภทไฟโคบิ ลิน
(phycobilin) มีอยูใ่ นสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงิน มีการนําไปใช้ประโยชน์เป็ นสี ผสมอาหารธรรมชาติ และมีการ
วิจยั ใช้เป็ นฟลูออเรสเซนส์โพรบชี วภาพสําหรับไอออนโลหะหนักเช่นเงิน โครเมียม ตะกัว่ ปรอทและทองแดง
เนื่ องจากไอออนเหล่านี้ สามารถเกิดสารเชิงซ้อนกับซี -ไฟโคไซยานินทําให้ฟลูออเรสเซนส์ของซี -ไฟโคไซยานิ น
ลดลง(Han et al. 2018) และสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่างไอออนของโลหะและซี ไฟโคไซยานิน ทําให้ได้ค่าคงที่การเกิดสารประกอบชนิดต่างๆ (Gelagutashvili 2013)
ในการวิจัย นี้ สนใจการนําซี -ไฟโคไซยานิ น จากสาหร่ ายสี เขี ยวแกมนํ้าเงิ น มาเป็ นรี เอเจนต์ในการ
วิเคราะห์ โลหะหนักบางชนิ ดโดยใช้การวัดการดูดกลืนแสงโดยสเปกโทเมตรี และศึ กษาความเป็ นไปได้ที่จะ
นํามาวิเคราะห์ในแลบออนอะชิพ เพื่อลดการนําเข้าสารเคมีและลดการใช้สารเคมีที่อนั ตราย และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้ซี-ไฟโคไซยานินเป็ นรี เอเจนต์สาํ หรับหาปริ มาณไอออนของ
โลหะหนักบางชนิดโดยวิธีสเปกโทรโฟโทเมตรี (Spectrophotometry)
(2) เพื่อออกแบบแลบออนอะชิพที่เหมาะสมสําหรับการหาปริ มาณโลหะหนักบางชนิด
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
การวิจยั นีเ้ ป็ น Experimental Research
สารเคมี
สารเคมี ที่ ใ ช้ เป็ นเกรดสํ า หรั บ งานวิ เ คราะห์ (AR grade) ของบริ ษั ท คาร์ โ ล เออร์ บ า(ฝรั่ ง เศส)
ประกอบด้ว ยซิ ล เวอร์ ไ นเตรต (AgNO3) และ แอมโมเนี ย มเฟอรั ส ซัล เฟตเฮกซาไฮเดรต (NH4FeSO4.6H2O)
นอกจากนี้ ใช้สารละลายมาตรฐาน (AAS grade) ความเข้มข้น 1000 มิ ลลิกรัมต่อลิตรทั้งหมด 9 ชนิ ดของบริ ษทั
เมอร์ ค (เยอรมัน)ได้แก่สารละลายคอปเปอร์ ไนเตรต (Cu(NO3)2 เฟอริ กไรเตรต(Fe(NO3)3) แมงกานี สไนเตรต
(Mn(NO3)2) สังกาสี ไนเตรต(Zn(NO3)2) โครเมียมไนเตรต(Cr(NO3)3) นิ เกิ ลไนเตรต(Ni(NO3)2) แมกเนเซี ยม
ไนเตรต (Mg(NO3)2) อลู มิ เนี ย มไนเตรต(Al(NO3)3) และสารละลายทิ น คลอไรด์(SnCl4) และนํ้าที่ ใ ช้ในการ
ทดลองคือนํ้าปราศจากไอออน (Deionized Water)
เครื่ องมือ
1) เครื่ องอั ล ตราไวโอเลตวิ สิ เบิ ลสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer) ยี่ ห้ อ
SHIMADZU รุ่ น UV1700 ประเทศญี่ปุ่น
2) ปั๊ มหลอดฉี ดยายีห่ อ้ Longer Pump รุ่ น LSP 10-1B ประเทศจีน
3) เครื่ องวัดแสงแบบ optic fibre ยีห่ อ้ Ocean Optics รุ่ น USB2000 ประเทศสหรัฐอเมริ กา
4) เครื่ องตัดเลเซอร์ (ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์) รุ่ น Laser1325 ยีห่ อ้ CNCBro ประเทศจีน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเตรียมสารละลายต่ างๆ
1) สารละลาย Ag+ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชัง่ AgNO3 ที่อบแห้ง 0.1575 กรัม ละลายด้วยนํ้าปราศจากไอออน จนมีปริ มาตร 100.00 มิลลิลิตร
2) สารละลาย Fe2+ 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ชัง่ NH4FeSO4.6H2O 0.3514 กรัม ละลายด้วยนํ้าปราศจากไอออน จนมีปริ มาตร 50.00 มิลลิลิตร
3) สารละลายซี-ไฟโคไซยานินเข้มข้น 1.3 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
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สารละลายซี -ไฟโคไซยานิ นสกัดจากสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงินได้รับความอนุ เคราะห์จากหน่ วย
วิ จั ย แ พ ล งต อ น แ ล ะส าห ร่ าย ส าข าวิ ช าเท ค โน โล ยี ชี วภ าพ ค ณ ะวิ ท ยาศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นํามาเจื อจางให้มีความเข้มข้น 0.13 มิลลิกรัมต่อมิ ลลิ ลิตร ด้วย 0.1 โมลาร์ อะซี เตต
บัฟเฟอร์ พีเอช 7 ในขวดปริ มาตร 100.00 มิลลิลิตร
4) สารละลายบัฟเฟอร์ acetate 0.1 โมลาร์
ชัง่ โซเดี ยมอะซี เตต 5.8 กรัม ละลายในนํ้า 500 มิลลิลิตรเติมกรดอะซิ ติก 1.8 กรัม ปรับพีเอชด้วย
กรดไฮโดรคลอริ ก 1 โมลาร์หรื อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ให้ได้พีเอชที่ตอ้ งการ
4.2 การศึกษาการดูดกลืนแสงของสารละลายซี-ไฟโคไซยานินทีผ่ สมไอออนโลหะชนิดต่ างๆทีพ่ เี อชต่ างๆ
นําสารละลายสารละลายซี -ไฟโคไซยานิ นเจือจางให้มีความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยใช้อะซี เตต
บัฟเฟอร์พีเอช 7 เป็ นตัวทําละลายในขวดปริ มาตร 10.00 มิลลิลิตรเป็ นสารละลายควบคุม เตรี ยมสารละลายในขวด
ปริ มาตร 10.00 มิลลิลิตรอีก 11 ขวดที่ มี ซี -ไฟโคไซยานิ นเท่ากับขวดแรก แต่เติมไอออนเหล่านี้ Cu2+, Fe3+, Fe2+,
Mn2+, Zn2+, Cr3+, Ni2+, Mg2+, Al3+, Sn2+ และ Ag+ ให้มีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นเติมบัฟเฟอร์ จนถึง
ขีดปริ มาตร ตั้งทิ้งไว้ 30 นาที แล้วนําสารละลายทั้ง 12 ขวดวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 400-800
นาโนเมตรโดยใช้เครื่ องยูวีวิสซิ เบิลของยีห่ ้อชิมสั ซึ ประเทศญี่ปุ่น และทําการศึกษาที่พีเอช 2-12 โดยใช้อะซี เตต
บัฟเฟอร์และปรับพีเอชด้วย 1 โมลาร์ของสารละลายกรดไฮโดรคลอริ คหรื อ โซเดียมไฮดรอกไซด์
4.3 การออกแบบและสร้ างแลบออนอะชิพ
มีงานวิจยั เพื่อหาปริ มาณ buspirone hydrochloride โดยการออกแบบรู ปแบบแลบออนอะชิ พที่ มีส่วน
สปริ ท เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทําปฏิกิริยา ให้มีการผสมได้ดีข้ ึนในชิพ(Al Lawati et al. 2014) ดังนั้นในงานวิจยั
นี้ ได้สร้าง รู ปแบบในแลบออนอะชิพ 2 รู ปแบบดังรู ปที่ 2 ก (ไม่มีการสปริ ท) และ 2 ข(มีส่วนสปริ ท 9 ตําแหน่ง)
เพื่อศึ กษารู ปแบบที่ เหมาะสมสําหรับเป็ นส่ วนทําปฏิ กิริยาระหว่างไอออนของโลหะกับซี -ไฟโคไซยานิ น ใช้
โปรแกรม CorelDraw X4 ในการเขียนแบบ และส่ งเข้าเครื่ องเลเซอร์เพื่อสร้างช่องขนาดไมครอนบนแผ่นโพลีเม
ทธิวเมทธาอะคิเลต(พีเอ็มเอ็มเอ) ซึ่งมีความหนา 10 มิลลิเมตร ให้มีร่องขนาด 250 ไมครอน ลึก 450 ไมครอนให้มี
เครื อข่ายตามรู ปที่ 2ก-ข ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ ใช้รองรับการทําปฏิกิริยา และเจาะทะลุแผ่นพีเอ็มเอ็มเอในตําแหน่งที่ 1)
และ 2) เพื่อป้ อนสาร (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6 มิลลิเมตร) ขณะที่เจาะทะลุตรงตําแหน่งที่ 3) เพื่อเป็ นส่วนตรวจวัด
ด้วยเครื่ องมื อทางแสง (เส้น ผ่านศู นย์กลาง 2 มิ ลลิเมตร) จากนั้น ตัดแผ่นให้มีขนาด 30 x30 มิลลิ เมตร หนา 10
มิ ล ลิ เมตร ประกบด้า นบนและล่ า งด้ว ยแผ่ น โพลี ไ ดเมทธิ ว ไซลอกเซน(พี ดี เอ็ ม เอส) หนา 1.5 มิ ล ลิ เมตร
และล๊อคชิพโดยการประกบหรื อ clamp ด้วยแผ่นพีเอ็มเอ็มเอหนา 5 มิลลิเมตรอีก 2 แผ่นที่ยดึ ด้วยสกรู ท้ งั 4 มุม ให้
แน่นตามรู ปที่ 2 (ง) เพื่อป้ องกันการรั่วของสารละลาย ทําให้เกิดเป็ นแซนวิชชิพ 3 ชั้น จากนั้นต่อท่อนําเข้าทั้ง 2
ช่อง ตําแหน่งที่ 1) และ 2) ในรู ปที่ 2 ก และ ข ด้วยท่อพีทีเอฟอีขนาดช่องภายใน 0.5 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอก 1.6 มิลลิเมตร และช่องทางออกดังรู ปที่ 3 สําหรับให้สารละลาย ไหลออก
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พีเอ็มเอ็มเอ
พีดีเอ็มเอส
พีเอ็มเอ็มเอขิพ
พีดีเอ็มเอส
พีเอ็มเอ็มเอ

ค)

รู ปที่ 2 แผ่น พีเอ็มเอ็มเอ ขนาด 30x30 มิลลิเมตร มีรูปแบบเครื อข่ายซึ่งเป็ นช่องขนาด 250 ไมครอน โดยมีสอง
รู ปแบบ แบบ (ก)ไม่มีการสปริ ท (ข) มีสปริ ท 9 ตําแหน่ง โดยตําแหน่ง 1) และ 2) เป็ นทางเข้าของสาร และ
ตําแหน่ง 3) เป็ นตําแหน่งตรวจวัดที่จะต่อกับใยแก้วนําแสงที่เชื่อมต่อกับตัวตรวจวัด (ค) เป็ นภาพการวางแต่ละ
ชั้นในการประกอบชิพ โดย พีเอ็มเอ็มเอคู่ (a)ที่ทาํ หน้าที่ยดึ แผ่นพีดีเอ็มเอสทั้งสอง(b) ให้ติดกับ แผ่นชิพพีอม็ เอ็มเอ
(c) ที่อยูต่ รงกลาง และใช้สครู ขนั ให้แน่น
4.3 การทํางานของระบบไมโครโฟลอินเจ็คชัน อะนาลิซิส
ระบบไมโครโฟลอินเจคชั่นอะนาลิ ซิสประกอบด้วยปั้ มหลอดฉี ดยา (แอลเอสพี 10-1บี ลองเกอร์ ปั๊ม
ประเทศจีน) ขนาด 10 มิลลิลิตรจํานวน 2 หลอด สําหรับบรรจุน้ าํ ปราศจากไอออนซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวพา ส่วนอีก
หลอดบรรจุสารละลายซี -ไฟโคไซบานิ นเข้มข้น 0.13 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร มีวาล์ว 6 พอร์ ต(โอกาวา ประเทศ
ญี่ปุ่น) ที่มีลูปสําหรับกําหนดปริ มาตรสารมาตรฐานหรื อสารตัวอย่าง 10 ไมโครลิตร และมีแลบออนอะชิพที่สร้าง
ขึ้น โดยตําแหน่ งที่ ตรวจวัดต่อกับใยแก้วนําแสงส่ งความเข้มแสงไปยังตัววัดแสงยูเอสบี 2000 (โอเชี ยนออปติก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา) และแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ดงั รู ปที่ 3

ซ)

รู ปที่ 3 ระบบไมโครโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสประกอบด้วย ก) ปั๊มหลอดฉี ดยา ข) วาล์ว 6 ทาง ค) แลบออนอะ
ชิพ ง) ที่ใส่ของเสี ย จ) หลอดเปล่งแสงสี แดง ฉ) เครื่ องวัดแสงยูเอสบี 2000 พร้อมใยแก้วนําแสง ช) คอมพิวเตอร์
และ ซ) ช่องทางที่สารไหลออก
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ในการทํางานของระบบโดยการป้ อนสารละลาย ซี -ไฟโคไซยานิ น (ในหลอดฉี ดยา 1) จะถูกป้ อนเข้าสู่
ระบบ พร้อมกับนํ้าปราศจากไอออน (หลอดฉี ดยาที่ 2)ซึ่งเป็ นตัวพา ด้วยอัตราการไหลของปั๊ มหลอดฉี ดยา(ก) 0.1
มิลลิลิตรต่อนาที เมื่อฉี ดสารมาตรฐานหรื อสารตัวอย่างผ่านวาล์วหกพอร์ต(ข)ที่กาํ หนดปริ มาตรลูป 10 ไมโครลิตร
สารมาตรฐาน Ag+ ฉี ด ผ่านวาล์ว และถูกพาเข้าระบบแลบออนอะชิ พ เพื่ อผสมกับ ซี -ไฟโคไซยานิ น ที่ ไหลมา
เกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างสารทั้งสอง ทําให้สีน้ าํ เงินของซี -ไฟโคไซยานิ นจางลง เครื่ องวัดการดูดกลืนแสง (ฉ)จะวัด
สัญญาณซึ่งลดลงที่ 619 นาโนเมตร จึงได้พีกหัวกลับ บันทึกด้วยคอมพิวเตอร์(ช) ในการประมวลผลใช้โปรแกรม
eDAQ ดังนั้นสัญญาณที่วดั ได้จะเป็ นพีกค่าติดลบ ในหน่วยมิลลิแอบซอบแบนซ์ (mA)

5. ผลการวิจัยและการวิจารณ์ ผล

5.1 การศึกษาการดูดกลืนแสงของซี-ไฟโคไซยานินทีผ่ สมไอออนของโลหะชนิดต่ างๆ
จากการวัดการดู ด กลื น แสงของสารละลายซี -ไฟโคไซยานิ น ที่ ความเข้มข้น 60 มิ ลลิ กรั ม ต่อลิ ตรใน
สารละลายบัฟเฟอร์ พีเอช 7 พบว่าให้ค่าการดู ดกลืนแสงสู งสุ ดที่ ความยาวคลื่น 619 นาโนเมตร ขณะที่ เมื่ อเติ ม
ไอออนโลหะ Mn2+, Al3+, Fe3+, Sn2+, Zn2+, Fe2+, Cr3+, Mg2+, Ni2+, Cu2+ และ Ag+ แต่ละชนิ ดลงไป (มีความเข้มข้น
5 มิลลิกรัมต่อลิตร) พบว่า Ag+ ทําให้ค่าการดู ดกลื น แสงของสารละลายซี -ไฟโคไซยานิ น ลดลงมากที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Han และคณะ ซึ่ งพบว่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนส์และการดูดกลืนแสงของ
สารละลายซี-ไฟโคไซยานิ นลดลงเมื่อเติม Ag+ เนื่ องจากเกิดสร้างเชิงซ้อนระหว่าง Ag+ กับหมู่ฟังก์ชน่ั –NH และ
–C=O ของบิลิน (bilins) และกรดอะมิโนในซี-ไฟโคไซยานิน (Han et al. 2018) สเปกตราดังรู ปที่ 4

รู ปที่ 4 สเปกตราการดูดกลืนแสงของสารละลายซี-ไฟโคไซยานิน (60 มิลลิกรัมต่อลิตร) เมื่อเติมไอออนโลหะ
ชนิดต่างๆที่มีความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรี ยบเทียบกับที่ไม่เติมไอออนของโลหะ
อย่างไรก็ตามในการเกิดสารเชิงซ้อน พีเอชอาจมีผลต่อการทําปฏิ กิริยา ดังนั้นเมื่อศึ กษาผลของพีเอช
ตั้งแต่ 2-12 ของสารละลายซี -ไฟโคไซยานิ นที่มีการเติมไอออนของโลหะเหล่านี้ โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 619
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นาโนเมตร (AM ) และวัดการดูดกลืนแสงสารละลายซี-ไฟโคไซยานินพีเอช 2-12 เช่นกัน (A0 ) เมื่อนําค่า AM-A0 ที่
พีเอชต่างๆ มาสร้างกราฟ ให้ผลการทดลองดังรู ปที่ 5

รู ปที่ 5 ผลของพีเอชต่อการลดการดูดกลืนแสงของสารละลายซี-ไฟโคไซยานินที่ผสมกับไอออนของโลหะ
ชนิดต่างๆ
จากรู ปที่ 5 พบว่า Ag+ จะทําให้การดูดกลืนแสงของสารละลายซี-ไซโคไซยานินลดลงมากที่สุดที่พีเอช 9
ดังนั้นมีความเป็ นไปได้ที่จะใช้ซี-ไฟโคไซยานิ นเป็ นรี เอเจนต์ธรรมชาติสําหรับการวิเคราะห์ Ag+ ได้ อย่างไรก็
ตามจากรู ปที่ 4 พบว่าไอออนชนิดอื่นๆเช่น Cu2+, Fe3+, Zn2+, Fe2+และ Mn2+ สามารถลดการดูดกลืนแสงของซี -ไฟ
โคไซยานินที่ 619 นาโนเมตรที่ พีเอช 9ได้เช่นกัน
ดังนั้นถ้าเลือกใช้พีเอช 9 อาจทําให้เกิดการรบกวนการ
+
วิเคราะห์ของ Ag ได้ ดังนั้นในการทดลองขั้นต่อไปจึงเลือกใช้สารละลายซี -ไฟโคไซยานิ นที่ พีเอช 8 ในการหา
ปริ มาณ Ag+ ในระบบแลบออนอะชิพต่อไป
5.2 ผลการเปรียบเทียบรู ปแบบของแลบออนอะชิพ
จากการใช้ระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสต่อกับแลบออนอะชิ พ (ดังรู ปที่ 3) ที่ มีรูปแบบเครื อข่ายช่อง
ขนาดไมครอน 2 รู ปแบบคือแบบที่ ไม่มีการสปริ ท (รู ปที่ 2 ก) และแบบที่มีสปริ ท 9 ตําแหน่ง (รู ปที่ 2 ข) โดยใช้
สารละลายซี -ไฟโคไซยานิ น 60 มิลลิกรัมต่อลิตรในอะซี เตตบัฟเฟอร์ พีเอช 8 และฉี ดสารละลายมาตรฐาน Ag+
ความเข้มข้นต่างๆ ตั้งแต่ 0.10-5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้สญ
ั ญาณเป็ นพีก วัดความสูงของพีกในหน่วยมิลลิแอบซอบ
แบนซ์ (mA) จากการทดลองพบว่าที่ความเข้มข้นตํ่ากว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่ปรากฏพีกให้เห็น ขณะที่ความ
เข้มข้นมากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตรพีกสูงขึ้นแต่ไม่อยูใ่ นช่วงความเป็ นเส้นตรง ดังนั้นได้กราฟเส้นตรงในช่วงความ
เข้มข้น Ag+ 0.20 - 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่ งแสดงว่าสัญญาณการดูดกลืนแสงที่ เปลี่ยนแปลงมี ความสัมพันธ์เป็ น
เส้นตรงกับความเข้มข้นของ Ag+ โดยรู ปแบบไม่มีการสปริ ทจะให้สมการเส้นตรง y = 8.1178 x + 2.3942 โดย y
คือความสู งของพีกที่ได้จากเครื่ องวัด ขณะที่ x คือความเข้มข้นของ Ag+ และมีค่าอาร์ สแควร์ 0.9935 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรงดี มาก เช่นเดียวกับแลบออนอะชิพในรู ปแบบสปริ ทให้ความสัมพันธ์เป็ นเส้นตรงดัง
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สมการ y = 13.8249 x + 2.8769 และมี ค่าอาร์ สแควร์ 0.9981 อย่างไรก็ตามจะเห็ นว่ารู ปแบบที่ มี สปริ ทจะให้ค่า
ความชันสู งกว่าแบบชิพที่ไม่มีการสปริ ท ทําให้สภาพไว (sensitivity) เพิ่มขึ้นประมาณ 170 % เนื่ องจากรู ปแบบ
รี แอกเตอร์แบบไม่มีการสปริ ท ปฏิกิริยาอาจเกิดไม่ดีพอเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างไอออนของโลหะกับสารละลาย
ซี -ไฟโคไซยานิ นต้องใช้เวลานาน (Han et al. 2018) ทําให้สารละลายไหลออกจากระบบก่อนที่ทาํ ปฏิกิริยาได้ดี
ขณะที่การใช้รูปแบบเครื อข่ายของช่องขนาดไมครอนมีตาํ แหน่งสปริ ทถึง 9 ตําแหน่งทําให้สารละลายทั้งสองเกิด
การผสมกันและทําปฏิกิริยากันได้ดีข้ ึน สี ของสารละลายที่ลดลงจึงถูกตรวจวัดและให้สภาพไวสูงขึ้น

รู ปที่ 5 การเปรี ยบเทียบกราฟมาตรฐานจากการใช้แลบออนอะชิพสองระบบ คือแพลทฟอร์มมีรูปแบบเครื อข่าย
แบบที่มีสปริ ทและไม่มีสปริ ท

6. สรุ ปผลการทดลอง

จากการศึกษาพบว่ามีความเป็ นไปได้ในการนําซี-ไฟโคไซยานินที่สกัดได้จากสาหร่ ายสี เขียวแกมนํ้าเงิน
มาใช้เป็ นรี เอเจนต์ธรรมชาติในการหาปริ มาณไอออนโลหะบางชนิด โดยพบว่า Ag+ ให้การลดลงของการดุดกลืน
แสงของสารละลายซี -ไฟโคไซยานิ น มากที่ สุ ด เมื่ อ นําระบบไมโครโฟลอิ น เจคชั่น อะนาลิ สิซ มาใช้ในการ
ตรวจวัด Ag+ และตรวจวัดทางแสงในช่วงความยาวคลื่น 619 นาโนเมตร โดยใช้แลบออนอะชิ พพบว่ารู ปแบบ
เครื อข่ายที่มีการสปริ ทจะทําให้การเกิดปฏิกิริยาระหว่าง Ag+ กับ ซี-ไฟโคไซยานินดีข้ ึนในระบบ และเพิ่มสภาพไว
ในการวิเคราะห์มากกว่ารู ปแบบที่ไม่มีการสปริ ทถึง 170% และให้ความเป็ นเส้นตรงในช่วง 0.20-2.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ความเป็ นเส้นตรง 0.9981

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ถ้าทําวิจยั ขยายองค์ความรู ้ต่อไปเพื่อให้สภาพไวดีข้ ึนอาจสามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ Ag+ ใน
แหล่งนํ้าธรรมชาติโดยพัฒนาเป็ นระบบอัตโนมัติได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การทําวิจยั ต่อเพื่อพัฒนาเป็ นระบบอัตโนมัติ และทําให้สภาพไวดีข้ ึน การศึกษาในเรื่ องจลน์ศาสตร์
ของปฏิกิริยาเป็ นต้น รวมทั้งการศึกษาสารรบกวนจากตัวอย่างจริ ง
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การศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคของเนื้อฟันเมื่อทาสารยึดติดยูนิ
เวอร์ซอล 2 ชนิดด้วยวิธีเซลฟ์ เอทช์กบั วิธีเพิ่มเวลาทาเป็ น 2 เท่า โดยแบ่งฟันกรามมนุษย์ซี่ที่สาม 8 ซี่ตามสารยึดติด
2 ชนิด ได้แก่ สารยึดติดออล บอนด์ ยูนิเวอร์ซอลและสารยึดติดจี-พรี มิโอ บอนด์ ตัดปุ่ มฟันด้านบดเคี้ยวจนถึงเนื้ อ
ฟันแล้วทาสารยึดติดตามกลุ่มด้วยวิธีการทา 2 วิธีแล้วฉายแสง อุดวัสดุเรซินคอมโพสิ ตในท่อพลาสติกไทกอนแล้ว
ยึดกับเนื้ อฟั น นําเข้าเครื่ องเทอร์ โมไซคลิ ง 500 รอบแล้วแช่ในนํ้ากลัน่ อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส 24 ชั่วโมง
ทดสอบกําลังยึดเฉื อนระดับจุ ลภาคด้วยแรง 50 นิ วตัน ความเร็ ว 1 มม./นาที ตรวจสอบการแตกหักด้วยกล้อง
จุลทรรศน์สเตอริ โอ นําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วย one-way ANOVA และการทดสอบ Bonferroni (α = 0.05) ผล
พบว่าวิธีเพิ่มเวลาทาเป็ น 2 เท่าทําให้ค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคของสารยึดติดออล-บอนด์ ยูนิเวอร์ ซอลสู งกว่า
วิธีเซลฟ์ เอทช์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะที่สารยึดติดจี-พรี มิโอบอนด์ไม่มีความแตกต่าง สรุ ปผลการศึกษา
คือการเพิ่มเวลาทาสารยึดติดเป็ น 2 เท่ามีผลต่อกําลังยึดเนื้ อฟั นเมื่อใช้สารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลที่ มีความเป็ นกรด
ระดับอ่อนมากและมี HEMA เป็ นส่วนประกอบ ในขณะที่สารยึดติดยูนิเวอร์ซอลที่มีความเป็ นกรดระดับปานกลาง
และไม่มี HEMA เป็ นส่วนประกอบไม่มีความแตกต่าง
คําสําคัญ: สารยึดติดยูนิเวอร์ซอล กําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคของเนื้อฟัน วิธีการทา เพิม่ เวลาเป็ น 2 เท่า
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Abstract

The aim of this study was to compare the dentine microshear bond strength (µSBS) of two universal
adhesives (UAs) applied in two different modes (self-etch; SE and double-time application; DT). Eight sound
human third molars were randomly divided according to UAs used (All-bond Universal; ABU and G-Premio
Bond; GPB) and two application modes. The occlusal cusps were removed to expose dentine and the adhesive
for each group was applied in two modes and light cured. Tygon tubes were filled with resin composite and placed
on dentine. The specimens were thermocycled for 500 cycles and stored for 24 hrs in distilled water at 37°C.
µSBS test were perfomed with 50N loading unite and cross-head speed of 1 mm./min and the specimens were
observed for fracture modes using stereo microscope. Data was analyzed using one-way ANOVA and Bonferrni’s
test (α = 0.05). The result showed that DT mode of ABU was significantly higher than SE mode while GPB
revealed no significant difference. Double-time application of ultra-mild and HEMA contained UAs improves
dentine bond strength while moderate and HEMA-free UAs revealed no difference.
Keywords: Universal adhesives, dentine microshear bond strength, application mode, double-time application

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

สารยึดติดทางทันตกรรม (dental adhesives) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดการยึดติดระหว่าง
ฟั นและวัสดุบูรณะที่ ดี รวมทั้งลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการทํางานลง ซึ่ งปั จจุบนั สารยึดติดยูนิเวอร์ ซอล
(universal adhesives) ได้ถูกพัฒนาเป็ นสารยึดติดรุ่ นล่าสุ ดซึ่ งผูผ้ ลิตอ้างว่าสามารถใช้ยึดติดเคลือบฟั น (enamel)
เนื้ อฟั น (dentine) กับวัสดุเรซิ นคอมโพสิ ต (resin composite)พอร์ ซเลน (porcelain) เซอร์ โคเนี ย (zirconia) หรื อ
โลหะ (metal) โดยสารยึดติดยูนิเวอร์ซอลสามารถใช้ยดึ ติดกับฟันได้ท้ งั วิธีการเซลฟ์ เอทช์ (self-etch mode) วิธีการ
เอทช์แอนด์รินส์ (etch-and-rinse mode) หรื อซี เลกที ฟเอทช์ (selective-etch) ตามวัตถุประสงค์การใช้งานและ
พื้นผิวของฟันที่จะทําการบูรณะซึ่งวิธีการเซลฟ์ เอทช์น้ นั เป็ นการลดขั้นตอนและความยุง่ ยากในการทํางานกับเนื้ อ
ฟัน (dentine) โดยอาศัยพื้นฐานการทํางานของสารยึดติดชนิ ดเซลฟ์ เอทช์เดิม นัน่ คือการทาที่พ้ืนผิวฟันเพื่อให้โม
โนเมอร์ ที่มีความเป็ นกรด (acidic monomer) ละลายแร่ ธาตุและปรับสภาพชั้นสเมียร์ (smear layer) ก่อนที่ส่วนเร
ซิ นในสารยึดติดจะแทรกซึ มเข้าไปในชั้นดังกล่าวเพื่อให้เกิดเป็ นชั้นไฮบริ ด (hybrid layer) ที่พร้อมสําหรับการยึด
ติ ดกับวัสดุ บูรณะ นอกจากนี้ ยงั มี การเติ มฟั งก์ชันนอลโมโนเมอร์ (functional monomer) เพื่อให้เกิ ดพันธะเคมี
กับ ไฮดรอกซี อ ะพาไทต์ (hydroxyapatite) ในฟั น ได้ เช่ น เท็ น เอ็ม ดี พี (10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen
Phosphate; 10-MDP) โดยมีการศึกษาว่าสามารถให้กาํ ลังยึด (bond strength) มีค่าใกล้เคียงกับสารยึดติดชนิดเอทช์
แอนด์รินส์เมื่อยึดติดกับเนื้อฟัน (1)
การบูรณะด้วยวัสดุเรซิ นคอมโพสิ ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้ อฟันซึ่ งมีปัจจัยที่ทาํ ให้การยึดติดยุง่ ยากและ
ซับซ้อน ได้แก่ ท่อเนื้อฟัน (dentinal tubules) ความชื้นของเนื้อฟัน (dentine wetness) ปริ มาณสารอินทรี ยห์ รื อเส้น
ใยคอลลาเจน (collagen fibers) และชนิดของเนื้อฟัน(2, 3) ที่ผา่ นมามีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการยึดสาร
ยึดติดยูนิเวอร์ ซอลวิธีการเซลฟ์ เอทช์ โดยการเพิ่มเวลาในการทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลวิธีการเซลฟ์ เอทช์เป็ น 2
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เท่ า (double-time application) ซึ่ ง จะทํา ให้โมโนเมอร์ ที่มีความเป็ นกรดสามารถละลายแร่ ธ าตุและสารยึดติ ด
สามารถแทรกซึ มเกิดชั้นไฮบริ ดได้มากขึ้น โดยพบว่าสามารถเพิ่มกําลังยึดของเคลือบฟันได้เมื่อทดสอบด้วยวิธี
กําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาค (4) แต่การศึกษาเนื้อฟันนั้นมีเพียงการศึกษาโดยเพิ่มระยะเวลาในการทาสารยึดติดชนิ ด
เซลฟ์ เอทช์ท้ งั แบบสองขั้นตอนและขั้นตอนเดียว ซึ่ งพบว่ามีผลการศึกษาที่ขดั แย้งกัน (5-7) เนื่ องจากสารยึดติดแต่
ละชนิดมีส่วนประกอบและความเป็ นกรดที่แตกต่างกัน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

การศึ กษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบกําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาค (microshear bond strength)
ของเนื้อฟันเมื่อทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอล 2 ชนิ ด โดยเปรี ยบเทียบผลของวิธีเซลฟ์ เอทช์กบั วิธีเซลฟ์ เอทช์แบบเพิม่
เวลาเป็ น 2 เท่า โดยมีสมมติฐานคือ 1) วิธีการทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลมีความสัมพันธ์กบั กําลังยึดเฉื อนระดับ
จุลภาคของเนื้ อฟัน 2) ชนิ ดของสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลมีความสัมพันธ์กบั กําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคของเนื้ อฟัน
เมื่อใช้วธิ ีการแบบทาเดียวกัน

3. วิธีดําเนินการวิจัย

วิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองในห้องปฏิบตั ิการ (laboratory experimental research) โดยประชากรศึกษา
คือ ฟันกรามแท้ซี่ที่สามจํานวน 8 ซี่ ซึ่งถูกถอนมาไม่เกิน 6 เดือน จากผูป้ ่ วยอายุ 18 ถึง 25 ปี โดยเก็บในสารละลาย
ไธมอล (thymol solution) ความเข้มข้นร้อยละ 1.0 แล้วยึดฟันกับท่อพีวีซีขนาด 0.75 นิ้วให้ตวั ฟันอยูเ่ หนือระดับ
ขอบแล้วตัดฟันลงจนถึงชั้นเนื้อฟันด้วยเครื่ องตัดไอโซเมต (ISOMET1000, Buehler, USA) ให้พ้นื ผิวด้านบดเคี้ยว
เรี ยบและอยูเ่ หนือระดับท่อมิลลิเมตร 2 จากนั้นขัดเนื้อฟันด้วยกระดาษทรายนํ้าเบอร์ 200 400 และ 600 ตามลําดับ
เพื่อให้เกิ ดชั้นเสมียร์ ขนาดเท่ากัน สุ่ มแบ่งฟั นออกเป็ น 2 กลุ่มหลักตามชนิ ดของสารยึดติด ได้แก่ สารยึดติดออ
ลบอนด์ ยูนิเวอร์ ซอล (All-bond Universal) และสารยึดติดจี-พรี มิโอ บอนด์ (G-Premio Bond) แล้วสุ่ มแบ่งเป็ น 2
กลุ่มย่อยตามวิธีการทา ได้แก่ วิธีเซลฟ์ เอทช์ (SE) และวิธีเพิ่มเวลาทาเป็ น 2 เท่า (DT) กําหนดแท่งชิ้นงานตัวอย่าง
กลุ่มละ 15 ชิ้น โดยขั้นตอนการทาสารยึดติดอธิบายในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สารยึดติดที่ใช้ในการทดสอบและขั้นตอนการทา
สารยึดติด
All-Bond
Universal;
ABU
(Bisco; USA)
pH = 3.2
G-Premio
Bond;
GPB
(GC: Japan)
pH = 1.5

ส่ วนประกอบ

ขั้นตอนการทํางานจําแนกตามวิธีการ

MDP, bis-GMA, HEMA, วิธีการเซลฟ์ เอทช์ (SE)
ethanol, water, initiators - ทาสารยึดติดโดยถูให้ทวั่ เนื้อฟัน 15 วินาที และเป่ าลม 10 วินาที
- ฉายแสง 10 วินาที
วิธีเพิม่ เวลาทาเป็ น 2 เท่ า (DT)
- ทาสารยึดติดโดยถูให้ทวั่ เนื้อฟัน 30 วินาที และเป่ าลม 10 วินาที
- ฉายแสง 10 วินาที
10-MDP, 4-MET, 10MDTP, methacrylate acid
ester, distilled water,
acetone, photo initiators,
silica fine powder

วิธีการเซลฟ์ เอทช์ (SE)
- ทาสารยึดติดโดยถูให้ทวั่ เนื้อฟัน 10 วินาที และเป่ าลมแรง 5 วินาที
- ฉายแสง 10 วินาที
วิธีเพิม่ เวลาทาเป็ น 2 เท่ า (DT)
- ทาสารยึดติดโดยถูให้ทวั่ เนื้อฟัน 20 วินาที และเป่ าลมแรง 5 วินาที
- ฉายแสง 10 วินาที

ทําแท่งชิ้นงานตัวอย่างโดยการอุดวัสดุเรซินคอมโพสิ ตชนิดนาโนไฮบริ ด (Filtek Z350XT shade W, 3M
ESPE, USA) ในท่ อพลาสติ กไทกอนด้วยการฉี ด จากนั้นนําไปวางบนเนื้ อฟั นที่ ฉายแสงแล้ว โดยวางห่ างจาก
รอยต่อระหว่างเนื้ อฟันและเคลือบฟัน (dento-enamel juntion) อย่างน้อย 2 มิลลิเมตร และไม่วางในตําแหน่งยอด
โพรงประสาทฟั น (pulp horn) โดยฟั น 1 ซี่ จะมีแท่งชิ้นตัวอย่าง 4 ถึง 5 แท่ง ใช้เครื่ องมืออุดฟั นกดให้วสั ดุแนบ
สนิ ทกับเนื้ อฟั นแล้วฉายแสงเป็ นเวลา 20 วินาที ด้วยเครื่ องฉายแสงชนิ ดไดโอดเปล่งแสง (light-emitting diode,
Demi Plus, Kerr, USA) แกะท่อพลาสติกไทกอนออกแล้วตรวจแท่งเรซินคอมโพสิ ตด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิ ดสเต
อริ โอที่กาํ ลังขยาย 30 เท่า หากมีฟองอากาศหรื อช่องว่าง (void) หรื อแกนแท่งไม่ต้ งั ฉากกับเนื้อฟัน จะถูกคัดออก
จากการทดสอบ นําชิ้ นงานตัวอย่างเข้าเครื่ องเทอร์ โมไซคลิ งที่ อุณหภูมิ 5 และ 55 องศาเซลเซี ยส เวลาแช่คา้ ง
(dwell time) 30 วินาที จํานวน 500 รอบตามมาตรฐาน ISO TRI11405 ปี 1994 แล้วเก็บฟันไว้ในนํ้ากลัน่ ที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมงก่อนการทดสอบ
ฟั นแต่ละซี่ จะถูกยึดกับฐานยึดโลหะโดยด้านบดเคี้ยวตั้งฉากกับพื้น คล้องแท่ งเรซิ นคอมโพสิ ตด้วย
ลวดสเตนเลสที่ เ กี่ ย วกั บ แนวนํ า โลหะซึ่ งยึ ด กั บ เครื่ องทดสอบสากล (universal testing machine, Instron
Model5566LV, Instron, UK) เริ่ มทดสอบด้วยนํ้าหนัก 50 นิวตันด้วยความเร็ ว 1 มิลลิเมตร/นาที บันทึกแรงกระทํา
เพื่อคํานวณหาค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาค (MPa) โดยนําแรงที่ทาํ ให้แท่งเรซิ นคอมโพสิ ตหลุดจากเนื้ อฟันหาร
ด้วยขนาดพื้นที่หน้าตัดของแท่งคอมโพสิ ต
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แรงทดสอบ
ลวด
แท่งชิ้นงานตัวอย่าง
ฟัน

ภาพที่ 1 แสดงการทดสอบกําลังยึดดึงระดับจุลภาค
นําข้อมูลค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Shapiro-Wilk (α = 0.05) เพื่อยืนยันการแจก
แจงของข้อมูลเป็ นปกติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยกําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคด้วย one-way ANOVA
และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบ Bonferroni (α = 0.05) ด้วยโปรแกรม SPSS (IBM SPSS Statistics 21.0,
IBM, Chicago, IL, USA)

4. ผลการวิจัย

ค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคของเนื้ อฟั นเมื่อทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลด้วยวิธีการทา 2 วิธี แสดงใน
ตารางที่ 2 โดยกลุ่มที่ มีค่าเฉลี่ยกําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคสู งที่ สุด คือ กลุ่ม ABU เมื่อใช้วิธี DT ซึ่ งสู งกว่ากลุ่ม
ABU เมื่อใช้วิธี SE และกลุ่ม GPB เมื่อใช้ท้ งั วิธี SE และวิธี DT ตามลําดับ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
และกลุ่ม ABU เมื่อใช้วิธีการ SE กว่ามีค่าเฉลี่ยกําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคสู งกว่ากลุ่ม GPB เมื่อใช้ท้ งั วิธี SE และ
วิธี DT ตามลําดับอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ส่ วนกลุ่ม GPB เมื่ อใช้วิธี SE พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยกําลังยึดเฉื อนระดับ
จุลภาคสูงกว่าวิธี DT แต่ไม่มีความแตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 2 ค่ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาค (MPa)

ออลบอนด์ ยูนิเวอร์ ซอล

ค่ ากําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาค
เซลฟ์ เอทช์
เพิม่ เวลาเป็ น 2 เท่ า
b
26.81 ± 1.38
30.51 ± 1.53a

จี-พรีมิโอ บอนด์

24.25 ± 2.06c

สารยึดติด

23.54 ± 1.92c

*ค่าเฉลี่ยที่มีตวั อักษรยกต่างกัน แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p < 0.05)
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5. อภิปรายผล

จากผลการทดสอบกําลังยึดเฉื อนระดับจุลภาคเมื่อทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลโดยเพิ่มเวลาทา เป็ น 2 เท่า
พบว่า สารยึดติดต่างชนิดกันมีผลต่อกําลังยึดต่างกันอย่างมี นัยสําคัญ ถึงแม้สารยึดติด ABU และ GPB จะมีฟังก์ชนั
นอลโมโนเมอร์ 10-MDP ซึ่ งมีคุณสมบัติในการละลายแร่ ธาตุและสร้างพันธะเคมีที่มีความเสถียรกับเนื้อฟัน (8-10)
และมีค่ากําลังยึดกับเนื้อฟันใกล้เคียงกับสารยึดติดชนิดเอทช์แอนด์รินส์ (1) แต่เมื่อเปรี ยบเทียบค่ากําลังยึดเมื่อใช้วิธี
SE พบว่า สารยึดติด ABU มีค่าสู งกว่า GPB อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่ งอาจอธิ บายได้จากการที่ ABU มีการเติมโมโนเม
อร์ ชนิ ด HEMA (hydroxyethyl methacrylate) ที่ มีความชอบนํ้าจึงสามารถแทรกซึ มผ่านชั้นสเมียร์ ได้ดี ทําให้ช้ นั
ไฮบริ ดมีความสมบูรณ์และมีค่ากําลังยึดสูงกว่าสารยึดติดที่ไม่ได้เติม HEMA (11-13) ในขณะที่ GPB ซึ่งไม่มี HEMA
ใช้โมโนเมอร์ที่มีความเป็ นกรดระดับปานกลาง (pH = 1.5) ซึ่งมากกว่า ABU ที่มีความเป็ นกรดระดับอ่อนมาก (pH
= 3.2) ซึ่ งสารยึดติดที่มีความเป็ นกรดมากกว่าควรละลายแร่ ธาตุในเนื้อฟันได้ลึกกว่า แต่มีรายงานว่าสารยึดติดที่มี
ความเป็ นกรดระดับสูง (pH < 1) ไม่ได้ทาํ ให้ค่ากําลังยึดสูงขึ้น เพราะการละลายชั้นแร่ ธาตุมากเกินไปทําให้ส่วนเร
ซิ นของสารยึดติดไม่สามารถแทรกซึ มและเกิดเป็ นชั้นไฮบริ ดได้สมบูรณ์ (14) จึงได้มีคาํ แนะนําให้เลือกใช้สารยึด
ติดที่มีความเป็ นกรดระดับอ่อน (mild) ขึ้นไป เพื่อให้ช้ นั ไฮบริ ดมีความสมบูรณ์และเสถียรขึ้น (15) และถึงแม้ GPB
จะมีความเป็ นกรดระดับปานกลาง แต่การไม่มี HEMA นั้นอาจส่ งผลให้สารยึดติดไม่สามารถแทรกซึ มลงไปใน
ชั้นสเมียร์ ได้เพียงพอ และยังมีรายงานว่าสารยึดติดที่ไม่เติม HEMA อาจเกิดปั ญหาการแยกชั้นของชั้นสารยึดติด
หลังเกิดปฏิกิริยาโพลีเมอไรเซชันอีกด้วย (16)
เมื่อใช้สารยึดติดโดยเพิ่มเวลาทาเป็ น 2 เท่า พบว่า ABU มีค่ากําลังยึดเนื้ อฟันสู งขึ้น อาจเป็ นเพราะโมโน
เมอร์ ที่มีความเป็ นกรดสามารถละลายแร่ ธาตุมากขึ้น เรซิ นสามารถแทรกซึ มและเกิดชั้นไฮบริ ดได้สมบูรณ์ข้ ึน ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Toledano และคณะในปี 2007(7) เมื่อทาสารยึดติดเซลฟ์ เอทช์โดยเพิ่มเวลาสามารถเพิ่ม
ค่ากําลังยึดเนื้อฟันได้ ในขณะที่การศึกษาของ Erhardt และคณะในปี 2009(5) และการศึกษาของ Kimmes และคณะ
ในปี 2010(6) พบว่ามีสารยึดติดบางชนิ ดเท่านั้นที่มีค่ากําลังยึดเนื้ อฟันสู งขึ้น โดยส่ วนประกอบของสารยึดติดและ
ความเป็ นกรดเป็ นปั จจัยต่อค่ากําลังยึดเนื้ อฟัน ส่ วน GPB เมื่อทาโดยเพิ่มเวลาเป็ น 2 เท่า พบว่าค่ากําลังยึดเนื้ อฟัน
ลดลง ซึ่ งอาจอธิ บายได้จากความเป็ นกรดของสารยึดติดเมื่อเพิ่มเวลาทาแล้วอาจทําให้เกิดการละลายของแร่ ธาตุ
มากกว่าเดิม และเรซิ นไม่สามารถแทรกซึ มลงไปได้อย่างเพียงพอ เนื่ องจากไม่มี HEMA เป็ นส่ วนประกอบ ทําให้
ชั้นไฮบริ ดเกิดได้ไม่สมบูรณ์

6. สรุ ปผลการวิจัย

วิจยั นี้ เป็ นการทดลองในห้องปฏิบตั ิการ ผลการวิจยั จึงไม่สามารถอ้างอิงผลลัพธ์ในทางคลินิกได้ จึงควร
มีการศึ กษาทางคลินิกเพื่อประเมินผลของการทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลโดยเพิ่มเวลาทาเป็ น 2 เท่าในผูป้ ่ วยจริ ง
ต่อไป อย่างไรก็ตามจากผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้วา่ การทาสารยึดติดยูนิเวอร์ ซอลโดยเพิ่มเวลาเป็ น 2 เท่าจาก
คําแนะนําของผูผ้ ลิตมีผลต่อสารยึดติดที่มีความเป็ นกรดอ่อนมาก และมี HEMA เป็ นส่วนประกอบ
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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการดูดซับนํ้ามันโดยใช้ดอกธูปฤาษี
และเส้ น ใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่านการปรั บ สภาพด้วยเบส ตัวถู ก ดู ด ซับ ที่ ใช้ในการทดลองนี้ คื อ นํ้ามัน พื ช และ
นํ้ามันเครื่ อง โดยทําการทดลองแบบทีละเท ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามัน ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมของดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสสําหรับดูดซับนํ้ามัน
พืชคือ 25 และ 15 นาที ตามลําดับ มีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับเท่ากับ 20.41 และ 11.12 ตามลําดับ ส่วน
เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องของดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบมะพร้าวที่ ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส
คือ 20 และ 5 นาที ตามลําดับ มีค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับเท่ ากับ 47.80 และ 18.19 ตามลําดับ ศึ กษา
ปริ มาณตัวกลางดูดซับที่เหมาะสมของดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสในการดูด
ซับนํ้ามันพืชคือ 5 กรัม มีค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันพืชเท่ากับ 41.60 และ 29.46 ตามลําดับ ส่ วน
ปริ ม าณตัว กลางในการดู ด ซั บ นํ้ามัน เครื่ อ งที่ เหมาะสมคื อ 2 กรั ม มี ค่ า ร้ อ ยละประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ
นํ้ามันเครื่ องเท่ากับ 53.90 และ 32.04 ตามลําดับ ผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ ดอกธูปฤาษีเป็ นตัวกลางดูดซับที่
ดีที่สุดที่ สามารถนําไปใช้กบั เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้าในการศึกษานี้ การศึ กษาความสามารถของเครื่ องแยก
นํ้ามันโดยสังเกตลักษณะสี ของนํ้าออกที่ไหลผ่านเครื่ องแยกนํ้ามัน มีลกั ษณะสี ใส เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้าที่มี
ตัวกลางดูดซับเป็ นดอกธูปฤาษีมีประสิ ทธิภาพสูงสุดที่สามารถพัฒนาใช้งานในอนาคตได้
คําสําคัญ: ดอกธูปฤาษี; เส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส; เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า
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ABSTRACT

The purpose of this research was conducted to compare the efficiency of oil adsorption by the Typha
angustifolia Linn. and coconut coir fiber after being treated by base. The absorbents was used for experiment be
composed of vegetable oil and engine oil. Batch experiments were performed to examine the appropriate time
to absorb the oil. The results showed that the suitable time of Typha angustifolia Linn. and coconut coir fiber
after being treated by base for vegetable oil adsorbtion were 25 and 15 minutes respectively, with 5 grams dose
of adsorbent. The efficiency of oil absorption was 20.41% and 11.12%, respectively while the suitable time of
Typha angustifolia and coconut coir fiber after being treated by base for engine oil adsorbtion were 20 and 5
minutes respectively, with 5 grams dose of adsorbent. The efficiency of oil absorption was 47.80% and 18.19%,
respectively. Examined the appropriate adsorbent dosage of Typha angustifolia Linn. and coconut coir fiber
after being treated by base were 5 grams for adsorb vegetable oil, the efficiency of oil absorption were 41.60%
and 29.46%, respectively while the suitable dose for engine oil absorption were 2 grams. The efficiency of
engine oil adsorption was 53.90% and 32.04%, respectively. The results was summarized the Typha
angustifolia Linn. shown the best adsorbent that can be used for oil skimmer in this study. The capacity of oil
skimmer was performed by observation the characteristics color of water out that through the oil skimmer.
Water out looked clearly. The oil skimmer as Typha angustifolia Linn. adsorbent was displayed the highest
efficiency can development for using in the future.
KEYWORDS: Typha angustifolia Linn.; coconut coir fiber after being treated by base; oil skimmer

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั ญหาคราบนํ้ามันและไขมันที่แขวนลอยในแหล่งนํ้า จะก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุ ขภาพอนามัยของ
มนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งนํ้ามันและไขมันที่ มีโมเลกุลสู งไม่สามารถละลายนํ้าได้ ผลกระทบที่ เกิดจะทําให้เกิ ด
แผ่ น ฟิ ล์ม หรื อ ฝ้ าที่ ผิ ว นํ้าแขวนลอยอยู่บ นผิ ว นํ้า ทําให้ ค วามสวยงามของทัศ นี ย ภาพลดลงและขัด ขวางการ
แลกเปลี่ยนออกซิ เจนระหว่างอากาศลงสู่ น้ าํ นอกเหนื อจากคราบนํ้ามันและไขมันจะขัดขวางการส่ องผ่านของ
แสงแดดแล้ว ยังทําให้พืชนํ้าสังเคราะห์แสงได้นอ้ ยลง ส่งผลให้ปริ มาณออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของ
พืชลดลง การลดลงของออกซิ เจนในแหล่งนํ้าส่ งผลกระทบต่อการดํารงชีวติ ของสัตว์น้ าํ และอาจก่อให้เกิดการเน่า
เสี ย เนื่ องจากการเกิ ดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ และปลดปล่อยก๊าซหลายชนิ ดที่ ส่งผลกระทบต่อทั้งสุ ขภาพ
อนามัย ของมนุ ษ ย์แ ละสิ่ งแวดล้อ ม ได้แก่ ก๊าซไฮโดรเจนซัล ไฟด์ (H2S) และก๊ าซมี เทน (CH4) (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2548)
ผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จึงมีนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจยั จํานวนมากพยายามหาวิธีในการบําบัดหรื อ
กําจัดคราบนํ้ามันและไขมันที่แขวนลอยในแหล่งนํ้า ซึ่ งการบําบัดคราบนํ้ามันและไขมันสามารถจําแนกวิธีกาํ จัด
นํ้ามันออกเป็ น 3 ประเภท คือ วิธีการทางกายภาพ มีดว้ ยกันหลายวิธี ได้แก่ การเติมอากาศ การทําให้ลอยตัวโดย
ธรรมชาติ และการใช้วสั ดุดูดซับ เป็ นต้น วิธีการทางเคมี เป็ นวิธีการกําจัดนํ้ามันและไขมันด้วยการเติมสารเคมีที่
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ใช้สาํ หรับแยกนํ้ามันออกจากนํ้า โดยการใช้สารเคมีที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวเป็ นส่ วนประกอบ ทํา
ให้น้ าํ มันแตกตัว โดยสารเคมีน้ ี จะทําให้ความแตกต่างของแรงตึงผิวระหว่างนํ้ามันกับนํ้าลดลง จนแรงตึงผิวของ
นํ้ามันใกล้เคียงกับนํ้า ทําให้น้ าํ มันกระจายตัวและช่วยป้ องกันการรวมตัวของนํ้ามัน และวิธีการทางชี วภาพ เป็ น
วิธีการกําจัดนํ้ามันที่ อาศัยจุลินทรี ย ์ เช่น ยีสต์ รา แบคที เรี ย ช่วยในการย่อยสลายนํ้ามัน ซึ่ งเป็ นการย่อยสลายโดย
ธรรมชาติ โดยการใช้จุลิน ทรี ยท์ ี่ มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ ช่วยในการย่อยสลายนํ้ามันเป็ นไปอย่างช้า ๆ และใช้
เวลานาน อย่างไรก็ตามประสิ ทธิภาพและปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางเคมีและวิธีการทางชีวภาพคือ มีค่าใช้จ่าย
ในด้านแรงงานในการบําบัดสู ง สภาพธรรมชาติที่กลับคืนมาเป็ นไปได้ยาก เป็ นต้น ดังนั้นการกําจัดนํ้ามันโดยวิธี
ทางกายภาพที่ อาศัยวิธีการดู ดซับนั้น ก็จัดเป็ นอีกวิธีการหนึ่ งที่ น่าสนใจ เนื่ องด้วยเป็ นกระบวนการที่ สามารถ
ดําเนิ น การได้ง่าย ใช้หลัก การขั้นพื้ น ฐาน ไม่ ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความชํานาญที่ สู งมากนักในการควบคุ มระบบ
(อรทัย วิเศษรัตน์, 2554) จึงเป็ นวิธีการที่ เหมาะสมที่จะนําการศึกษาเพื่อกําจัดคราบนํ้ามันและไขมันที่แขวนลอย
อยูบ่ นนํ้าต่อไป
ผูจ้ ดั ทําวิจยั เล็งเห็ นว่าการใช้เทคนิ คทางกายภาพ โดยการใช้พืชที่มีเส้นใยซึ่ งหาได้ง่ายแทนการใช้วสั ดุ
สังเคราะห์ ที่ มี ร าคาสู งในที่ น้ ี คื อ ดอกธู ป ฤาษี แ ละเส้น ใยกาบมะพร้ าว มาเป็ นวัส ดุ ดู ด ซับ จากธรรมชาติ ท่ี จ ะ
ทําการศึกษา เนื่ องจากมีลกั ษณะเป็ นเส้นใยที่สามารถเป็ นวัสดุธรรมชาติที่ดูดซับนํ้ามันได้ สามารถลอยตัวบนนํ้า
ได้สูง หาได้ง่ายในชุมชน กําจัดได้ง่ายและไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม และยังเป็ นวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่
สามารถจะนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ (ไมตรี จิรไมตรี , 2551) และเพื่อนํามาพัฒนาเครื่ องแยกนํ้ามันออก
จากนํ้า (Oil Skimmer Pump) โดยใช้ต ัว ดู ด ซับ จากวัส ดุ ธ รรมชาติ ที่ จ ะใช้ท ดแทนการใช้ว สั ดุ ดู ด ซับ จากวัส ดุ
สังเคราะห์ในอนาคตได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการดูดซับนํ้ามันของดอกธูปฤาษี และเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการ
ปรับสภาพด้วยเบส
(2) เพื่อหาวัสดุที่ใช้ทาํ ตัวดูดซับนํ้ามันจากวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมที่ สุด โดยใช้ดอกธู ปฤาษี และ
เส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส
(3) เพื่อพัฒนาเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้าที่ใช้วสั ดุธรรมชาติเป็ นตัวดูดซับนํ้ามัน

3. ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวคิดของงานวิจัย

ในงานวิจยั นี้ เลือกวิธีการทางกายภาพที่ใช้วสั ดุดูดซับที่มีคุณสมบัติในการดูดซับนํ้ามันและไขมัน โดย
วัสดุที่นาํ มาใช้มาจากเส้นใยพืชซึ่ งเป็ นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยทัว่ ไป และวัสดุดูดซับที่ ดีควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้คือ สามารถลอยตัวอยูไ่ ด้บนนํ้า มีความหนาแน่นตํ่าเพื่อทําให้ลอยตัวได้ และสามารถดูดซับนํ้ามันและไขมัน
ไว้ในตัวได้ดี สะดวกต่อการใช้งาน ขั้นตอนการใช้ไม่ยงุ่ ยากและไม่เป็ นพิษหรื อส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (ธิดา
วิเชียรเพชร, 2545) และวัสดุดูดซับจากธรรมชาติที่ศึกษาในงานวิจยั นี้คือ กาบมะพร้าว ดอกธูปฤาษี ซึ่งดอกธูปฤาษี
100 กรัม สามารถซับเก็บนํ้ามันได้มากกว่า 1 ลิตร (ดอกธู ปฤาษี 1 ดอกมีน้ าํ หนักประมาณเกื อบ 100 กรัม) และ
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คุ ณ สมบัติ ด อกธู ป ฤาษี ยงั สามารถแยกนํ้ามัน ออกจากนํ้าและซับ ออกจากผิ วนํ้าโดยไม่ มี น้ ําปนมาในระหว่าง
ขั้นตอนจัดเก็บอีกด้วย (จิติ หนูแก้ว, 2556)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การเตรี ยมตัวดูดซับจากดอกธูปฤาษี และเส้นใยกาบมะพร้าว
4.1.1 การเตรี ยมดอกธูปฤาษี นําดอกธูปฤาษีดอกสด เลือกที่มีช่อดอกสี น้ าํ ตาลเข้ม นํามาแกะเพื่อเอา
เกสรที่อยูภ่ ายใน รุ่ งทิพย์ ลําดวล และคณะ (2553)
4.1.2 การเตรี ยมเส้นใยกาบมะพร้ าว นําเส้ นใยกาบมะพร้ าวมาปรั บสภาพทางเคมี ด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.1 โมลาร์ เพื่อทําให้เส้นใยมีรูพรุ นมากขึ้น (อรทัย วิเศษรันต์ และคณะ, 2554)
4.2 การศึกษาหาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันของ ดอกธูปฤาษี และเส้นใยกาบมะพร้าว
โดยชั่งนํ้าหนั ก ดอกธู ป ฤาษี แ ละเส้ น ใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่ านการปรั บ สภาพด้ว ยเบสจํานวน 5 กรั ม
นํานํ้ามัน พื ชนํานํ้ามัน เครื่ องปริ มาณ 50 กรั ม เขย่าที่ ความเร็ วรอบ 220 รอบต่อนาที ที่ อุณ หภูมิห้อง เป็ นเวลา
1 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที และ 30 นาที ตามลําดับ จะได้น้ าํ มันที่ถูกดูดซับ ไปหาค่าร้อยละ
ประสิ ทธิ ภาพของการดูดซับนํ้ามันบนตัวดูดซับแต่ละชนิ ด จากนั้นนําค่าที่ได้ไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเวลาและประสิ ทธิภาพการดูดซับ
4.3 การศึกษาปริ มาณตัวกลางในการดูดซับนํ้ามันที่เหมาะสม
โดยชั่ง นํ้าหนัก ดอกธู ป ฤาษี และเส้น ใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่านการปรั บ สภาพด้ว ยเบส จํานวน 1 กรั ม
2 กรัม 3 กรัม 4 กรัม 5 กรัม และ 6 กรัม นํานํ้ามันพืชและนํ้ามันเครื่ องปริ มาณ 10 กรัม เขย่าที่ ความเร็ วรอบ 220
รอบต่ อ นาที ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง เป็ นเวลาที่ เหมาะสมจากการทดลองข้ า งต้ น จะได้ น้ ํ ามั น ที่ ถู ก ดู ด ซั บ
ไปหาค่ าร้ อยละของการดู ดซับนํ้ามัน บนตัวดู ดซับ แต่ละชนิ ด จากนั้น นําค่ าที่ ได้ไปเขี ยนกราฟความสัม พัน ธ์
ระหว่างปริ มาณตัวกลางในการดูดซับและประสิ ทธิภาพการดูดซับ
4.4 การทดสอบความสามารถของเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า โดยใช้ตวั ดูดซับที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ที่สุดจากผลการทดลองข้างต้น
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กว้าง (W) x ยาว (L) x สูง (H)
0.20 เมตร x 0.40 เมตร x 0.15 เมตร

รู ปที่ 1 แสดงโครงสร้างเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันพืช จากตารางที่ 1 พบว่าที่เวลา 10 นาที ดอกธูปฤาษีและ
เส้นใยกาบมะพร้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยเบสมีค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันพืชได้ใกล้เคียงกัน
มากที่ สุ ด ที่ เวลา 25 นาที มี ค่ า ร้ อ ยละประสิ ท ธิ ภ าพในการดู ด ซั บ ที่ ดี ที่ สุ ด ของดอกธู ป ฤาษี ดัง นั้ นที่ เวลา
25 นาที จึ ง เป็ นเวลาที่ เหมาะสมในการดู ด ซั บ นํ้ามัน พื ช ด้ว ยธู ป ฤาษี และที่ เวลา 15 เป็ นเวลาที่ มี ค่ า ร้ อ ยละ
ประสิ ทธิภาพในการดูดซับที่ดีที่สุดของเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส ดังนั้นที่เวลา 15 นาที จึง
เป็ นเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันพืชด้วยเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส ดังรู ปที่ 2

ตารางที่ 1 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันพืชด้วยตัวกลาง ดอกธูปฤาษี และเส้นใยกาบมะพร้าวที่ ผ่าน
การปรับสภาพด้วยเบส
ตัวกลางที่ใช้ ในการดูดซับ
ดอกธูปฤาษี
เส้ นใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่ านการ
ปรับสภาพด้วยเบส

1 นาที
7.54

ร้ อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันพืช
5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที
8.71
9.17
18.95
19.60
20.41

9.42

9.51

9.10
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รู ปที่ 2 แสดงร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันพืช
5.2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ อง จากตางรางที่ 2 พบว่าที่เวลา 1-20 นาที ดอกธูปฤาษี
จะมีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องได้ดีข้ ึนเรื่ อย ๆ ที่เวลา 20 นาที ดอกธูปฤาษีมีประสิ ทธิภาพ
ในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องดีที่สุด ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องของดอกธูปฤาษี คือที่เวลา 20
นาที สําหรับเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสมีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องดี
ที่สุดในเวลา 5 นาที และประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องลดลงที่เวลา 10 นาที และค่าร้อยละประสิ ทธิภาพ
ในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องจะมีค่าคงที่จนถึงที่เวลา 25 นาที ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องของ
เส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส คือที่เวลา 5 นาที ดังรู ปที่ 3
ตารางที่ 2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องนํ้ามันเครื่ องด้วยตัวกลาง ดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบ
มะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส
ตัวกลางที่ใช้ ในการดูดซับ

ร้ อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ อง
1 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาที 20 นาที 25 นาที
30.52 32.11 35.10 45.75 47.80 45.10
ดอกธูปฤาษี
เส้ นใยกาบมะพร้ าวที่ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส 17.15 18.19 14.22 15.09 14.54 14.51
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รู ปที่ 3 แสดงร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ อง
5.3 ศึกษาปริ มาณตัวกลางในการดูดซับนํ้ามันพืช ดอกธูปฤาษีเป็ นตัวกลางในการดูดซับปริ มาณ 1 2 3 4
5 และ 6 กรัม มีค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันพืชเท่ากับ 19.21 26.29 33.63 37.22 41.60 และ 41.25
ตามลําดับ ส่ วนตัวกลางในการดูดซับที่ เป็ นเส้นใยกาบมะพร้าวที่ ผ่านการปรับสภาพด้วยเบสปริ มาณ 1 2 3 4 5
และ 6 กรัม มีค่าร้ อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันพืชเท่ ากับ 21.38 21.70 24.42 24.97 29.46 และ 28.93
ตามลําดับ พบว่าดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสมีค่าประสิ ทธิภาพในการดูดซับ
นํ้ามันพืชมีแนวโน้มดีข้ ึนเรื่ อย ๆ โดยดอกธูปฤาษีปริ มาณ 5 กรัม มีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับดีท่ีสุด ที่
เวลา 25 นาที และเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสปริ มาณ 5 กรัมมีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการ
ดูดซับดีที่สุดที่เวลา 15 นาที ดังตารางที่ 3 และรู ปที่ 4
ตารางที่ 3 ศึกษาปริ มาณตัวกลางที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันพืชด้วยตัวกลางดอกธูปฤาษี และเส้นใยกาบ
มะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส
ตัวกลางที่ใช้ ในการดูดซับ
ดอกธูปฤาษี
เส้ นใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่ านการปรั บ
สภาพด้วยเบส

ร้ อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับ
1 กรัม
19.21
21.38

2 กรัม
26.29
21.70

2542

3 กรัม
33.63
24.42

4 กรัม
37.22
24.97

5 กรัม
41.60
29.46

6 กรัม
41.25
28.93

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

รู ปที่ 4 ร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันพืช
5.4 ศึกษาปริ มาณตัวกลางที่ เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ อง ใช้ดอกธู ปฤาษีเป็ นตัวกลางในการดูด
ซับปริ มาณ 1 2 3 4 5 และ 6 กรัม มีค่าร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องเท่ากับ 41.94 53.90 49.83
48.12 และ 47.03 ตามลําดับ ส่วนตัวกลางในการดูดซับที่เป็ นเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส 1 2
3 4 และ 5 กรัม เป็ นตัวกลางในการดูดซับ มีค่าร้อยล่ะประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องเท่ากับ 30.52 32.04
29.79 25.58 24.27 และ 24.43 ตามลํา ดั บ พบว่ า ดอกธู ป ฤาษี ป ริ มาณ 2 กรั ม ที่ เ วลา 20 นาที มี ค่ า ร้ อ ยล่ ะ
ประสิ ทธิภาพในการดูดซับที่ดีที่สุด และเส้นใยกาบมะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบสปริ มาณ 2 กรัม ที่เวลา 5
นาที มีค่าร้อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับที่ดีที่สุด ดังตารางที่ 4 และรู ปที่ 5
ตารางที่ 4 ศึกษาปริ มาณตัวกลางที่เหมาะสมในการดูดซับนํ้ามันเครื่ องด้วยตัวกลาง ดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบ
มะพร้าวที่ผา่ นการปรับสภาพด้วยเบส
ตัวกลางที่ใช้ ในการดูดซับ
ดอกธูปฤาษี
เส้ นใยกาบมะพร้ าวที่ ผ่ านการปรั บ
สภาพด้วยเบส

1 กรัม
30.52
41.94

ร้ อยละประสิ ทธิภาพในการดูดซับ
2 กรัม
3 กรัม
4 กรัม
5 กรัม
32.04
29.79
25.58
24.27
53.90
49.83
48.12
47.03
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6 กรัม
24.43
-
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รู ปที่ 5 ร้อยละประสิทธิภาพในการดูดซับนํ้ามันเครื่ อง
5.5 ศึกษาความสามารถของเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า จากผลการทดลองข้างต้นพบว่าดอกธูปฤาษี
เป็ นตัวกลางที่เหมาะสม เพื่อนํามาใช้เป็ นตัวกลางในการดูดซับนํ้ามันของเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า เพราะมีค่า
ร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันได้ดีกว่าเส้นใยกาบมะพร้าวที่ ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส ทําการศึ กษา
โดยการสังเกตลักษณะของสี ของนํ้าตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหลักจากผ่านการดูดซับนํ้ามันด้วยเครื่ องแยกนํ้ามัน
ออกจากนํ้าโดยปริ มาณนํ้ามันพืชที่ ใช้เป็ นตัวถูกดูดซับ 150 กรัม เวลาที่ ทาํ การทดลอง 5 นาที ดังรู ปที่ 8 พบว่านํ้า
หลังจากการดูดซับด้วยเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้ามีสีขุ่น เนื่ องจากสี ของดอกธูปฤาษีที่ปนมากับนํ้าออก และทํา
การดูดซับนํ้ามันเครื่ องปริ มาณ 150 กรัม เวลาที่ ทาํ การทดลอง 5 นาที รู ปที่ 10 พบว่านํ้าหลังจากการดูดซับด้วย
เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้ามีสีข่นุ เล็กน้อย เนื่องจากสี ของดอกธูปฤาษีที่ปนมากับนํ้าออกมาเช่นกัน

รู ปที่ 6 เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า
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รู ปที่ 8 นํ้าที่ได้จากการดูดซับของนํ้ามันพืช

รู ปที่ 9 นํ้ามันเครื่ องขณะถูกดูดจากนํ้า

รู ปที่ 10 นํ้าที่ได้จากการดูดซับของนํ้ามันเครื่ อง

6. อภิปรายผล

การศึกษาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันของดอกธูปฤาษีและเส้นใยกาบมะพร้าวที่
ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส พบว่าดอกธูปฤาษีเหมาะสมเป็ นตัวกลางในการดูดซับเพื่อพัฒนาเครื่ องแยกนํ้ามันออก
จากนํ้า เพราะดอกธูปฤาษีมีคุณสมบัติเป็ นนาโน และพบว่าดอกธูปฤาษีสามารถกําจัดคราบนํ้ามันได้ดีเกือบ 100
เปอร์ เซ็ น ต์ โดยคราบนํ้ ามัน จะจับ กั น เป็ นก้ อ นสี ดํา และลอยอยู่ เหนื อนํ้ า (จิ ติ หนู แ ก้ ว , 2556) และมี ค่ า
ร้อยละประสิ ทธิ ภาพในการดูดซับนํ้ามันได้ดีกว่าเส้นใยกาบมะพร้าวที่ ผ่านการปรับสภาพด้วยเบส และพบว่า
เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้ามีความสามารถในการดูดซับนํ้ามันพืช และนํ้ามันเครื่ องออกจากนํ้าได้ โดยสังเกตได้
จากลักษณะสี ของนํ้าออกที่ไหลผ่านเครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้า สี น้ าํ ออกจากนํ้ามันเครื่ องจะสี ใสมากกว่าสี น้ าํ
ออกของนํ้ามันพืช เพราะนํ้ามันเครื่ องมีลกั ษณะทางกายภาพที่หนื ดและเข้มข้นกว่านํ้ามันพืชทําให้ดอกธูปฤาษีดูด
ซับนํ้ามันเครื่ องได้ดีกว่านํ้ามันพืช ดังนั้นจึงเห็นได้วา่ เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้ามีความสามารถที่แยกนํ้ามันออก
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จากนํ้าได้จริ ง จึงเหมาะสมที่จะใช้ดอกธูปฤาษีเป็ นตัวกลางในการดูดซับซึ่งเป็ นวัสดุจากธรรมชาติเพื่อนําไปพัฒนา
เครื่ องแยกนํ้ามันออกจากนํ้าที่สามารถใช้งานจริ งในอนาคตได้

7. ข้ อเสนอแนะ
ลอยนํ้า

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรเคลือบทุ่นลอยนํ้า และทุ่นดูดนํ้าด้วยสี กนั นํ้ามันเพื่อไม่ให้มีคราบนํ้ามันไปเกาะที่ผิวของทุ่น

(2) ควรออกแบบช่องใส่ตวั กลางในการดูดซับให้มีหูจบั เพื่อสะดวกในการเปลี่ยนและควรออกแบบ
ให้มีฝาปิ ดตะแกรงเพื่อไม่ให้น้ าํ พยุงดอกธูปฤาษีลอยขึ้นมา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรใช้กบั นํ้าตัวอย่างจริ งจากสถานที่จริ งมาทดลอง
(2) ควรมี การทดสอบค่านํ้ามันและไขมัน (Oil and Grease) ที่ หลงเหลื ออยู่ในนํ้าตัวอย่างที่ นํามา
ทดลอง
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เกษตรกรมักต้องคํานึ งถึ งผลกําไรในการประกอบการเป็ นหลัก ดังนั้นการศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหา
แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวทางการเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม โดยมีการศึกษาในตําบลแม่แฝกใหม่
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลองหลายเป้าหมายแบบถ่วงนํ้าหนัก (weighted goal
programing ) ประกอบด้วย 3 เป้ าหมาย คือ 1) กําไรสู งสุ ด 2) ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ให้ต่าํ
ที่สุด และ 3) ลดอัตราการใช้สารเคมีให้ต่าํ ที่สุด และมีการให้ค่านํ้าหนักเป้ าหมายของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเกษตรกรให้ค่านํ้าหนัก
ของแต่ละเป้ าหมายเท่ากับ 0.550 0.210 และ0.240 ตามลําดับ ส่ วนแผนการผลิตที่เหมาะสมแบบจําลองแนะนําให้
เกษตรกรเริ่ มปลูกพืชแบบปลอดภัยและแบบอินทรี ยม์ ากขึ้น จากพื้นที่เพาะปลูกรวมของตําบล 2,880 ไร่ ในรอบปี
การผลิต 2559/60 โดยการปลูกพืชฤดูแล้งซึ่ งแบบจําลองได้แนะนําให้ปลูกมันฝรั่งกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ
66.44 ซึ่ งเป็ นพื้นที่ แบบใช้สารเคมี และพื้นที่ เพาะปลูกที่เหลือได้แนะนําให้การปลูกพืชแบบปลอดภัยบางส่ วน
เช่น ปลูกมันฝรั่งกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่ นที่ 1 กับ รุ่ นที่ 2 แบบปลอดภัย แตงกวา
กับถัว่ ฝั กยาวแบบปลอดภัย ร้ อยละ 19.28 นอกจากนั้นยังแนะนําให้มีการปลู กแบบอิ นทรี ย ์ เช่ น มันฝรั่ งกับ
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบอินทรี ย ์ แตงกวากับถัว่ ฝักยาวแบบอินทรี ย ์ ร้อยละ 14.28 ส่ วนการวิเคราะห์โดยใช้น้ าํ หนัก
ค่าเป้ าหมายของกลุ่มเจ้าหน้าที่ ก็มีแผนการผลิตที่เหมาะสมไม่แตกต่างกันมาก เนื่องจากค่านํ้าหนักของเป้ าหมายที่
ใกล้เคียงกัน
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต โดยจําลองสถานการณ์ 4 กรณี คือ 1) กรณี การเปลี่ยนค่า
นํ้าหนักความสําคัญของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร โดยให้คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น 2)
กรณี การใช้พ้ืนที่ ปลูกพืชแบบอินทรี ยเ์ พียงชนิ ดเดียว 3) กรณี การใช้พ้ืนที่ ปลูกพืชแบบปลอดภัยเพียงชนิ ดเดียว
และ 4) กรณี การใช้พ้นื ที่ปลูกพืชแบบปลอดภัยผนวกกับการปลูกพืชแบบอินทรี ย ์ พบว่า เป้ าหมายกําไรมีค่าน้อยลง
จาก 132.10 ล้านบาท เป็ น 128.86 ล้านบาท 120.67 ล้านบาท 127.51 ล้านบาท และ117.82 ล้านบาท การปลดปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เดิ มจาก 0.69 ล้าน kg Co เกิ ดค่าเบี่ ยงเบนเท่ากับ 0.81 ล้าน kg Co 0.14 ล้าน kg Co2
2

2

0.55 ล้าน kg Co และ0.33 ล้าน kg Co2 เช่นเดียวกับการอัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตรจากเดิม 8.45 ล้านบาท
เกิดค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 9.75 ล้านบาท 0 ล้านบาท (เป็ นการปลูกพืชแบบอินทรี ยจ์ ึงไม่มีการใช้สารเคมีมาเกี่ยวข้อง )
8.22 ล้านบาท และ5.01 ล้านบาท ตามลําดับ
2

คําสําคัญ: แผนการผลิตพืช, แบบจําลองหลายเป้ าหมาย, วิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต, การลดคาร์บอนใน
การเกษตร

ABSTRACT

Agricultural production which is also environmental friendly is a new concept for farmers in Thailand
because farmers normally are concerned about their operation profits. Therefore, this study had as one of its
objectives to ascertain environmental friendly optimal crop production plan for farmers using cases in Mae Faek
Mai Subdistrict, San Sai district, Chiang Mai Province. Weighted goal programming was used with three goals
namely 1) maximize profit 2) minimize carbondized oxide 3) minimize chemical use. Two groups of stakeholders
were asked to weigh the three goals i.e. farmers and district level officials. Farmers’ weights of the three goals
were 0.55, 0.210 and 0.24 respectively. The weighted linear programming model recommended farmers to grow
more organic and pesticide-safe crops. From a total 2,880 rai ,production year 2559/60 By planting dry season
crops of cropping areas in the district, the model recommended growing of conventional potato-corn areas 66.44
per cent, pesticide-safe crops such as potato-corn, corn-corn and cucumber-yard long bean areas 19.28 per cent
and of organic crops such as potato-corn, potato-cauliflower, cucumber-yard long bean areas 14.28 per cent. The
analysis using local officials’ weights yield not so different patterns of optimal cropping as their weights of the
three goals were not much different from farmers’ weights.
Scenario analysis was done for 4 cases, namely 1) changing weights of goals to take more account of
the environment 2) growing only organic farming 3) growing only pesticide-safe farming and 4) growing both
organic and pesticide-safe farming. It was found that profits were reduced from originally 132.1 m. baht to
128.86 m. baht, 120.67 m. baht, 127.51 m. baht and 117.82 m. baht, carbon dioxide levels from originally 0.69
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m kg. Co2 to 0.81 m. kg. Co2 , 0.14 m. kg. Co2 , 0.55 m. kg. Co and 0.33 m. kg. Co , pesticide levels from
originally 8.45 m. baht to 9.75 m. baht, 0 m. baht (organic farming, no chemicals involved) 8.22 m. baht and 5.01
m. baht respectively.
2

2

Keywords: Crop production plans, multiple-goal programming, scenario analysis, carbon reduction in agriculture

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

แม้ว่าความสนใจในประเด็นสิ่ งแวดล้อ มในการเกษตรจะมี สูงขึ้ น อย่างมากในระดับนานาประเทศ
เนื่ องจากความเป็ นกังวลต่อผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ที่ จะส่ งผลเสี ยต่อมวลมนุ ษยชาติอย่างมหาศาล แต่ใน
ประเทศไทย การผลิตทางการเกษตรที่คาํ นึ งต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยยังมีน้อยอยู่เนื่ องจากเกษตรกรมักเป็ นกังวลต่อ
เรื่ องผลประกอบการ และการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมต้องการการจัดการด้านการผลิตและการตลาดที่สูงขึ้น
ในจังหวัดเชียงใหม่ก็จดั เป็ นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็ นอันดับ 3 ของภาคเหนื อ (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) เพราะเป็ นพื้นที่ดอนและราบ อีกทั้งสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช ผัก
ต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จากข้อมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย ปี 2556 พบว่า ตําบล
แม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย นับว่าเป็ นแหล่งผลิตที่สาํ คัญอีกแหล่งหนึ่ งเพราะนอกจากสภาพพื้นที่เป็ นที่พ้ืนราบ
และที่ดอนกว้างเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ พืชสวน แล้วยังมีแหล่งทรัพยากรนํ้าและดินที่สมบูรณ์ มีศกั ยภาพในการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดที่สาํ คัญ ได้แก่ มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอื่นๆ โดยเกษตรกรในตําบลแม่
แฝกใหม่มีการปลูกพืชแบบหมุนเวียนตามฤดู กาลหรื อสภาพอากาศที่ สอดคล้องกับเงื่ อนไขทางเศรษฐกิ จ และ
สังคม อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชต่างๆ ยังเป็ นการผลิตที่ใช้สารเคมี เป็ นอันตรายต่อเกษตรกรและสิ่ งแวดล้อมอยู่
เป็ นส่วนใหญ่ การผลิตพืชผักปลอดภัย และ พืชผักอินทรี ยน์ ้ นั และอยูใ่ นระยะการพัฒนา
งานวิจยั ชิ้นนี้ จึงได้ศึกษาเพื่อช่วยในการจัดการแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมทั้งในแง่ของเกษตรกร และ
ในแง่ของสิ่ งแวดล้อม โดยนําเอาเครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แผนการผลิตหรื อเส้น
ความเป็ นได้ในการผลิต โดยใช้ ลิเนี ยร์ โปรแกรมมิ่ง (linear programming) (Dantzig, 1974) โดยการศึกษาในครั้ง
นี้ อาจใช้เพื่อเป็ นแนวทางการตัดสิ นใจสําหรับการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรภายใต้การกําหนดเป้ าหมายของ
ชุมชนอย่างมีส่วนร่ วมและเป็ นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจสี เขียว

2. วัตถุประสงค์ ของวิจัย

(1) เพื่อทราบปั ญหาและการให้ความสําคัญด้านสิ่ งแวดล้อมของเกษตรกรที่ปลูกพืชในตําบลแม่แฝก
ใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
(2) เพื่อทราบถึงแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวทางการเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในตําบล
แม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
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3. ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต (production economy theory) สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านการผลิต เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจและให้บรรลุเป้ าหมายในการวางแผนการผลิต คือ
กําไรสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด ดังนั้นจึงเป็ นต้องมีการวางแผนการผลิต การ
วิเคราะห์ตน้ ทุนผลตอบแทน รวมถึงการตัดสิ นใจใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
จากแบบจํา ลองที่ มี ห ลายวัต ถุ ป ระสงค์เ ป็ นการวิเ คราะห์ ห าการตัด สิ น ใจที่ เ หมาะสมภายใต้ก ารมี
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และเป็ นแนวทางที่พฒั นาขึ้นมาจากวิธีการโปรแกรมเชิ งเส้น (linear programming)
เป็ นวิธีที่พิจารณาหรื อให้ความสนใจต่อวัตถุประสงค์ที่มีอยู่หลายวัตถุประสงค์และอาจมี ความขัดแย้งกันอยู่
วิธีการนี้ จะเปิ ดให้โอกาสให้ผวู ้ ิจยั ได้สามารถกําหนดเป้ าหมายในวัตถุประสงค์ต่างๆของตนเองขึ้นมาได้ โดยจะ
มุ่งเน้นให้ค่าความเบี่ยงเบนจากเป้ าหมายมีค่าตํ่าที่สุด ซึ่ งมีได้ท้ งั ค่าที่เป็ นบวกและลบ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ในรู ป
แบบจําลอง goal programming (GP) นั้น ได้มีการกําหนดค่านํ้าหนักกับทุกตัวแปรมีความเท่าเทียมกัน มักจะเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ตวั แปรตัดสิ นใจแต่ละตัวมีความสําคัญไม่เท่าเที ยมกัน จึ งต้องทําการถ่วงนํ้าหนักตัวแปรการ
ตัดสิ นใจใหม่หรื อเรี ยกว่า weighted goal programing (WGP) แล้วให้วตั ถุประสงค์ของแบบจําลองเป็ นการทําให้
ส่วนเบี่ยงเบนออกจากค่าเป้ าหมายตํ่าสุด ส่วนการหาค่านํ้าหนักของเป้ าหมายสามารถใช้การกระบวนการวิเคราะห์
เป็ นลําดับชั้น analytical hierarchical process (AHP) ซึ่งเป็ นวิธีเปรี ยบเทียบคูท่ างเลือกทีละคู่ เพื่อหาค่านํ้าหนักของ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิ ดการเลือกทางเลือกที่ ดีที่สุด (best alternative) ซึ่ งพัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี
ค.ศ.1980 โดยการวิเคราะห์ น้ ี ส ามารถเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มี ส่ วนได้ส่วนเสี ยกับปั ญ หานั้นได้เข้า มาร่ ว มทําการ
ตัดสิ นใจหรื อประชุมร่ วมกันเพื่อแยกแยะองค์ประกอบและการให้น้ าํ หนัก รวมถึงการเปรี ยบเทียบทางเลือกต่างๆ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ Saaty (1980)

4. การตรวจเอกสาร

ปรี ชา เปี ยมพงศ์สานต์และชัยณรงค์ เครื อวน (2558) ได้ศึกษาเรื่ องเศรษฐกิจสี เขียวในชุมชนท้องถิ่นไทย
กรณี ศึกษาชุมชนท้องถิ่นแห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออก พบว่า จากความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม จึงต้องเสริ มสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายในชุมชน
สําหรั บการศึ กษาเครื่ องมือการวางแผนโดยใช้แบบจําลองลิ เนี ยร์ โปรแกรมมิ่งในการวิเคราะห์อย่าง
เหมาะสม โดยพลกฤช ตันติญานุกลู (2555) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หารู ปแบบการวางแผนการผลิตทางการ
เกษตร เพื่อนําไปประยุกต์ใช้กบั เกษตรกรที่มีการผลิต
ส่ วนการศึกษาแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมโดยใช้แบบจําลองหลายวัตถุประสงค์ โดยวราภรณ์ ชัยวินิจ
(2552) แผนการผลิตพืชบนพื้นที่สูงที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมในระดับฟาร์ม ลุ่มแม่น้ าํ แม่ศึก อําเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รายได้ที่เหนื อต้นทุนสู งสุ ด การใช้แรงงานที่นอ้ ยที่สุด การใช้สารเคมีส่งผลน้อย
ที่สุดกับสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด
ส่ วนงานวิจยั การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เป็ นลําดับชั้น (AHP) และโปรแกรมสําเร็ จรู ปร่ วม
ตัดสิ นใจ (รตส.) มีนกั วิจยั หลายท่านที่ได้ศึกษาเช่น เมธี เอกะสิ งห์ และคณะ (2550) ได้นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจ
เลือกปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ส่ วนเบญจพรรณ เอกะสิ งห์และคณะ (2550) มี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่ วมตัดสิ นใจหาทางเลือกเพื่อรับมือกับความเสี่ ยงทางเศรษฐกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่
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พะเยา และลําปาง พบว่า การประยุกต์ใช้วธิ ีการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ร่วมกับโปรแกรมสําเร็ จรู ปร่ วมตัดสิ นใจ
ทําให้เกษตรกรมีการดําเนิ นงานในขั้นตอนต่างๆอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสิ นใจ
และเปรี ยบเทียบเกณฑ์ทางเลือกต่างๆ อย่างสะดวก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

จากแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมสู่ การเกษตรที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมในตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อพัฒนาสู่ เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จสี เขียวได้กาํ หนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ครอบคลุม พื้ นที่ ตํา บลแม่ แ ฝกใหม่ อํา เภอสัน ทราย จัง หวัดเชี ยงใหม่
ประกอบด้วย 14 หมู่บา้ น ประกอบด้วย จํานวนครัวเรื อนเท่ากับ 2,940 ครัวเรื อน จํานวนประชากรทั้งหมด 7,673
ราย และจํานวนครัวเรื อนเกษตรกร ประมาณ 1,124 ครัวเรื อน (สํานักงานเกษตรอําเภอสันทราย, 2556) เพื่อศึกษา
แนวทางการแผนการผลิ ตพืชที่ เหมาะสมสู่ การเกษตรในระดับตําบล โดยต้องมีมูลค่าผลผลิ ตพืช เช่ น มันฝรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชอื่นๆ เป็ นต้น
4.2 แบบจําลอง
แบบจําลองเชิงเส้นแบบหลายเป้ าหมายแบบถ่วงนํ้าหนัก (weighted goal programming) เป็ นแบบจําลอง
ระดับตําบลที่ ใช้ในการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสมในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ กําไรสู งสุ ด การ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่าํ สุ ด สารเคมีต่าํ สุ ด โดยมีการถ่วงนํ้าหนักแต่ละเป้ าหมายตามความเห็นของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศึกษา ส่วนข้อจํากัดได้แก่ พื้นที่การเกษตร เงินลงทุน แรงงาน และพื้นที่จาํ กัดด้าน
การตลาดของสิ นค้าของพืชแบบปลอดภัยและพืชแบบอินทรี ย ์ แสดงดังตารางที่ 1 ส่ วนค่าเป้ าหมายได้มาจากการ
วิเคราะห์แบบจําลองแบบวัตถุประสงค์เดียวนํามาเป็ นค่าเป้ าหมายในแบบจําลองหลายเป้ าหมาย จากการวิเคราะห์
นั้น ทํา เฉพาะในการปลู กพื ช ฤดู แล้งในตํา บลแม่ แ ฝกใหม่ เนื่ อ งจากในฤดู ฝนเกษตรกรก็ ม ัก ปลูก ข้า วกันเป็ น
ส่ วนมาก พืชฤดูแล้งที่ปลูกมีท้ งั แบบวิธีใช้สารเคมี เช่น มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชที่ใช้ปุ๋ยน้อย และไม่ใช้
สารเคมี เช่น มันฝรั่งปลอดภัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย และพืชทางเลือกแบบอินทรี ย ์ เช่น มันฝรั่งอินทรี ย ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อินทรี ย ์ เป็ นต้น ในด้านอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในการผลิตพืช ได้ใช้ค่า
emission factor ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 โครงสร้างแบบจําลองเป้าหมายกิจกรรมการผลิตพืชในหนึ่งฤดูการผลิตของเกษตรกรพื้นที่ตาํ บลแม่แฝกใหม่
กิจกรรมการผลิต
ข้ อจํากัด

การผลิต

การจ้ าง
แรงงาน

การกู้เงิน

X 1 − X 30

L31 − L34

F39 − F40

ค่ าเบี่ยงเบน
N1

P2

ความสั มพันธ์

ปริมาณ
ข้ อจํากัด

P3

P
N
P
w1 1 ×100 w2 2 ×100 w3 3 ×100
g1
g3
g2

วัตถุประสงค์ Min Z
ที่ดิน
แรงงานครัวเรื อน
เงินทุน
เงินกู้
การตลาด

≤
≤

[1]
bij − bin

[-1]

cij − cin

≤
≤
≤
=

[-1]
[1]

[1]

ด้านเศรษฐกิจ (กําไร)

[R]

ด้านสิ่ งแวดล้อม ( Co2 )

[ Co2 ]

ด้านสิ่ งแวดล้อม (อัตราการใช้สารเคมี)

[-h]

[ −rk ]

-1
-1

[v]

-1

A1
B2 − B5

C10
FF11 − FF12

E13 − E32

g1

=

g2

=

g3

หมายเหตุ: b − b = การใช้แรงงานตามช่วงต่างๆของแต่ละพืช cij − cin = การใช้เงินทุนในแต่ละพืช [R] = รายได้เหนือต้นทุนต่อไร่ [h] = ค่าจ้างแรงงาน [ rk ] = อัตราดอกเบี้ย
ij
in
[ Co ] = การปลดปล่อยค่าคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต [v] = มูลค่าสารเคมีที่ใช้ในพืชแต่ละพืช A =พื้นที่การเกษตรที่มี C = เงินลงทุนของตนเอง FF = เงินกู้ B = แรงงาน
2

ในครัวเรื อน และ E =พื้นที่จาํ กัดด้านการตลาดของสิ นค้าของพืชแบบปลอดภัยและพืชแบบอินทรี ย ์ g3 =เป้าหมายด้านผลตอบแทน g 2 =เป้าหมายด้านการลดคาร์บอน g3 = เป้าหมาย
ด้านการลดสารเคมี w1 =ค่านํ้าหนักด้านผลตอบแทน w2 = ค่านํ้าหนักด้านการลดคาร์บอน w3 = ค่านํ้าหนักด้านการลดสารเคมี

ตารางที่ 2 ค่า emission factor ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
รายการ
มันฝรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แตงกวา
ถัว่ ฝักยาว
กะหลํ่าดอก
ปลูกแบบปลอดภัย
ปลูกแบบอินทรี ย ์

หน่ วย
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

ค่ าแฟคเตอร์ (kg 𝐶𝐶𝐶𝐶2 e/หน่วย)
0.1223
0.2670
0.3062
0.1457
0.2229
0.0839
0.0565

ที่มา: องค์การบริ หารการจัดการก๊าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน), 2559
หมายเหตุ: ครอบคลุมตั้งแต่การเตรี ยมดิน การปลูกการดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม

4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การการออกแบบสอบถามเกษตรกรใน
พื้ น ที่ ต าํ บลแม่แ ฝกใหม่ รวมทั้ง ข้อมู ลจากเอกสารจากหน่ ว ยงานภาครั ฐบาลและเอกเชน สื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์
(internet) ตลอดจนการใช้โ ปรแกรม excel ในการวิ เ คราะห์ แ บบจํา ลองหลายวัต ถุ ป ระสงค์แ บบมี น้ ํา หนัก
weighted goal programming (WGP) และใช้โปรแกรม รตส. ที่ได้พฒั นาโดยเมธี เอกะสิ งห์ และคณะ (เมธี เอกะ
สิ งห์ และคณะ, 2550) เพื่อหาความสําคัญของเป้ าหมาย โดยวิธีการ analytical hierarchy process (AHP)
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถามระดับครัวเรื อนของเกษตรกรจํานวน 10 ราย ต่อ
ชนิดพืชที่ให้ผลผลิตในฤดูแล้ง โดยมีท้ งั หมด 5 ชนิด ประกอบด้วย มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหลํ่าดอก แตงกวา
และถัว่ ฝักยาว และแยกตามการผลิตเป็ นการปลูกแบบใช้สารเคมี ปลูกแบบปลอดภัย (ใส่ปุ๋ยแต่ไม่ใส่สารเคมี) และ
ปลูกแบบอิ นทรี ย ์ รวมจํานวนแบบสอบถาม 150 ตัวอย่าง และเกษตรกรจํานวน 83 ราย ปี การผลิ ต 2559/60
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เนื่ องจากเกษตรกรบางรายสามารถปลูกพืชได้มากกว่า 1 ชนิ ด ใน 1 รอบปี การเพาะปลูก อีกทั้งได้การเก็บข้อมูล
เรื่ องนํ้าหนักของวัตถุประสงค์ในการผลิต จะได้มีการประชุม 2 ครั้ง แต่ละครั้ง จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจํานวน 10
ราย ประกอบด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (descriptive analysis) เพื่อทราบถึงปั ญหาของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และประเด็นสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ 1 นั้น จะมีการรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
เขตที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญ
2. การหาความสําคัญเปรี ยบเทียบของวัตถุประสงค์ดา้ นการผลิตและสิ่ งแวดล้อม โดยการแบบเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ในพื้นให้น้ าํ หนักวัตถุประสงค์ต่างๆเปรี ยบเที ยบกัน พร้อมให้
เหตุผลตามวิธีการของ analytical hierarchy process (AHP) โดยจะได้ใช้โปรแกรม รตส. ที่ได้พฒั นาโดยเมธี เอกะ
สิ งห์ และคณะ (เมธี เอกะสิ งห์ และคณะ, 2550)
3. การวิเคราะห์การวางแผนการผลิตพืชอย่างเหมาะสม การวางแผนเพื่อการใช้พ้ืนที่การผลิตอย่าง
เหมาะสม ภายใต้วตั ถุประสงค์หลายด้าน คื อ ผลตอบแทนสู งสุ ด การลดปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศ การลดสารเคมีที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ของการศึกษานั้น จะได้อาศัยการวิเคราะห์
ด้วยแบบจําลองหลายวัตถุประสงค์แบบมีน้ าํ หนัก weighted goal programming (WGP) โดยอาศัยการคํานวณจาก
โปรแกรม excel

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การเปรียบเทียบ ต้ นทุนการผลิต ผลตอบแทนสุ ทธิ และผลผลิตเฉลีย่
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล การเปรี ยบเที ยบรายได้ ต้นทุ นการผลิ ต ผลตอบแทนสุ ทธิ ในการผลิ ตของ
เกษตรกรผูป้ ลูกพืช 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงกวา ถัว่ ฝักยาว และกะหลํ่าดอก โดยมีรูปแบบการ
ปลูกพืชอยู่ 3 รู ปแบบ คือ การปลูกพืชแบบใช้สารเคมี แบบปลอดภัย และแบบอินทรี ย ์ ดังนี้
ด้านต้นทุนในการเพาะปลูกพืช พบว่า การปลูกพืชแบบอินทรี ยจ์ ะมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ รองลงมาเป็ น
แบบปลอดภัย และสุ ดท้ายคือแบบสารเคมี ตามลําดับ เนื่ องจากเกษตรกรที่ ปลูกพืชอินทรี ยม์ ีการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ย
ชีวภาพในบํารุ ง เพื่อลดต้นทุนการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจสี เขียว แต่ในทางกลับกันเกษตรกรบางรายที่ปลูกพืช
แบบใช้สารเคมีก็จะมีตน้ ทุนที่สูง เพราะใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการผลิตและการบํารุ งพืชให้เจริ ญงอกงาม
ด้านผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อไร่ พบว่า การปลูกพืชแบบอิ นทรี ยส์ ามารถสร้ างผลตอบแทนต่อไร่ สูงสุ ด
สําหรับการปลูกมันฝรั่ง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงกวา ถัว่ ฝักยาว และกะหลํ่าดอก ตามลําดับ เนื่ องจากเกษตรกรที่มี
การเพาะปลูกพืชแบบอินทรี ยม์ ีการจัดการต้นทุนที่ดีกว่าการปลูกพืชแบบปลอดภัยและใช้สารเคมี ทําให้ผลของ
รายได้ที่ได้รับสูงตามไปด้วย
ดังนั้นการปลูกพืชแบบอินทรี ยจ์ ะมีรายได้จากการเพาะปลูกที่สูงและมีตน้ ทุนที่ต่าํ เพราะมีการควบคุม
ของการใช้ตน้ ทุนที่ดี อีกทั้งเกษตรกรไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี ในการปลูกพืช รวมถึงราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน จึงทําให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนในการผลิตที่สูงขึ้น แสดงดังตารางที่ 3

2553

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบ รายได้ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนสุทธิ และผลผลิตเฉลี่ย
ชนิดพืช
การปลูกพืชแบบใช้ สารเคมี
มันฝรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แตงกวา
ถัว่ ฝักยาว
กะหลํ่าดอก
การปลูกพืชแบบปลอดภัย
มันฝรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แตงกวา
ถัว่ ฝักยาว
กะหลํ่าดอก
การปลูกพืชแบบอินทรีย์
มันฝรั่ง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แตงกวา
ถัว่ ฝักยาว
กะหลํ่าดอก

รายได้
(บาท/ไร่ )

ต้ นทุนการผลิต
(บาท/ไร่ )

ผลตอบแทนสุ ทธิ
(บาท/ไร่ )

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่ )

31,039.92
9,204.27
26,237.74
24,745.45
28,973.98

23,374.75
7,068.76
19,074.21
17,220.97
20,097.80

7,665.17
2,135.51
7,163.53
7,524.49
8,526.27

2,475.10
1,014.22
2,211.32
1,359.09
2,353.98

32,632.29
8,624.01
28,045.83
26,625.00
29,614.91

22,013.80
6,625.12
18,875.24
16,811.30
17,984.78

10,618.49
3,903.26
9,170.60
9,813.70
10,630.13

2,172.92
1,035.33
2,200.00
1,377.27
2,309.32

33,536.87
10,071.96
30,276.60
27,755.32
30,065.79

20,847.30
6,186.59
17,737.77
15,038.33
17,925.16

12,689.57
5,847.74
12,538.82
12,719.99
12,140.63

2,254.38
1,088.27
2,127.66
1,314.89
2,026.32

ที่มา: จากการวิเคราะห์

5.2 การให้ นํ้าหนักความสํ าคัญของเป้ าหมายในแต่ ละวัตถุประสงค์ โดยวิธีการตัดสิ นใจแบบลําดับขั้น
(Analytical Hierarchy Process: AHP)
การใช้กระบวนการตัดสิ นใจตามลําดับขั้น AHP ในการหาค่านํ้าหนักเป้ าหมาย ด้วยการมีส่วนร่ วมการ
ประชุมผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มตัวแทนเกษตรกรในตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จํานวน 14 หมู่บา้ น
2. กลุ่มของนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ ยวข้องกับการเกษตรจํานวน 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ส่งเสริ มการเกษตรอําเภอสันทราย และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรเทศบาลเจดียเ์ จริ ญ ตําบลแม่แฝกใหม่
โดยกระบวนการตัดสิ นใจแบบลําดับชั้นในการพิจารณาเป้ าหมายใน 3 หลัก ได้แก่ เป้ าหมายทางด้านผล
กําไรสูงสุด เป้ าหมายทางด้านการลดปริ มาณคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการเกษตร และเป้ าหมายทางด้านการลด
อัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร
จากการประชุ ม หารื อ เพื่ อ หาค่ า นํ้าหนัก ระหว่า งกลุ่ ม เกษตรกรและกลุ่ ม เจ้า หน้า ที่ ท่ี เ กี่ ย วข้อ งทาง
การเกษตร พบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม ได้ให้ความสําคัญกับค่าเป้ าหมายที่คล้ายกัน ได้แก่ การให้ความสําคัญกับเป้ าหมาย
ทางเศรษฐกิจในด้านกําไรสู งสุ ด โดยกลุ่มเกษตรกรให้ค่านํ้าหนัก เท่ากับ 0.550 ส่ วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ให้ค่านํ้าหนัก
เท่ากับ 0.493 แต่อย่างไรก็ตามก็มีสิ่งแตกต่างกันในการให้ค่านํ้าหนักของทั้ง 2 กลุ่ม คือ การให้ค่านํ้าหนักของด้าน
การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ โดยกลุ่มของเกษตรกรจะให้น้ าํ หนักในด้านของการปลดปล่อย
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 0.210 ซึ่ งก็มีค่านํ้าหนักที่ ใกล้เคียงกันกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ เท่ากับ 0.196 ส่ วนค่า
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นํ้าหนักของด้านการลดอัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร กลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร เท่ากับ
0.311 ส่วนกลุ่มเกษตรกร เท่ากับ 0.240
5.3 แผนการผลิตพืชทีเ่ หมาะสมแบบหลายเป้าหมายโดยการถ่ วงนํา้ หนัก
จากแผนการผลิ ตพืชที่ เหมาะสมแบบหลายเป้ าหมายโดยการถ่วงนํ้าหนักในครั้ งนี้ พบว่า เมื่ อมี การ
คํานึงถึงเป้ าหมายในหลายๆด้านในการผลิต รวมถึงรู ปแบบของเพาะปลูกโดยจากการวิเคราะห์ จากพื้นที่เพาะปลูก
รวมของตําบล 2,880 ไร่ พบว่า แบบจําลองได้แนะนําในการให้ปลูกพืชแบบสารเคมี คื อ การปลูกมันฝรั่งกับ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 1,913.40 ต่อมาได้แนะนําให้การปลูกพืชแบบปลอดภัยมากที่สุด คือ ปลูกมันฝรั่งกับ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 264.15 ไร่ ส่ วนการปลูกแบบอินทรี ย ์ แบบจําลองได้แนะนําให้ปลูกมากที่สุด คือ ปลูก
มันฝรั่งกับกะหลํ่าดอก จํานวน 232.20 ไร่ โดยสัดส่ วนของการปลูกแบบปลอดภัยเท่ากับ ร้อยละ19.28 ของพื้นที่
เพาะปลูก การปลูกแบบอินทรี ยเ์ ท่ากับ ร้อยละ 14.28 ของพื้นที่เพาะปลูก และการปลูกแบบใช้สารเคมีเท่ากับ ร้อย
ละ 66.44 ของพื้นที่เพาะปลูก
ผลการศึ กษานี้ พบว่า แม้ว่าการผลิตแบบปลอดภัยและแบบอินทรี ยจ์ ะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแบบใช้
สารเคมี แต่เนื่องจากมีขอ้ จํากัดทางการตลาดที่ผลผลิตแบบปลอดภัยและแบบอินทรี ยไ์ ม่สามารถจําหน่ายผลผลิตที่
แพร่ หลายเท่าแบบปรกติ ทําให้แผนการผลิตที่เหมาะสมของแบบจําลองนี้ยงั มีการผลิตแบบใช้สารเคมีมากอยูถ่ ึง
ร้อยละ 66.44 ของพื้นที่ ซึ่ งสมเหตุสมผลในความเป็ นจริ งทางปฏิบตั ิ เพราะการเปลี่ยนแปลงไปสู่ การผลิตที่ดีต่อ
สิ่ งแวดล้อมทั้งหมด อาจยังมีขอ้ จํากัดหลายด้าน
5.4 แนวทางการสร้ างแบบวิเคราะห์ สถานการณ์ (scenario analysis)
สําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (scenario analysis) โดยจําลองสถานการณ์ 4 กรณี คือ 1)
กรณี การเปลี่ยนค่านํ้าหนักความสําคัญของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร จากการประชุมโดย
คํานึงถึงสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก พบว่า กลุ่มเกษตรกรให้ค่านํ้าหนักของค่าเป้ าหมายเปลี่ยนแปลงไปเป็ น 0.210 0.425
และ 0.365 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ค่านํ้าหนักเปลี่ยนแปลงไปเป็ น 0.196 0.409 และ 0.395 ตามลําดับ
2) กรณี การใช้พ้ืนที่ปลูกพืชแบบอินทรี ยเ์ พียงชนิดเดียว 3) กรณี การใช้พ้ืนที่ปลูกพืชแบบปลอดภัยเพียงชนิดเดียว
โดยทั้ง 2 กรณี น้ ี มีการกําหนดพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชเพียงหนึ่ งระบบต่อ 1 พื้นที่การเพาะปลูก และ 4) กรณี การ
ใช้พ้นื ที่ปลูกพืชแบบปลอดภัยและการปลูกพืชแบบอินทรี ย ์ พบว่า เป้ าหมายกําไรมีค่าน้อยลงจาก 132.10 ล้านบาท
เป็ น 128.86 ล้านบาท 120.67 ล้านบาท 127.51 ล้านบาท และ117.82 ล้านบาท ทําให้บรรลุเป้ าหมายได้เพียง ร้อย
ละ 97.60 ร้อยละ 91.40 ร้อยละ 96.59 และร้อยละ 89.25 ตามลําดับ การปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เดิ ม
จาก 0.69 ล้าน kg Co เกิดค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.81 ล้าน kg Co 0.14 ล้าน kg Co 0.55ล้าน kg Co และ0.33 ล้าน
2

2

2

2

kg Co ทําให้กรณี ที่ 1 สามารถบรรลุเป้ าหมายได้เพียง ร้อยละ 82.60 ส่วนอีก 3 กรณี สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ถึง
ร้อยละ 179.71 ร้อยละ 120.28 และร้อยละ 152.17 ตามลําดับ เช่นเดียวกับการอัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร
จากเดิม 8.45 ล้านบาท เกิดค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 9.75 ล้านบาท 0 ล้านบาท (เป็ นการปลูกพืชแบบอินทรี ยจ์ ึงไม่มีการ
ใช้สารเคมีมาเกี่ยวข้อง ) 8.22 ล้านบาท และ5.01 ล้านบาท ตามลําดับ ทําให้กรณี ที่ 1 สามารถบรรลุเป้ าหมายได้
เพียง ร้อยละ 88.16 ส่ วนอีก 3 กรณี สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ถึง ร้อยละ 200 ร้อยละ 102.72 ร้อยละ 140.71
ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม แผนการผลิตพืชจากการจําลองสถานการณ์คาํ นึ งถึงผลตอบแทนสูงสุดคือ กรณี ที่ 1 ส่วน
การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารเคมีนอ้ ยที่สุดจะเป็ นกรณี ที่ 2 คือกรณี ปลูกพืชอินทรี ยท์ ้ งั หมด แต่
2
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กรณี น้ ี การบรรลุเป้ าหมายทางกําไรสู งสุดเพียงร้อยละ 91.6 รองลงมาคือ กรณี ที่ 4 (กรณี ปลูกทั้งแบบอินทรี ยแ์ ละ
แบบปลอดภัย) และ กรณี 3 (กรณี ปลูกแบบปลอดภัย) ตามลําดับ ซึ่ งทั้ง 4 กรณี ของการวิเคราะห์สถานการณ์ มี
การบรรลุเป้ าหมายทางสิ่ งแวดล้อมดีกว่า กรณี ฐานซึ่ งบรรลุเป้ าหมายทางสิ่ งแวดล้อมเพียงร้อยละ 62-63 เท่านั้น
แต่มีการบรรลุเป้ าหมายด้านกําไรลดลงไปจากกรณี ฐานเพียงเล็กน้อยโดยมีการบรรลุเป้ าหมาย ร้อยละ 97.6 91.4
96.6 และ 89.3 เท่านั้น สําหรับกรณี 1-4 ตามลําดับ แต่โดยรวมๆ กรณี ที่ 3 (การปลูกแบบปลอดภัย) จะเป็ นกรณี ที่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆได้ดี และเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิมากที่สุด คือ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆ
ราวร้อยละ 97-120

6. อภิปรายผล

ผลการศึ กษาพบว่า เมื่อมีหลายวัตถุประสงค์ในการผลิต การผลิตที่เหมาะสมอาจต้องมีการผสมผสาน
ระหว่างการผลิตแบบเดิม แบบปลอดภัย และแบบอินทรี ย ์ แม้วา่ การผลิตแบบอินทรี ยจ์ ะดีต่อสิ่ งแวดล้อมในแง่การ
ลดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และสารเคมี แต่ขอ้ จํากัดด้านการตลาดทําให้การผลิตไม่สามารถมีได้เต็มที่ ถ้ามีการ
ขยายตลาดก็อาจทําให้วตั ถุประสงค์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมดี ข้ ึน ดังเช่นการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (scenario
analysis) พบว่า การผลิ ตแบบอิ นทรี ยท์ ้ งั หมด มี การบรรลุเป้ าหมายด้านกํา ไรมี ค่า ลดลงจากการค่ าเป้ า หมาย
เล็กน้อยเท่ากับ ร้อยละ 91.40 ในทางกลับกันการปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และอัตราการใช้สารเคมีใน
การผลิตแบบอินทรี ยแ์ ละปลอดภัย พบว่า สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ ร้อยละ 152.17 และร้อยละ140.71 ตามลําดับ
ซึ่ งจากการเปรี ยบเที ย บผลการวิ เ คราะห์ ใ นการปลู ก ตามสถานการณ์ ใ นอนาคต สามารถทํา ให้ มี ก ารลด
คาร์บอนไดออกไซด์และสารเคมีลดลงเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากปั จจัยที่ส่งผลกระทบดังต่อไปนี้กระบวนการ
ผลิตอาจมีความซับซ้อน สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ด้วยเหตุเหล่านี้
จึงทําให้ไม่สามารถปลูกพืชอินทรี ยห์ รื อปลอดภัยเพียงอย่างเดียวได้ สําหรับเชิงนโยบายของรัฐบาลหรื อหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องควรมีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์ความรู ้และมีการทดสอบสาธิ ตเกี่ ยวกับการเพาะปลูก รวมถึงการใช้
สารเคมีที่ถูกต้อง ตลอดจนเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิต
เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่ งแวดล้อมการวิเคราะห์แบบจําลองในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแสดงผลที่เป็ นการ
เลื อกระหว่างการบรรลุเป้ าหมายต่ างๆ ซึ่ งอาจมี ความขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตามสามารถนําแบบจําลองไปใช้
วิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนการผลิต รวมถึงเป็ นแนวทางให้นโยบายของรัฐบาลที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบจําลองวิเคราะห์ขอ้ มูลในช่วงเวลา 1 ฤดูการผลิต เนื่ องจากข้อมูลอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี หากต้องการให้เกิดความมัน่ ใจในผลวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ในการศึกษาครั้งต่อไปควร
ศึกษาแบบจําลองแบบหลายช่วงเวลา เพื่อให้สามารถอธิ บายการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการใช้ทรัพยากรได้ดี
ยิง่ ขึ้น
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7. ข้ อเสนอแนะ

การวางแผนการผลิ ตพืชในครั้ งนี้ ไม่ได้นําเอาประเด็นความเสี่ ยงในการผลิ ตเข้ามาพิจ ารณา ดังนั้น
การศึ กษาครั้งต่อไปควรทําการศึ กษาความเสี่ ยงหรื อความแปรรวนทางรายได้ หรื อนํามาเป็ นอีกวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการวางแผนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่ อ

บทความนี้ ตอ้ งการศึกษาถึงปั ญหาภาวะโลกร้อน ที่ครอบคลุมทั้งในด้านสาเหตุ ผลกระทบและปั ญหาที่
เกิดขึ้น ตลอดจนถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหา ผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโลกร้อน มาจาก
ปรากฏการณ์ เรื อ นกระจกมี ค วามรุ น แรงเกิ น กว่าปกติ เหตุ เพราะมี ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด ต่ า งๆ โดยเฉพาะ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่วนใหญ่ถูกปล่อยออกมาจากผลการดําเนินกิจกรรมของมนุษย์ แพร่ กระจายอยูภ่ ายในชั้น
บรรยากาศจนเกินระดับความสมดุลทางธรรมชาติ วิกฤติสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งคลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุ และ
ฝนที่ตกมาอย่างหนัก ซึ่ งปรากฏขึ้นอย่างบ่อยครั้งและทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อมและการดํารงอยูข่ องมนุษย์ สําหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน สามารถทําได้โดยการลด
ปริ มาณปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ บนสามแนวทางหลัก คือ 1) การลดปริ มาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ นั บรรยากาศ 2) การกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ และ
3) การกําจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต ซึ่ งถึงแม้ความพยายามแก้ปัญหานี้ จะมีมา
นับตั้งแต่ที่เริ่ มมีการบังคับใช้พิธีสารเกียวโต หากแต่ภาวะโลกร้อนก็ยงั คงเป็ นปั ญหาที่จะท้าทายมนุษย์ในศตวรรษ
ที่ 21 ต่อไป
คําสําคัญ: ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรื อนกระจก ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พิธีสารเกียวโต

ABSTRACT

This study aimed to examine global warming problem. The study focused on the causes of global
warming, its impacts and problems, the way to solve the problems. The results showed that the major cause of
global warming came from severe unusual greenhouse effect as the level of greenhouse gases, particularly
carbon dioxide released from human activities, accumulated in the atmosphere was higher than those removed
by natural processes. This phenomenon has increased a severity of climate change, heat waves, drought, storm
and natural disasters, which directly impact on environment and human livelihood. Therefore, the solutions to
global warming could be achieved by reducing the emission of carbon dioxide in to the atmosphere, and
removing carbon dioxide from the atmosphere and from the generating sources emission. Although, The
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problem has been solved since began forcing the Kyoto Protocol, but the global warming problem remain
challenging to human in the 21 st century.
KEYWORDS: Global warming, Greenhouse gas, Carbon dioxide, Kyoto Protocol

1. บทนํา

เป็ นที่ ชัดเจนว่า ในขณะที่ สังคมโลกได้พ ฒ
ั นาสู่ ยุคแห่ งความรุ่ งโรจน์ทางเทคโนโลยี ซึ่ งมุ่งเน้น การ
สร้างสรรค์ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ ที่อุดมด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวกสบายต่างๆ อย่างมากมาย เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของหมู่มวลมนุษย์ดว้ ยกันเองให้ดีข้ ึนนั้น ภาวะโลกร้อนซึ่ งเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมอันดับหนึ่ งของโลกกลับ
ยังคงทวีความรุ นแรง จนหลายประเทศต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิต่างๆ ที่ร้ายแรง ทั้งคลื่นความร้อน ภัยแล้ง ไฟป่ า พายุ
จนธรรมชาติส่ิ งแวดล้อมมีสภาพเสื่ อมทรุ ดลง อีกทั้งนํ้าแข็งขั้วโลกยังละลายตัวอย่างรวดเร็ ว จนระดับนํ้าทะเลเพิ่ม
สู งขึ้นถึงประมาณ 10-25 เซนติเมตร(ธนวัฒน์ จารุ พงษ์สกุล, 2550 : 66) ทั้งแม้ช่วงที่ ผ่านมาจะมี ความพยายาม
แก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก หากแต่ปัญหานี้ ก็ยงั คงมีแนวโน้มที่
จะนําไปสู่วกิ ฤตการณ์อนั ตราย และตามมาเป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายของโลกในศตวรรษที่ 21
บทความนี้ จึงต้องการศึ กษาถึงลักษณะของปั ญหาภาวะโลกร้อนที่ ทา้ ทายมวลมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงปั ญหาภาวะโลกร้อน ที่ครอบคลุมทั้งสาเหตุ ผลกระทบและปั ญหาที่ขยายตัวรุ นแรง
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปั ญหา ที่ จะสามารถช่วยให้สังคมโลกรอดพ้นอันตรายจากวิกฤติการณ์
ภาวะโลกร้อนได้

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาถึงสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนในยุคปั จจุบนั
(2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและปัญหาที่ตามมาจากภาวะโลกร้อน
(3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อน

3. สาเหตุการเกิดภาวะโลกร้ อนในยุคปัจจุบัน

3.1 ปรากฏการณ์ เรื อนกระจกทีร่ ุนแรง: สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้ อน
ข้อ มู ล จากรายงานการตรวจประเมิ น สภาพภู มิ อ ากาศครั้ งที่ 4 (Fourth Assessment Report; AR4)
ที่ เผยแพร่ โ ดยคณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ หรื อ “ไอพี ซี ซี ”
(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ เมื่ อ ครั้ งปี พ.ศ. 2550
ได้ระบุยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องจนเกิดเป็ นภาวะโลกร้อน
(Global Warming) มาจากาซเรื อนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากผลการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทั้งในภาค
พลังงาน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ป่ าไม้และการใช้ที่ดิน และภาคของเสี ยในโลกยุคอุตสาหกรรม โดยมี
สัดส่วนต่างๆ กัน ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงภาคกิจกรรมและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกของโลกในปี พ.ศ. 2548
(ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Annual-world-greenhouse-gas-emissions-bysector-2005-Herzog-2009_fig8_316544565)
ปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดต่างๆ ในชั้นบรรยากาศ ที่ เพิ่มพูนขึ้ นเรื่ อยๆ อย่างมากเกิ นความพอดี น้ ี
ได้ส่งผลอันตรายให้ปรากฏการณ์เรื อนกระจก ซึ่งเป็ นหนึ่ งในกลไกการควบคุมสมดุลพลังงานของโลกดําเนินไป
อย่างมีความรุ น แรงเพิ่มมากขึ้ น (สื บค้นเมื่ อ 1 พ.ย. 2561, จาก https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/
wg1/en/faq-2-1.html) อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกจึงค่อยๆ เพิ่มสูงขึ้นเหนือจากค่าเฉลี่ยตามธรรมชาติที่เคยดําเนิ น
มาอยูท่ ี่ 15 องศาเซลเซียส
ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อรังสี ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านชั้นบรรยากาศลงมายัง
พื้ น ผิ ว โลก รั งสี ส่ ว นหนึ่ งจะถู ก สะท้อ นกลับ ขึ้ น สู่ อ วกาศโดยทัน ที และอี ก ส่ ว นที่ เหลื อ ประมาณร้ อ ยละ 70
จะเคลื่ อ นที่ ต กกระทบลงมายังพื้ น ผิ วโลก จนเมื่ อพื้ น ผิ วโลกได้รับ ความอบอุ่ น เพี ยงพอแล้ว พื้ น ผิ วโลกก็จ ะ
ปลดปล่อยความร้อนส่ วนที่เหลือซึ่ งเป็ นรังสี คลื่นยาวช่วงอินฟราเรดออกมา ซึ่ งรังสี ส่วนหนึ่งจะสามารถเคลื่อนที่
ผ่านชั้นบรรยากาศออกสู่ อวกาศได้ทนั ที แต่อีกส่ วนที่เหลือจะถูกบรรดาก๊าซเรื อนกระจกทั้งคาร์บอนไดออกไซด์
มี เทน ไนตรั ส ออกไซด์ ไอนํ้า และโอโซน ซึ่ งแพร่ ก ระจายด้ว ยปริ ม าณโดยรวมเพี ย งไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 0.1 ใน
บรรยากาศใกล้ผิวโลกชั้นโทรโปสเฟี ยร์ (Common, 1995: 279) ร่ วมกันดู ดกลืนแล้วค่อยๆ ปล่อยกระจายกลับ
ออกมาสู่ ช้ นั บรรยากาศและพื้ นผิวโลกในอี กครั้ งอย่างต่อเนื่ อง เกิ ดเป็ นปรากฏการณ์ เรื อนกระจก ที่ ส่งผลให้
พื้นผิวโลกมีความอบอุ่นสะสมอยูท่ ี่อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15 องศาเซลเซี ยส (สุ รินทร์ เหล่าสุ ขสถิตย์, 2551, 24)
ซึ่งนับว่าเป็ นระดับอุณหภูมิที่มีคุณประโยชน์อย่างมากต่อทุกชีวติ
หากแต่เมื่อภายในชั้นบรรยากาศที่ปกคลุมพื้นผิวโลก มีปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกชนิ ดต่างๆ แพร่ กระจาย
อยูม่ ากเกินระดับความสมดุลทางธรรมชาติ ก๊าซเรื อนกระจกซึ่ งมีปริ มาณมากเกินเหล่านี้ จึ งแสดงผลร่ วมกันกัก
เก็บความร้อนไว้ไม่ให้สะท้อนผ่านออกนอกผิวโลก ด้วยการดูดกลืนรังสี ความร้อนที่ พ้ืนผิวโลกแผ่ออกมา แล้ว
ปล่อยกระจายกลับคืนออกมาสู่ ช้ นั บรรยากาศและพื้นผิวโลกได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ปรากฏการณ์เรื อนกระจก
จึ งดําเนิ น ไปอย่างรุ น แรงขึ้ น ความร้ อนจึ งถู กเก็ บ สะสมไว้บ นพื้ น ผิวโลกและในชั้น บรรยากาศเหนื อ โลกได้
มากกว่าปกติ จนอุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้นตามมาแล้วเกิ ดเป็ นภาวะโลกร้อน ที่ ส่งผลอันตรายให้สภาพภูมิอากาศโลก
ต้องเปลี่ยนแปลงไป (Climate Change) ดังเช่นที่ปรากฏอยูใ่ นทุกวันนี้
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3.2 คาร์ บอนไดออกไซด์ : ก๊ าซเรื อนกระจกตัวการหลักแห่ งภาวะโลกร้ อน
สถิ ติการเพิ่ม ขึ้น ของอุณ หภูมิในชั้นบรรยากาศเหนื อโลก ซึ่ งมี ความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับ การ
เพิ่มขึ้นของก๊าซเรื อนกระจกในชั้นบรรยากาศ นับตั้งแต่สังคมโลกเข้าสู่ ยคุ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเมื่อราว 200 ปี
ที่ผ่านมา คือหนึ่ งในหลักฐานอันสําคัญที่แสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า อุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างผิดธรรมชาติน้ นั
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรื อนกระจก
โดยมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นก๊าซเรื อนกระจกตัวการหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน เหตุเพราะมี
ปริ ม าณการสะสมตัว ถึ ง ร้ อ ยละ 54 ซึ่ งมากกว่า ก๊ า ซเรื อ นกระจกชนิ ด อื่ น ๆ (สื บ ค้น เมื่ อ 7 พ.ย. 2561, จาก
http://earthguide.ucsd.edu/virtualmuseum/images/RelativeContributionOf GlobalWarming.html) ถึงแม้วา่ จะเป็ น
ก๊าซที่มีศกั ยภาพทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นอ้ ยสุดก็ตาม
3.3 เชื้อเพลิงฟอสซิล: แหล่ งปล่ อยใหญ่ ของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
สําหรับแรงขับเคลื่อนสําคัญ ที่ เข้ามาผลักดันให้ภายในชั้นบรรยากาศเหนื อโลก มีปริ มาณการสั่งสมตัว
ของคาร์ บ อนไดออกไซด์ ม ากสุ ด นั้ น ก็ สื บ เนื่ อ งมาจากกระแสการพัฒ นาในโลกยุค อุ ต สาหกรรม ที่ ไ ด้ว าง
โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานบนฐานเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็ นแหล่งกําเนิดใหญ่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ด้วยในตลอดระยะเวลากว่าสองศตวรรษที่ผ่านมา การเพิ่มกําลังการผลิตที่เปลี่ยนจากการใช้แรงงานคน
มาสู่ การใช้แรงงานเครื่ องจักรกลในโลกยุคอุตสาหกรรม ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญทําให้นานาประเทศทัว่ โลกมุ่ง
ระดมเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งถ่านหิ น นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติกนั อย่างมหาศาล เพื่อผลิตพลังงานมาใช้ท้ งั
ในภาคการเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ ง การผลิตไฟฟ้ า และอื่นๆ โดยมี การเผาทําลายพื้นที่ ป่า
อย่างไร้การควบคุม เพื่อขยายพื้นที่เมือง ในการรองรับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เป็ นปั จจัยเสริ มสําคัญ
ที่เข้ามาเพิ่มปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศในอีกทางหนึ่ง
ในช่วงที่ ผ่านมา ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ได้ถูกผลิตแล้วปล่อยออกมา สั่งสมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ
อย่างไม่หยุดนิ่ง จนมีค่าความเข้มข้นเพิ่มสูงถึงระดับ 351 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เมื่อในปี พ.ศ. 2531 ซึ่ งนับว่าสู ง
เกิ นระดับความปลอดภัยที่ ถูกกําหนดไว้ที่ 350 ppm (สื บค้นเมื่อ 7 พ.ย. 2561, จาก http://400.350.org/) เป็ นครั้ง
แรก และถึง 400.8 ppm ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่ งนับเป็ นระดับที่ ไม่เคยพบมาก่อนในรอบสามล้านปี และถึงระดับ
405.0 ppm แล้วในปี ที่ผา่ นมา (สื บค้นเมื่อ 3 พ.ย. 2561, จาก https://www.esrl.noaa. gov/gmd/ccgg/trends/)
ทั้งที่ ตลอดระยะเวลาหนึ่ งหมื่ นปี ก่อนยุคการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม ความสมดุลระหว่างการกักเก็บและ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่มีอยูต่ ามกระบวนการทางธรรมชาติ ได้ส่งผลให้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในบรรยากาศมีค่าความเข้มข้นค่อนข้างคงที่ที่ 280 ppm เท่านั้น

4. ผลกระทบทีต่ ามมาจากภาวะโลกร้ อน

สภาพอากาศร้อนที่แผ่ขยายลุกลามไปทัว่ โลก ผนวกกับฝนที่ตกมาอย่างผิดฤดูกาล อีกทั้งช่วงฤดูร้อนที่
กว้างขึ้นและฤดูหนาวที่แคบลง คือสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากผลของภาวะโลกร้อน
ซึ่งทางองค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization, WMO) ได้ยนื ยันแล้วว่า ในรอบปี ที่ผา่ น
มาอุณหภูมิบนพื้นผิวโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 0.84 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบจากระดับในช่วงปี พ.ศ 2423-
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2560 ซึ่งนับว่าสูงเป็ นอันดับสามในรอบ 138 ปี นับตั้งแต่ที่เริ่ มมีการบันทึกสถิติเลยทีเดียว (สื บค้นเมื่อ 7 พ.ย.
2561, จาก https://www.ncdc. noaa.gov sotc/ global/201713)
สําหรับผลกระทบที่ตามมาจากภาวะโลกร้อนนั้นมีมากมาย โดยเฉพาะในด้านของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ซึ่งตกอยูใ่ นสภาวการณ์เสื่ อมทรุ ดลงอย่างหนัก จนนําพาปั ญหาต่างๆ มาสู่มวลมนุษย์ ซึ่งที่เห็นอย่างเด่นชัดมีดงั นี้
4.1 สภาพอากาศทีร่ ุนแรง
เนื่องด้วยอุณหภูมิและความชื้นบนผิวโลก ต่างเป็ นองค์ประกอบร่ วมในการกําหนดสภาพดินฟ้าอากาศ
ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิบนพื้นผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศโลกจึงเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น
โดยช่วงที่ผา่ นมาหลายประเทศต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรง ทั้งร้อนจัด หนาวจัด และฝนที่ตกกระหนํ่าลงมา
อย่างไม่เป็ นไปตามฤดูกาล ดังเช่น การเกิดคลื่นความร้อนเข้าแผ่ปกคลุมในสามรัฐใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย
จนทําให้นครซิดนียม์ ีสภาพอากาศร้อนจัดที่สุดในรอบ 79 ปี
4.2 การเกิดภัยพิบัตริ ้ ายแรง
อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นบนพื้นผิวโลก เป็ นปั จจัยเสริ มสําคัญที่ทาํ ให้ภยั พิบตั ิต่างๆ ทั้งภัยแล้ง ไฟป่ า ฝนตกหนัก
และพายุ ทวีความรุ นแรงโถมเข้ามาสร้างความเสี ยหายอย่างบ่อยครั้งได้มากขึ้น ซึ่งที่ได้รับความเสี ยหายอย่างหนัก
มีดงั เช่น การเกิดภัยแล้งรุ นแรงที่สุดในรอบกว่า 100 ปี ที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2561
4.3 การละลายตัวอย่ างรวดเร็วของนํา้ แข็งขั้วโลก
ทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์ขอ้ มูลนํ้าแข็งและหิ มะแห่งชาติ (National Snow and Ice Data Center, NSIDC)
ได้เปิ ดเผยผลการสํารวจขั้วโลกเหนื อด้วยดาวเที ยมว่า แผ่นนํ้าแข็งที่ ปกคลุมผืนโลกบริ เวณมหาสมุทรอาร์ กติ ก
ซึ่ งมีความอ่อนไหวต่อภาวะโลกร้อนมากสุ ด และเคยมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร เมื่อช่วง
ฤดู ร้ อ นของปี พ.ศ. 2522-2543 (สื บค้ น เมื่ อ 7 พ.ย. 2561, จาก http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/
6944401.stm) ได้เกิ ด การละลายตัวอย่างรวดเร็ ว จนมี ค วามหนาบางลงและมี ข นาดพื้ น ที่ เปลี่ ยนแปลงไปใน
แนวโน้มที่เล็กลงอย่างต่อเนื่ อง โดยมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยเหลือเพียง 4.71 ล้านตารางกิโลเมตรในช่วงฤดูร้อนของปี
พ.ศ. 2561 (สื บค้ น เมื่ อ 5 พ.ย. 2561, จาก https://rusi.org/commentary/ britains-defence-and-arctic-timelyreminder)
ที่สาํ คัญยิ่งคือ เมื่อเดือนมีนาคม (ช่วงฤดูหนาวของขั้วโลกเหนื อ) ของปี พ.ศ. 2561 ผืนนํ้าแข็งแห่ งนี้ ได้
แผ่ขยายตัวจนมีขนาดพื้นที่เฉลี่ยมากสุ ด 14.48 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่ งถือเป็ นขนาดตํ่าสุ ดเป็ นอันดับสองในรอบ
39 ปี นับตั้งแต่มีการบันทึ กสถิติมา (สื บค้นเมื่ อ 7 พ.ย. 2561, จาก https://earthsky.org/earth/2018-arctic-wintersea-ice-extent-2nd-lowest
4.4 การสู ญเสียพื้นทีช่ ายฝั่งทะเล
ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของนํ้าทะเลที่อ่นุ ขึ้น ผนวกกับการละลายตัวของนํ้าแข็ง
ขั้วโลก ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงให้น้ าํ ทะเลมีระดับเพิ่มสู งขึ้น จนทําให้พ้ืนที่ลุ่มตํ่าตามแนวชายฝั่งทะเลรวมทั้ง
หมู่เกาะต่างๆ ถูกนํ้าทะเลเข้ารุ กท่วมและกัดเซาะชายฝั่งรุ นแรงขึ้นจนถึงขั้นต้องสูญเสี ยพื้นที่ดินบริ เวณชายฝั่งทะเล
มากยิง่ ขึ้น
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4.5 การขยายตัวของผืนทะเลทราย
อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกที่เพิ่มสู งขึ้นจากภาวะโลกร้อน จะทําให้ความชื้นในดินและผิวดินจะระเหย
ไปอย่างรวดเร็ ว จนทําให้พ้ืนที่ บางแห่ งโดยเฉพาะพื้น ดิ นในเขตร้อนซึ่ งมี ฝนตกน้อย เกิ ดความแห้งแล้งอย่าง
รุ นแรงและยาวนาน จนต้องกลายสภาพเป็ นทะเลทราย ดังเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิเบต
และยุโรปใต้
4.6 ความเหือดแห้ งของแม่ นํา้ สายต่ างๆ
อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกที่ เพิ่มสู งขึ้นจากภาวะโลกร้อน นอกจากจะส่ งผลให้น้ าํ ในทะเลสาบและ
แม่น้ าํ สายต่างๆ ระเหยมากขึ้นแล้ว ปริ มาณนํ้าฝนที่ตกลงมาน้อยในพื้นที่บางแห่ ง ก็มีส่วนร่ วมต่อการทําให้แหล่ง
นํ้าต่างๆ มีปริ มาณลดลงและเหื อดแห้ง จนถึงขั้นทําให้เกิ ดการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ บางแห่ งได้ ที่ ได้รับความ
เสี ยหายอย่างหนักมีดังเช่ น ประเทศสเปนและโปรตุเกสต้องเผชิ ญกับความแห้งแล้งอย่างหนัก จนทําให้แม่น้ าํ
หลายสายเกือบแห้งเหื อดในช่วงครึ่ งแรกของปี พ.ศ. 2560
4.7 ความหลากหลายทางชีวภาพลดน้ อยลง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสู งขึ้น และการละลายตัวของนํ้าแข็งทัว่ โลก ต่าง
เข้ามาสร้างความเสี ยหายให้สมดุลทางธรรมชาติของระบบนิ เวศถูกทําลายลง จนทําให้ช่วงที่ผา่ นมามีพืชและสัตว์
นานาชนิด ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ลดจํานวนลงและสูญพันธุ์ไปแล้วหลายสกุล
ที่สาํ คัญยิ่งคืออุณหภูมิที่เพิ่มสู งขึ้นของนํ้าทะเล ได้นาํ พาความเสี ยหายให้กบั แหล่งปะการังตามที่ต่างๆ
ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา แหล่งปะการังเกรตแบร์ ริเออร์รีฟในประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งขึ้นชื่อว่าเป็ นระบบนิ เวศ
ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ได้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5 เท่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนปะการัง
ต้อ งตายไปแบบหมดโอกาสฟื้ นถึ งกว่าร้ อ ยละ 30 (สื บ ค้น เมื่ อ 3 พ.ย. 2561, จาก http://www.saveoursea. net/
forums/showthread.php?t=4314)

5. ปัญหาทีต่ ามมาจากภาวะโลกร้ อน

แน่ นอนว่าความเสื่ อมทรุ ดของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น ย่อมส่ งผลกระทบให้มนุ ษย์ตอ้ งมี
คุณภาพชีวติ ที่ถดถอยลง เหตุเพราะต้องเผชิญกับปั ญหาที่ตามมาหลายๆ ด้าน ดังเช่น
5.1 ปัญหาความมัน่ คงทางอาหาร
สภาพอากาศที่ ร้ อ นขึ้ น ทะเลทรายขยายตัว ความเหื อ ดแห้ งของแม่ น้ ําสายต่ างๆ นํ้าทะเลที่ อุ่ น ขึ้ น
ระดับนํ้าทะเลที่เพิ่มสู งจนไหลท่วมเข้ามายังพื้นที่การเกษตร การแพร่ ระบาดของแมลงศัตรู พืช และภัยพิบตั ิต่างๆ
ซึ่ งมีตน้ เหตุหลักมาจากภาวะโลกร้ อน ล้วนมี อิทธิ พลก่ อให้เกิ ดปั ญ หาความมัน่ คงทางอาหารตามมาได้ท้ งั สิ้ น
เนื่องจากสามารถเข้ามามีอิทธิพลทําให้ปริ มาณการผลิตอาหาร ทั้งจากภาคการเกษตร การประมง และการปศุสตั ว์
มีนอ้ ยลง
5.2 ปัญหาการลีภ้ ัยเนื่องจากสิ่งแวดล้ อม
ความเหื อดแห้งของแม่น้ าํ สาย ต่างๆ ทะเลทรายขยายตัว การเกิ ดภัยพิบตั ิที่รุนแรง ตลอดจนนํ้าทะเลที่
เพิ่มสูงล้วนส่งผลกระทบก่อให้เกิดปั ญหาการลี้ภยั เนื่องจากสิ่ งแวดล้อมได้ท้ งั สิ้น
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มีการคาดการณ์ จากนักวิทยาศาสตร์ วา่ หากระดับนํ้าทะเลเพิ่มสู งขึ้น 1 เมตร ประเทศที่ เป็ นเกาะเล็กๆ
และเมืองนับร้อยตามชายฝั่ งพื้นที่ ต่ าํ ซึ่ งได้แก่ รัฐฟลอริ ดาของประเทศสหรัฐอเมริ กา เนเธอร์ แลนด์ นครปั กกิ่ ง
นครเซี่ยงไฮ้ และบังกลาเทศ จะถูกนํ้าทะเลรุ กท่วมผืนแผ่นดินไปอย่างถาวร (มนนภา, 2550; 102) ซึ่งระดับ
นํ้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเพียง 1 เมตรนั้น สามารถส่ งผลอันตรายให้ประชาชนในบังคลาเทศเพียงประเทศเดียวไร้ที่อยู่
อาศัยได้ถึ งหลายสิ บ ล้านคน (สื บ ค้น เมื่ อ 1 พ.ย. 2561, จาก http://www.greenpeace.org/ seasia/th/campaigns/
climate-and-energy/impacts/global-melting/)
5.3 ปัญหาสุ ขภาพอนามัยเสื่ อมโทรม
สภาพอากาศที่ร้อนขึ้น มีโอกาสเพิ่มความเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสุขภาพอนามัยเสื่ อมโทรม ทั้งจาก
- การขาดแคลนอาหารและนํ้าดื่ม เนื่องจากผลผลิตที่ทางการเกษตรลดลงและการขาดแคลนแหล่งนํ้า
- การเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากโรคติดต่อชนิดต่างๆ (เช่นโรคมาลาเรี ย ไข้ส่า และโรคสมองอักเสบ) โรค
ที่มาจากแหล่งนํ้า (เช่น โรคบิด ท้องร่ วง อหิ วาห์ตกโรค) โรคระบบทางเดินหายใจ (เช่น โรคหื ด หอบ และภูมิแพ้)
แน่นอนว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนดังกล่าว ย่อมเข้ามาสร้างปั ญหาให้กบั นานาประเทศทั้งในด้าน
เศรษฐกิ จและสังคม โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศที่ กาํ ลังพัฒนาของทวีปแอฟริ กา เอเชี ย และมหาสมุทรแปซิ ฟิก
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มประเทศที่ มีศกั ยภาพในการป้ องกันตนเองน้อยที่ สุด เพราะขาดแคลนทั้งทรัพยากรบุ คคลที่ มี
ความรู ้ ทุนทรัพย์ และเทคโนโลยีในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

6. แนวทางการแก้ ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อน

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) คือมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ขององค์การสหประชาชาติ ที่ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของความพยายามแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนในระดับนานาชาติ
ที่กาํ หนดให้ประเทศพัฒนาแล้ว ดําเนิ นการลดปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกออกสู่บรรยากาศ ให้ได้โดยเฉลี่ย
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.2 เมื่อเที ยบจากระดับการปล่อยในปี พ.ศ. 2533 ซึ่ งได้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เมื่อปี
พ.ศ. 2548- 2555 และได้รับการขยายเวลาโดยจะหมดอายุลงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2563 (สื บค้นเมื่อ 1 พ.ย. 2561, จาก
https://th.wikipedia.org/wiki)
อีกทั้ง ยังมีการเพิม่ ความเข้มงวดด้วย “ความตกลงปารี ส” ซึ่งระบุเป้ าหมายจํากัดการเพิม่ ขึ้นของอุณหภูมิ
เฉลี่ยบนพื้นผิวโลกไม่ให้เพิ่มสู งเกิ น 2 องศาเซลเซี ยสเมื่อเที ยบจากยุคก่อนการปฏิ วตั ิอุตสาหกรรม โดยคงการ
เพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงเกินกว่า 450 ppm ให้ได้ภายในครึ่ งหลังของศตวรรษนี้ (สื บค้นเมื่อ 3
พ.ย. 2561, จาก https://mgronline.com/science/detail/9600000046968) เพราะไม่เช่นนั้นแล้วระบบนิ เวศโลกอาจ
ถึงคราวล่มสลายได้
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนก็ยงั คงดําเนินไปอย่างล่าช้าและยังไม่สมั ฤทธิ์ผล ซึ่งเห็นได้ชดั
จากปริ มาณการสะสมตัวของก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ยงั คงเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง นั่นเพราะการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในทุกวันนี้ ยงั ตั้งวางอยูบ่ นฐานของเชื้อเพลิงฟอสซิ ล ซึ่ งเป็ นแหล่งกําเนิดหลักของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ยังได้ออกมายืนยันด้วยว่า อุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นผิวโลกได้เพิ่มสู งขึ้นจาก
ยุค ก่ อ นการปฏิ วตั ิ อุ ต สาหกรรมถึ งกว่า 1.1 องศาเซลเซี ยสแล้ว (สื บ ค้น เมื่ อ 7 พ.ย. 2561, จาก https://public.
wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2017-among-three-warmest-years-record)
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นั่นหมายความว่า หากยังคงปล่อยให้สถานการณ์ เช่นนี้ ดาํ เนิ นไป อุณหภูมิบนพื้นผิวโลกอาจเพิ่มสู ง
จนถึงจุดพลิกผันที่ 2 องศาเซลเซี ยสได้ ดังนั้นจึ งจําเป็ นยิ่งที่ จะต้องร่ วมกันแก้ปัญหานี้ อย่างจริ งจังและเร่ งด่วน
โดยการจํากัดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งการที่จะแก้ปัญหานี้โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจนั้น จําเป็ นต้องอาศัยความสมดุลระหว่างการพัฒนากับสิ่ งแวดล้อม ด้วยการปรับเปลี่ยน
วิถีทางการพัฒนาให้เศรษฐกิจโลกเคลื่อนตัวสู่ สังคมคาร์ บอนตํ่า เพื่อพึ่งพิงพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ลให้นอ้ ย
ที่สุด ซึ่งสามารถดําเนินการได้บน 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1) การลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ช้ นั บรรยากาศ
โดยลดการใช้พ ลัง งานจากเชื้ อ เพลิ งฟอสซิ ล เช่ น ส่ ง เสริ ม การใช้พ ลัง งานทดแทน (เช่ น พลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า) การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การส่ งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ช่วยลดปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ การลดการดําเนิ นกิจกรรมที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิ ล
การอนุรักษ์พลังงานทั้งการนําผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาผลิตใหม่ (Recycle) ลดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่เกินความ
จําเป็ น (Reduce) การนําผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้แล้วที่ มีประสิ ทธิ ภาพดี มาหมุนเวียนใช้ใหม่ (Reuse) และการซ่ อมแซม
เครื่ องใช้ที่สึกหรอให้ใช้ประโยชน์ได้ (Repair)
2) การกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ
โดยการกักเก็บไว้ในแหล่งดูดซับคาร์บอน ซึ่งได้แก่ ต้นไม้ ดิน และมหาสมุทร ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การปลูกป่ าเพิ่มเติม การไถพรวนเชิงอนุรักษ์ และการทําฟาร์ในมหาสมุทร (เล็ก มอญเจริ ญ, 2550: 44-45, 48)
3) การกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต
ด้วยการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยูใ่ นรู ปของสารประกอบชนิดอื่น ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลสาหร่ าย (กษิดิศ หนูทอง และประเสริ ฐ ภวสันต์, 2551: 22-36) และ/หรื อด้วยกระบวนการ
ทางเคมี เช่น การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยูใ่ นรู ปของแข็งคาร์บอเนตหรื อไบคาร์บอเนตซึ่งมีความ
คงทนมากกว่า (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2546: 58)
รวมถึงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ออกจากแหล่งผลิต (CO2 Capture and Storage:
CCS) มาอัดฝั งเก็บไว้ใต้พ้ื นดิ นระดับลึ ก เช่น แหล่งนํ้ามัน ซึ่ งต้องคํานึ งถึ งระยะเวลาและผลกระทบที่ อาจเกิ ด
ขึ้น กับมนุ ษย์และสิ่ งแวดล้อมด้วย เพราะแหล่งกักเก็บ นั้นสามารถเกิ ดการรั่วร้าวตามมาได้ หากมี ภยั พิบัติท าง
ธรรมชาติเกิดขึ้น
สําหรับประเทศไทยซึ่งมีปริ มาณการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก อ้างอิงจากรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี
ฉบับที่1 ของประเทศไทย ที่รายงานต่อ UNFCCC ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 อยูท่ ี่ประมาณ 305.52 MtCO2e
(ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) นั้น ได้เริ่ มมีการบูรณาการนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงวิวฒั นาการในการบูรณาการนโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทย
(ที่มา: http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6541มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกบริ บทโลก)

7. สรุ ป

สาเหตุสาํ คัญของภาวะโลกร้อน มาจากภายในชั้นบรรยากาศมีการเพิ่มขึ้นของปริ มาณก๊าซเรื อนกระจก
โดยเฉพาะคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ ถูกปล่อยออกมาจากผลพัฒ นาเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม บนฐานพลังงานของ
เชื้อเพลิงฟอสซิ ล นับตั้งแต่ที่สงั คมโลกก้าวเข้าสู่ยคุ การปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ซึ่งปั จจุบนั มีระดับความเข้มข้นเกินค่า
ความปลอดภัยแล้ว โดยผลกระทบที่ ตามมานั้นได้สร้ างความเสี ยหายให้กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่ งผล
เชื่ อมโยงมาสร้างปั ญหาให้กับสังคมมนุ ษย์อีกด้วย สําหรับการแก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้ อนซึ่ งขึ้นอยู่กับการลด
ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ จะประสบผลสําเร็ จได้มากน้อยเพียงใด และทุกชีวิตจะมี
โอกาสรอดพ้นจากหายนภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมาหรื อไม่ อันนี้ตอ้ งถือเป็ นหนึ่งในปั ญหาที่ทา้ ทายสําหรับโลก
ในศตวรรษที่ 21

8. ข้ อเสนอแนะ

ควรใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมีประสิ ทธิภาพทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริ โภค พร้อม
กับส่ งเสริ มและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ซึ่ งไม่ปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เป็ นต้นเหตุหลักของภาวะ
โลกร้อน และร่ วมกันกําจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งผลิต และที่ สะสมตัวอยูใ่ นชั้น
บรรยากาศ
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คุณภาพ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การตรวจเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 30 รายในชุมชนและ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกผูเ้ กี่ ยวข้องกับการจัดการพลังงานในชุมชน 9 ราย โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ก่ ึ ง
โครงสร้าง ผลการศึกษาพบว่าชุมชนให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอันดับแรกโดยกําหนด
ระเบียบการตัดต้นไม้ และรักษาป่ าเพื่อเป็ นต้นกําเนิ ดของแหล่งนํ้านําไปผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนจากโรงไฟฟ้าพลัง
นํ้าขนาดเล็กมากที่ ร่วมสร้างระหว่างชุมชนและสํานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จํานวน 2 โรง บริ หาร
โดยสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กาํ ปอง โรงไฟฟ้าพลังนํ้า 2 โรงหยุดการผลิตเนื่ องจากโรงแรก อุปกรณ์ต่างๆ
ชํารุ ด มีอายุใช้งานกว่า 30 ปี โรงที่สองเนื่องจากอุปกรณ์ที่รัฐมอบให้ไม่สามารถดําเนินการผลิตเพื่อขายไฟได้ ซึ่งมี
ข้อจํากัดเรื่ องการโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นของรัฐ และการทํานิ ติกรรมต้องดําเนิ นการผ่านองค์การบริ หารส่ วนตําบล
(อบต.) สหกรณ์ ฯ จึ งไม่ สามารถดําเนิ น การขายไฟฟ้ าให้กับ ภาครัฐโดยใช้สิ่ งปลูกสร้ างที่ ภาครัฐช่ วยเหลื อได้
โดยตรง (ณัฐพงศ์ พื้นแสน, 2554) อย่างไรก็ดีชุมชนเห็นความสําคัญของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าจึงได้เสนอเรื่ องขอให้
สนพ. ปรั บ ปรุ งโรงแรกเพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ าใช้ภ ายในชุ มชน สําหรั บ โรงสองสามารถดําเนิ นการได้ หากข้อจํากัด
ดังกล่าวได้รับ การแก้ไขและกําหนดนโยบายสนับสนุ น โครงการวางแผนจัดการพลังงานระดับท้องถิ่ น อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ชุมชนขายไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบของการไฟฟ้ า และเป็ นต้นแบบให้กับชุมชนต่างๆ โดยภาครัฐเป็ น
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ผูส้ นับ สนุ น ซึ่ ง สามารถสร้ างระบบไฟฟ้ าในประเทศให้ ม ั่น คง อัน เป็ นประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิ่ งแวดล้อมของชุมชนต่างๆ และประเทศโดยรวม
คําสําคัญ: การจัดการพลังงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนยัง่ ยืน

ABSTRACT

The purposes of the research include 1) to study the level of the community’s awareness toward the
energy management. 2) to study the energy management including the problems and hindrances of the
electricity generation and the government sector’ s support 3) to propose the way to support the energy
management based on the Philosophy of Sufficiency Economy for the sustainable community. This research
employed the Mixed Methods Research. The samples were 39 persons in Mae Kampong village composed of
30 persons for Quantitative method and 9 persons for Qualitative method by using Questionnaires and SemiStructural Questionnaires respectively. Research findings revealed that natural management was the first
priority, which Mae Kampong committee set the rules of cutting wood. As it was the most essential for
preserving the forests and headwaters to keep the amount of water to generate the electricity to their
households. The two Micro-Hydro power plants were built by both EPPO and the villagers governed by Mae
Kampong cooperative (Co-opt). However, they have already stopped generating the electricity. As for the first
power plant, the equipments and transmission lines were too old to generate the electricity. Fortunately, EPPO
will allocate the budgets for the improvement of the generation and distribution system in 2019 requested by the
co-opt. As for the second power plant, it will depend on the government policy. If the Local Energy Plan (LEP)
is still active and beneficial, the law should be corrected for allowing the community to be able to generate and
sell the electricity to the national grid. Certainly, it will be beneficial to economics, society and environment.
KEYWORDS: Energy Management, The Philosophy of Sufficiency Economy, Sustainable Community

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในปี พ.ศ. 2549 สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลัง งาน (สนพ.) ได้ ด ํา เนิ น โครงการวางแผนจั ด
การพลัง งานระดับ ท้อ งถิ่ น (Local Energy Plan: LEP) ขึ้ น มี เป้ าหมายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้พ ลังงานของ
ประเทศและพัฒนาพลังงานอย่างสมดุล ซึ่ งแผน LEP ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสนองแนวพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร (ทศพนธ์ นรทัศน์, 2551) และจากการวิจยั “การประเมินศักยภาพของพลังนํ้าขนาดเล็กในประเทศ”
โดย ชัยยุทธ ชินณะราศี (2553) พบว่าแหล่งนํ้าขนาดเล็กหลายแห่ งมีศกั ยภาพผลิตไฟฟ้าสําหรับใช้ได้ ซึ่ งหมู่บา้ น
แม่กาํ ปอง อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เป็ นตัวอย่างของการสนับสนุนจากภาครัฐ
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โรงไฟฟ้ าพลังนํ้าแม่กาํ ปองมี จาํ นวน 2 โรง สร้างร่ วมกับ สนพ. บริ ห ารโดยสหกรณ์ ฯ โรงแรกผลิ ต
ไฟฟ้ าเพื่อใช้ในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โรงที่สองผลิตไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2537 และภายหลังได้ทดลองเชื่อมต่อกับ
สายส่ งไฟฟ้ าเข้ากับการไฟฟ้ าได้สําเร็ จ (กระทรวงพลังงาน, 2561) ปี พ.ศ. 2551 สหกรณ์ ฯ ขายไฟฟ้ ากลับเข้า
ระบบเครื อข่ายสายส่ งของประเทศ ซึ่งเป็ นการดําเนิ นงานรู ปแบบภาคีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แต่
มีขอ้ จํากัดเรื่ องการโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ นของรัฐ เนื่องจากการทํานิติกรรมต้องดําเนินการผ่าน อบต. สหกรณ์ฯ จึงไม่
สามารถขายไฟฟ้าให้กบั ภาครัฐโดยใช้สิ่งปลูกสร้างที่ภาครัฐช่วยเหลือได้โดยตรง (ณัฐพงศ์ พื้นแสน, 2554) ซึ่งใน
ปั จจุบันโรงไฟฟ้ าทั้งสองแห่ งได้หยุดการผลิตไฟฟ้ าแล้ว เนื่ องจากโรงแรกมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี และ
สหกรณ์ยงั ขาดงบประมาณจํานวนมากในการปรับปรุ งระบบผลิตและระบบจําหน่ายรวมทั้งสายส่ ง สําหรับโรงที่
สองสหกรณ์ฯ จะดําเนินการขายไฟฟ้าได้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั นโยบายภาครัฐที่จะแก้ไขข้อจํากัดดังกล่าว
และเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมากของชุมชนแม่กาํ ปอง ดําเนินการภายใต้โครงการไฟฟ้าพลัง
นํ้าระดับหมู่บา้ นเป็ นแห่ งแรก ซึ่ ง สนพ. ได้ความร่ วมมือจากชาวบ้านด้านแรงงานและการจัดหาวัสดุเพื่อทําการ
ก่อสร้างฝายกั้นนํ้า การต่อท่อส่ งนํ้าเข้าเครื่ องปั่ นไฟ ตั้งเสาไฟฟ้า เดินสายไฟ และต่อสายไฟฟ้าเข้ามิเตอร์ ของแต่
ละบ้าน และภายหลังสร้างเสร็ จ สนพ. ได้ถ่ายทอดความรู ้ในการควบคุมดูแล และบํารุ งรักษาระบบกําเนิ ดไฟฟ้ า
และมอบให้ชาวบ้านดูแล (กระทรวงพลังงาน, 2561) ซึ่ งจะเห็ นถึงความเข้มแข็งของชุมชนแม่กาํ ปองที่ สามารถ
ดูแลโรงไฟฟ้ าให้ผลิตไฟฟ้ าใช้ภายในหมู่บา้ นได้ถึงกว่า 30 ปี อย่างไรก็ดีสิ่งที่ ชุมชนต้องเรี ยนรู ้เพิ่มเติ มคือการ
จัดทําแผนพลังงานชุมชนเพื่อให้สามารถบริ หารจัดการพลังงานเองได้ และโครงการวางแผนจัดการพลังงาน
ระดับท้องถิ่น ตามแนว “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อชุมชน เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานได้อย่างยัง่ ยืน
การศึกษาครั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อนําเสนอผลการวิจยั ต่อหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อให้การสนับสนุ นโครงการ
ดังกล่าวดําเนิ นอย่างต่อเนื่ องต่อไป เป็ นต้นแบบให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน เพิ่มประสิ ทธิภาพการ
พัฒนาและการใช้พลังงานของประเทศควบคู่ไปกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งเป็ น
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความตระหนักของชุมชนในการจัดการพลังงาน
2. เพื่อศึกษาการจัดการพลังงาน ปั ญหาและอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้า และการสนับสนุนของภาครัฐ
3. เพื่อเสนอแนวทางการจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
(2554) ตลอดจนสังเคราะห์งานวิจยั ของ วิสาขา ภู่จินดา (2555) เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจยั ของ
ปวริ ศร เลิศธรรมเทวี และ อัจฉรา ชิ นนิ ยมพาณิ ชย์ (2560) เกี่ ยวกับการจัดการพลังงาน และแนวคิดของโกวิทย์
พวงงาม (2553) เรื่ องการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่นมาเป็ นกรอบในการวิจยั ซึ่ งได้กาํ หนดปั จจัยที่มีผล
ต่อการจัดการพลังงานในชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรที่มีในชุมชน ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัดการพลังงาน เป็ น
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ต้น เพื่อนํามาวิเคราะห์การจัดการพลังงานในการผลิตไฟฟ้า ปั ญหาการจัดการพลังงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
จัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน ดังนี้
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการจัด
การพลังงานในชุ มชน

- ทรัพยากรที่มีในชุมชน
- ความตระหนักของชุมชนในการ
จัดการพลังงาน
- ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการจัด
การพลังงาน
- การจัดการตนเองของชุมชนและ
ท้องถิ่น
- การส่ งเสริ มของหน่วยงาน
ต่างๆ

การวิเคราะห์การจัด
การพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้าของชุมชนบ้านแม่
กําปอง

การวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหาการ
จัดการพลังงานในการ
ผลิตไฟฟ้า

แนวทางการจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
ยัง่ ยืนของชุมชน ประกอบด้วย
1. ความตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานของชุมชน
2. ความรู ้ความเข้าใจของชุมชนในเรื่ องการอนุ รักษ์พลังงานและใช้พลังงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ความต้องการพลังงานและการยอมรับของคนในชุมชน
4. ทรัพยากรที่ใช้เป็ นแหล่งผลิตพลังงานในชุมชนและการดูแลรักษา
5. การส่ งเสริ มของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดการพลังงาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแนวทางการจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณและวิธีวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ เก็บ ข้อมูลด้วยวิธีการสัม ภาษณ์ และใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ค่าสถิติ
ร้อยละ และนําเสนอรายงานในรู ปแบบของค่าตัวเลขและเชิงพรรณนา
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ เป็ นหน่ วยในการวิเคราะห์ ประชากรกลุ่มหลัก ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไปในชุมชน ผูน้ าํ ทาง
ความคิด ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานสหกรณ์ไฟฟ้าฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ อบต. สนพ.ประจําจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้ า โดยการกําหนดกรอบประชากรเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (กมลพิพฒั น์ ชนะสิ ทธิ์ และ
ประสพชัย พสุนนท์ 2561, 147-158) ดังนี้
การวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ราย
ประกอบด้วยประชาชนทั่วไปในชุมชน ผูน้ ําทางความคิ ด ผูใ้ หญ่บ้าน ประธานสหกรณ์ ฯ และคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Snowball
การวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้รายละเอียดข้อมูลประกอบการวิจยั โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจํานวน 9 ราย ประกอบด้วยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยได้แก่ ผูน้ าํ ทางความคิด
ผูใ้ หญ่บา้ น ประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่ อบต. สนพ. และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ใช้
วิธีการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยที่ มีผลต่อการจัดการพลังงานในชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรที่มีในชุมชน ความ
ตระหนักของชุมชนในการจัดการพลังงาน ความรู ้ความเข้าใจในการจัดการพลังงาน การจัดการตนเองของชุมชน
และท้องถิ่น และการส่งเสริ มของหน่วยงานต่าง ๆ
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2. ตัวแปรตาม คือการจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อความยัง่ ยืนของชุมชน
ประกอบด้วย ความตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานของชุมชน ความรู ้ความเข้าใจของชุมชนในเรื่ องการ
อนุ รักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความต้องการพลังงานและการยอมรับของคนในชุ มชน
ทรัพยากรที่ ใช้เป็ นแหล่งผลิตพลังงานในชุมชนและการดูแลรักษา รวมทั้งการส่ งเสริ มของหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องในการจัดการพลังงาน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือหรื อแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีการดําเนินการสร้างตามลําดับ ดังนี้
1) การวิจัยเชิ ง ปริ ม าณ ศึ ก ษาเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี และเอกสารเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ สร้ า ง
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 6 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน
ส่วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลระดับความตระหนักถึงปั ญหาพลังงาน
ส่วนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการพลังงานภายในชุมชน
ส่วนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความเห็นในเรื่ องความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับชุมชน
ส่วนที่ 6 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการพลังนํ้าขนาดเล็กมากภายในชุมชน
ส่วนที่ 3, 4, 5 และ 6 ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale (WordPress, 2018)โดยการให้คะแนนแบ่งตามมาตรวัด ดังนี้
ระดับของการเห็นด้วยมากที่สุด
ให้
5
คะแนน
ระดับของการเห็นด้วยมาก
ให้
4
คะแนน
ระดับของการเห็นด้วยปานกลาง ให้
3
คะแนน
ระดับของการเห็นด้วยน้อย
ให้
2
คะแนน
ระดับการเห็นด้วยน้อยที่สุด
ให้
1
คะแนน
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที่ ใช้น้ ี ผูว้ ิจยั ใช้เกณฑ์เฉลี่ ยในการอภิ ปรายผล 5
ระดับ ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2540)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
= ข้อมูลที่มีค่าสูงสุด – ข้อมูลที่มีค่าตํ่าสุด = 5 – 1 = 0.8
จํานวนชั้น
5
2) การวิจัยเชิ งคุ ณ ภาพ ใช้วิธี การค้น หาองค์ค วามรู ้ ดังกล่ าว ค้น หาความรู ้ จากผูร้ ู ้ หลัก ฐานด้าน
เอกสาร หรื อข้อมูลปฐมภูมิของชุมชน ตามหลักการของวิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพที่ เป็ นขั้นตอนการค้นหาความรู ้ที่
เป็ นความรู ้ เชิ ง ประจั ก ษ์ โดยเริ่ มจากขั้ นตอนเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางกายภาพ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชน
ทรัพยากรธรรมชาติและจากปรากฏการณ์ที่ไปลงพื้นที่เพื่อศึกษา สํารวจปรากฏการณ์และสังเกตโดยรอบ และพบ
เห็ นสิ่ งต่างๆ จากภาคสนาม การสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก การประชุ ม กลุ่มกับผูน้ ําทางความคิ ด ผูใ้ หญ่ บ้าน ประธาน
สหกรณ์ ไฟฟ้ าและคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ เพื่ อ นําความรู ้ ม ารวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ ข ้อ มู ล แบบ
พรรณนาเชิ งวิเคราะห์ และใช้เทคนิ ค Swot Analysis วิเคราะห์ ถึงวิธีการจัดการพลังงานภายในชุ ม ชน ปั ญ หา
อุปสรรคและการสนับสนุนของภาครัฐ รวมทั้งค้นหาแนวทางการจัดการพลังงาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) การวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อ
รวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการแล้ว นํามาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทําการ
ลงรหัสแล้วนําข้อมูลมาบันทึกลงเครื่ องคอมพิวเตอร์
2) การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก จากกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด และนํามาแยกประเด็น
ของข้อมูล รวบรวมแล้วนําเสนอด้วยวิธีการบรรยาย
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สองส่วนนํามาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุ ปเป็ นคําตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ดังนี้
1) การวิจัยเชิ ง ปริ ม าณ ค่ าสถิ ติ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรั บ การ
วิเคราะห์ สถิ ติเชิ งพรรณนา และวิเคราะห์ ความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะ โดยใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา โดยใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณสถิติค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ รวบรวมและนําเสนอด้วยการบรรยาย
2) การวิจยั เชิ งคุณภาพ เป็ นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ด ใช้วธิ ี รวบรวมข้อมูลใน
การวิเคราะห์ นํามาทําการแยกประเด็นของข้อมูล หาข้อสรุ ปในประเด็นสําคัญตามวัตถุประสงค์ รวบรวมแล้ว
นําเสนอด้วยวิธีการบรรยาย

5. ผลการวิจัย

ผลการวิจยั ที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างในชุมชนแม่กาํ ปอง มีดงั นี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
จากการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ร้อยละ 60.00 ประกอบอาชี พหลักคือเกษตรกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างที่รับราชการมีนอ้ ยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.3 และกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุด 3,000.-บาท
มากที่สุด 15,000.- บาท พบว่าทุกครัวเรื อนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ โดยเลือกใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าซึ่ง
มีราคาถูกเนื่องจากผลิตเองหรื อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีระบบไฟฟ้าที่มีความมัน่ คง ไฟฟ้าไม่ตกไม่ดบั บ่อย
ส่วนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
จากการสํารวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความต้องการพลังงานในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 100.0 สําหรับด้าน
อนุ รักษ์ประหยัดพลังงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเป็ นอย่างดี ในเรื่ องวิธีการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างประหยัด คิดเป็ นร้อยละ 100.0
ส่วนที่ 3 ระดับความตระหนักถึงปั ญหาพลังงาน
ผลการศึกษาความตระหนักถึงปั ญหาพลังงาน พบว่าโดยรวมมีระดับความตระหนักปานกลางค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.14 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.48 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ปั ญหาพลังงานที่ ขาดแคลนกลุ่มตัวอย่าง
มองว่าเป็ นปั ญหาของคนทั้งชุมชน มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด 4.43 ส่ วนความขาดแคลนพลังงานที่แก้ไขได้ดว้ ยบุคคลที่มี
อํานาจในชุมชนเพียงกลุ่มเดียวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.73
ส่วนที่ 4 ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการพลังงานกับชุมชน
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ผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน พบว่า โดยรวมมีระดับการมีส่วนร่ วม
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีค่า S.D. เท่ากับ 0.83 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุ
ของปั ญ หาพลังงานในชุ ม ชน มี ค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.01 สําหรั บ การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน มีนอ้ ยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่วนที่ 5 ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับชุมชน
ผลการศึกษาความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับชุมชน พบว่าโดยรวมมีความสอดคล้องระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.37 และมี ค่า S.D. เท่ ากับ 0.34 เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่าด้านศักยภาพพื้ นที่ และ
ชุ มชนมี ค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด คื อ 3.84 กลุ่ม ตัวอย่างเห็ น ว่าการใช้พลังนํ้าผลิ ตไฟฟ้ าในชุ ม ชนมี ค วามเหมาะสมกับ
ลักษณะพื้นที่ มลภาวะน้อยลง ในด้านการประกอบอาชีพของชุมชน มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคนในชุมชนสามารถทํางานได้ปริ มาณมากขึ้น และการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าทําให้คนมีอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 6 ความคิดเห็นในการจัดการพลังนํ้าขนาดเล็กมากภายในชุมชน
ผลการศึกษาความคิดเห็นในการจัดการพลังนํ้าขนาดเล็กมากภายในชุมชน พบว่า โดยรวมเห็นด้วยมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และค่า S.D. เท่ากับ 0.26 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.62 กลุ่มตัวอย่างมองว่าความสมบูรณ์ของป่ าและขนาดพื้นที่ป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมี
เพียงพอ ชุมชนมีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งพื้นที่มีความเหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า มีน้ าํ ตลอด
ทั้งปี ส่ วนทุนด้านสังคมและการบริ หารจัดการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุดเท่ ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ชุมชนให้ความร่ วมมือและทุกคนมีโอกาสในการบริ หารชุมชน มีการร่ วมทํากิจกรรม มีโอกาสรับการศึกษาที่ดีมี
คุณภาพ มีการร่ วมกันตั้งกลุ่มต่างๆ ได้แก่กลุ่มท่องเที่ยว เป็ นต้น ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มเพื่อชุมชนเข้มแข็ง นอกจากนี้
คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กนั เป็ นเครื อญาติจึงมีความช่วยเหลือกัน
ในส่ วนของการสรุ ปผลวิจยั จากการสัมภาษณ์ พบว่าสหกรณ์ให้ความสําคัญเรื่ องการจัดการพลังนํ้าโดย
กําหนดให้มีระเบียบควบคุมการอนุ รักษ์ป่าไม้และสิ่ งแวดล้อมเพื่อรักษาป่ า ต้นนํ้าให้สมบูรณ์เป็ นลําดับแรกและ
ทุกคนมีส่วนร่ วมทําแนวกันไฟ เพื่อให้มีน้ าํ ผลิตไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้าชุมชนร่ วมกันสร้าง จึงรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ
อีกทั้งยังมีรายได้จากการขายไฟให้แก่สมาชิก แต่เนื่ องจากโรงไฟฟ้าแรกมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ทําให้ท่อ
นํ้าจากต้นนํ้าไปยังโรงไฟฟ้ าชํารุ ดแตกเสี ยหายต่อพื้นที่ ของชาวบ้าน อีกทั้งทําให้ปริ มาณนํ้ามีไม่เพียงพอในการ
ผลิตไฟฟ้า จึงหยุดการผลิตเมื่อปลายปี 2559 แต่ชุมชนยังคงเห็นความสําคัญของโรงไฟฟ้ าพลังนํ้า จึงทําเรื่ องขอ
การสนับสนุนจาก สนพ.ในการปรับปรุ งระบบผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโรงแรกที่ผลิตไฟใช้ในชุมชน
สําหรับโรงที่สองได้ปรับระบบของโรงไฟฟ้าให้เชื่อมเข้ากับระบบของการไฟฟ้าเรี ยบร้อยแล้ว แต่ตอ้ ง
หยุดการผลิ ตตั้งแต่ปี 2551 เนื่ องจากมี ขอ้ จํากัดเรื่ องการโอนสิ น ทรั พ ย์ที่ เป็ นของรั ฐ และการทํานิ ติกรรมต้อ ง
ดําเนิ นการผ่าน อบต. สหกรณ์ จึงไม่สามารถขายไฟฟ้ าให้กับภาครัฐโดยใช้สิ่งปลูกสร้างที่ ภาครัฐช่วยเหลือได้
โดยตรง (ณัฐพงศ์ พื้นแสน, 2554) ชุมชนมีความเห็นว่ากฎระเบียบควรได้รับการปรับแก้เพื่อจะสามารถผลิตไฟฟ้า
และขายเข้าระบบของการไฟฟ้ าได้ต่อไป และมีความประสงค์ให้ภาครัฐจัดให้มีการพูดคุยกับชุ มชนในปั ญหา
ดังกล่าวเพื่อหาทางออกร่ วมกัน ก่อนจะประกาศเป็ นกฎหมายเพื่อผลักดันพลังงานชุมชนให้มีความมัน่ คง
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ผลจากการวิเคราะห์สภาพปั จจัยภายในและสภาพปั จจัยภายนอก (Markovska, Taseska and Jordanov,
2009: 752-756) ที่มีความสําคัญต่อการจัดการพลังงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน สรุ ปได้ ดังนี้
ปัจจัย 1. มีความคิดเห็นเป็ นหนึ่งเดียวในการรักษาโรงไฟฟ้า
ภายใน 2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
จุดแข็ง 3. มีคณะกรรมการสหกรณ์บริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
พลังนํ้า
4. ชุมชนร่ วมกันรักษาต้นนํ้า ทําแนวกันไฟ ดูแลฝาย

ปัจจัย
ภายนอก
โอกาส

1. สนพ. มีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้ใช้พลังงานทดแทน
2. อบต.ทําเรื่ องถึง สนพ. ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย
ที่เป็ นข้อจํากัดในการซื้อขายไฟ
3. สหกรณ์ขอการสนับสนุนจาก สนพ. ปรับปรุ งระบบไฟฟ้า

ผลจากการวิเคราะห์สภาพปั จจัยภายในและสภาพปั จจัยภายนอก (ต่อ)
ปัจจัย 5. ผูน้ าํ ทางความคิดมีความรู ้และวิสยั ทัศน์
ภายใน 6. อดีตประธานสหกรณ์ไฟฟ้าเสี ยสละและดูแล
จุดแข็ง โรงไฟฟ้าด้วยความเอาใจใส่
ปัจจัย 1. ท่อนํ้าที่เชื่อมต่อไปยังโรงไฟฟ้าฯ ชํารุ ด
ภายใน 2. สหกรณ์ฯ มีงบประมาณในการสนับสนุนไม่
จุดอ่ อน เพียงพอ
3. สหกรณ์ฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู ้เฉพาะทางด้าน
ช่างไฟฟ้าและกฎหมาย
4. สหกรณ์ให้ความสําคัญกับการบริ หารจัดการ
พลังงานไม่เพียงพอ

ปัจจัย
ภายนอก
อุปสรรค

6. อภิปรายผล

1. กฎหมายการซื้อขายไฟฟ้า
2. อัตรากําลังของผูเ้ ชี่ยวชาญประจํา สนพ. ประจําจังหวัดมีไม่
เพียงพอ
3. มีนโยบายส่งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนใช้พลังงาน
ทดแทน แต่ตอ้ งเพิ่มเติมเรื่ องการติดตามประเมินผล
ความสําเร็ จโครงการให้มากขึ้น

ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ชุมชนแม่กาํ ปองมีพ้นื ที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้า มีป่าสมบูรณ์เป็ นต้นกําเนิดของแหล่งนํ้า
ที่นาํ มาผลิตไฟฟ้าได้ เนื่ องจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเป็ นศูนย์กลางความร่ วมมือของชุมชนที่ร่วมสร้างกันมา โดยสร้าง
อาชีพและรายได้ นําความสะดวกในการดําเนิ นชีวิตให้แก่ชุมชน ทําให้ชุมชนมีจิตสํานึ กและตระหนักในการจัด
การพลังงาน ทุกคนให้ความร่ วมมือในการดูแลรักษาป่ า เพื่อให้ตน้ นํ้ามีปริ มาณนํ้ามากพอในการผลิตไฟฟ้าใช้ ซึ่ ง
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการนํ้าตามแนวพระราชดําริ
จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ให้ไว้เมื่อวันที่
17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐานว่า
...“หลักสําคัญ ว่าต้องมีน้ าํ บริ โภค นํ้าใช้ นํ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยูท่ ี่ นนั่ ถ้ามีน้ าํ คนอยูไ่ ด้
ถ้าไม่มีน้ าํ คนอยูไ่ ม่ได้ ไม่มีไฟ คนอยูไ่ ด้ แต่ถา้ มีไฟฟ้า ไม่มีน้ าํ คนอยูไ่ ม่ได้” พระราชดํารัสนี้ ให้ความ
หมายถึ งความสําคัญ ของนํ้าตลอดจนที่ ดิน ที่ ต่อเนื่ อ งกับแหล่งนํ้าและทรั พ ยากรอื่ น ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อ
ป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ นํ้า โดยทรงมี ความเชื่ อ มัน่ ว่า เมื่ อใดที่ สามารถแก้ไขหรื อ
บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่ องนํ้าให้แก่ราษฎรได้ เมื่อนั้นราษฎรจะมีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนกว่าเดิ ม
สามารถสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และได้พฒั นาคุณภาพชีวิตจากสภาพยากจนแร้นแค้นให้อยูใ่ น
ฐานะ “พอมีพอกิน” หรื อถึงขึ้น “มีกินมีใช้” ต่อไปได้
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ความตระหนักในเรื่ องการจัดการพลังงานในชุมชนมีอยู่สูงมาก ปั จจัยสําคัญคือผูน้ าํ ทางความคิด ผูน้ าํ
ชุ มชน ที่ ได้รับ ความเคารพนับ ถื อเป็ นต้นแบบที่ ดี เรี ยนรู ้ ตลอดเวลา มี ค วามเสี ยสละ มี วิสัยทัศน์ นําให้ชุมชน
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่า นําทุนทางธรรมชาติคือต้นกําเนิดของนํ้ามาผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน ร่ วมกันปลูกป่ า ทํา
แนวกันไฟ ดูแลฝาย แต่การซ่ อมเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าเมื่อเกิ ดปั ญหาที่ มีความซับซ้อน ชุมชนยังต้องพึ่งเจ้าหน้าที่
พลังงานเนื่ องจากไม่มีบุคลากรที่ มีความรู ้ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของโกวิทย์ พวง
งาม (2553) ที่ ว่ากระบวนการจัด การตนเองของชุ มชนต้องอาศัยการสนับ สนุ น จากภายนอก เพื่ อ เป็ นกระจก
สะท้อนให้ชุมชนและสังคมภายนอกได้รับรู ้ อีกทั้งเป็ นส่ วนหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น คื อการจัดการตนเองของชุ มชนเป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้ น จากการจัดการภายในชุ มชน
รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนอกให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากร
นํ้ าข อ งชุ ม ช น บ้ าน ค ล อ งเรื อ ที่ ร่ วม กั บ ส ถ าบั น การศึ ก ษ า ได้ แ ก่ ค ณ ะสั งค ม ส งเค ราะ ห์ ศ าส ต ร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยชี วิต จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต (กฟผ.) (จิตติ มงคลชัยอรัญญา, 2554)
เนื่ องจากเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ดังนั้นการซ่อมบํารุ งระบบผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าสําหรับโรงที่ 1 ในครั้งนี้ ควรนําอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศมาใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และ
สนับสนุนอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศ อีกทั้งให้ชุมชนส่งกลุ่มบุคลากรมาเรี ยนรู ้การควบคุมดูแลบํารุ งรักษาอุปกรณ์
เพื่อชุมชนจะสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับโครงการจัดการความรู ้ดา้ นพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้
โดยมีจิตติ มงคลชัยอรัญญา หัวหน้าโครงการ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่ งก่อนหน้านี้ ผูใ้ หญ่บา้ นไปดูงานหมู่บา้ นแม่กาํ ปอง
แล้วซื้ อเครื่ องผลิตไฟฟ้าของต่างประเทศมาใช้แต่ใช้ได้ไม่นานก็เสี ย ต่อมาเมื่อโครงการฯดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ความ
ช่วยเหลือจาก กฟผ.โดยให้งบประมาณและมอบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและส่ วนประกอบต่างๆ ในการสร้างโรงไฟฟ้า
โครงการนี้ จึงสําเร็ จด้วยการมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน และ กฟผ. ได้ถ่ายทอดทักษะการดูแล ผลิตไฟฟ้ าพลังนํ้า จน
สามารถดูแลตัวเองได้ (ดวงพักตรา ไชยพงศ์, 2555)
ตัวอย่างที่เป็ นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คือ กังหันผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กของหมู่บา้ นคีรีวง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีภูมิประเทศเช่นเดียวกับชุมชนแม่กาํ ปอง ต่างกันที่หมู่บา้ นคีรีวงมีกระบวนการพัฒนา
และส่ งเสริ มกังหันนํ้าด้วยตนเองเพื่อผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กมาก คือสร้าง “กังหันนํ้าคีรีวง” เพื่อ
ใช้ผลิตไฟฟ้า ประเด็นนี้หากภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่มีหน่วยงานวิจยั และพัฒนามีความร่ วมมือกันสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นแล้วจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศได้มาก
ชุ ม ชนแม่ กาํ ปอง เป็ นตัวอย่างของชุ ม ชนที่ สามารถพัฒ นาพลังงานทดแทนจากทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่ใน
ท้องถิ่นบนพื้นฐานของการรู ้จกั และเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ ง ดังที่ อดี ตผูอ้ าํ นวยการ สนพ. กล่าวว่าชุมชนแม่กาํ
ปองเป็ นชุมชนพึ่งตนเองด้านพลังงานชุมชนแรกๆ ของไทย และชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของพลังงานชุมชนภายใต้
แผนพลังงานชุมชนที่ดาํ เนินตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” (สํานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2561)
จากผลการสัมภาษณ์ ผูใ้ หญ่บา้ น (2561) พบว่า สนพ. เตรี ยมจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนเพื่อปรับปรุ ง
ระบบผลิตและจําหน่ายของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าโรงที่ 1 ซึ่งหากโรงไฟฟ้าได้รับการปรับปรุ งเรี ยบร้อยแล้ว แนวทางที่
หมู่บา้ นจะสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านและกําหนดให้ทุกครัวเรื อนใช้ไฟฟ้าจากพลังนํ้า 5 หลอดทุกหลังรวม 100
วัตต์ และเต้าเสี ยบอีก 1 จุด ต่อตรงจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้า เนื่องจากค่าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าถูกกว่า ซึ่งกําหนด
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ราคาโดยสหกรณ์ ฯ นั้น จะเป็ นการประหยัด และใช้พ ลังงานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แนวคิ ด ดัง กล่ าวเป็ นการ
ดําเนิ นการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ซึ่งวิสาขา ภู่จินดา(2555) กล่าวว่า
...การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในการจัดการพลังงานเป็ นสิ่ งที่ ควรกระทําอย่างยิ่ง เรา
ไม่ได้มองอนาคตที่ จะมีการขาดแคลนพลังงานโดยไม่ได้คิดจะลดการใช้พลังงาน โดยการประหยัด
พลังงานมากกว่าที่จะหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติมและการพึ่งพาต่างประเทศ ด้านการจัดหาพลังงานเช่น
นํ้ามันเชื้ อเพลิง เป็ นต้น เป็ นการไม่พ่ ึงตนเองและทําให้ประเทศขาดความมัน่ คง ดังนั้นประเทศควร
หาทางสร้างความพอประมาณและสร้างภูมิคุม้ กันด้านพลังงาน...”

บทสรุ ป

จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ โครงการแผนพลังงานชุมชนหรื อ LEP ที่กาํ กับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ
เป็ นโครงการที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชนโดยตรงในเรื่ องการจัดการพลังงานและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ หลายชุมชนที่ได้ดาํ เนิ นการภายใต้โครงการ LEP ได้แก่ ตําบลพลับพลาชัย
จ.สุ พรรณบุรี บ้านพลกรัง จ.นครราชสี มา เป็ นตัวอย่างที่ประสบความสําเร็ จจากการดําเนิ นการตามแผนพลังงาน
ชุมชน อย่างไรก็ดีแม้ชุมชนแม่กาํ ปองมีผูน้ าํ ที่ มีวิสัยทัศน์ ชุมชนมีความช่วยเหลือ มีความสามัคคี และมีทุนทาง
ธรรมชาติคือนํ้าเป็ นแหล่งพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้ า ยังมีปัจจัยสําคัญอื่นๆ ที่ ชุมชนต้องเร่ งดําเนิ นการในขณะนี้ คือ
เรี ยนรู ้ในการจัดทําแผนพลังงานเพื่อสามารถจัดทําแผนและเรี ยนรู ้วธิ ี การจัดการพลังงาน โดยมีกระทรวงพลังงาน
เป็ นผูส้ นับสนุนให้ความรู ้แก่ชุมชนเพื่อให้พร้อมรับกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าโรงที่ 1 ซึ่ งจะได้รับการปรับปรุ งให้ผลิต
ไฟฟ้ าเพื่อใช้ในชุมชน รวมถึงโรงไฟฟ้าโรงที่สอง หากมีการปรับแก้ขอ้ จํากัดเพื่อให้สหกรณ์ฯ ขายไฟฟ้ าได้ดว้ ย
และจะต้องเป็ นหน้าที่ของชุมชนโดยรวมที่ตอ้ งสร้างความเข้าใจร่ วมกัน ในการบริ หารจัดการพลังงาน การจัดทํา
แผนพลังงานภายในชุมชน และใช้พลังงานอย่างพอเพียง และรู ้คุณค่า
ผูว้ ิจยั จึงเห็นประโยชน์ของโครงการ LEP ดังกล่าวข้างต้นทีภาครัฐได้ดาํ เนิ นการ และเพื่อให้ชุมชนเกิด
ความศรัทธาและพร้อมที่ จะเดิ นตามแผนพลังงานที่ มีส่วนร่ วมสร้างโรงไฟฟ้ ากับภาครัฐ จึ งควรมีการทบทวน
แก้ไขกฎหมายทําให้ชุมชนสามารถขายไฟได้และพึ่งตนเองได้ ไม่เป็ นภาระของภาครัฐ เช่นที่บา้ นคลองเรื อได้รับ
การสนับสนุนจาก กฟผ. ทั้งงบประมาณและอุปกรณ์ และสามารถขายไฟเข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. ภาครัฐควรพิจารณาและดําเนินการปรับแก้กฎระเบียบที่เป็ นข้อจํากัดเรื่ องการโอนสิ นทรัพย์ที่เป็ น
ของรั ฐ และการทํานิ ติก รรมที่ ต ้องดําเนิ น การผ่านภาครั ฐ เปลี่ ยนเป็ นชุ มชนสามารถดําเนิ น การได้เอง ทําให้
พึ่งตนเองได้ ตามเป้ าหมายของ LEP ซึ่งจะทําให้ชุมชนต่างๆ สามารถร่ วมมือกับภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง
2. ภาครั ฐควรมีแนวทางและเป้ าหมายที่ ชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับกรอบนโยบายของ
สากลในเรื่ องแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้ง อบต. และสนพ. ควรรณรงค์ทาํ ความ
เข้าใจกับชุมชนเรื่ องการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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3. ภาครัฐและชุมชนควรเตรี ยมบุคลากรของตนเองให้มีความรู ้ในเรื่ องการจัดการพลังงาน การจัดทํา
แผนพลังงานและเรื่ องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนพลังงานชุมชน
4. สหกรณ์ไฟฟ้าต้องให้ความสําคัญเรื่ องการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้ารวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเป็ นลําดับแรก เพื่อรองรับกับการบริ หารจัดการโรงไฟฟ้าโดยมี สนพ. เป็ นพี่เลี้ยง
5. สหกรณ์ ไฟฟ้ า ควรสร้างศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ในเรื่ องโรงไฟฟ้ าพลังนํ้าขนาดเล็ก มากและเรื่ อ งการ
บริ หารจัดการพลังงาน เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้กับเครื อข่ายพลังงาน และหน่ วยงานต่างๆ
เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องและส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดการพลังงาน
2. ศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการจัดการพลังงาน
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วัตถุประสงค์ของงานศึกษานี้เพื่อประเมินผลกระทบกรณี การรั่วไหลของวัตถุอนั ตรายเฮกซะเมทิลไซลา
เซนภายในพื้นที่ถ่ายเทสารจากแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายไปยังถังเก็บสารด้วยโปรแกรมALOHA รุ่ น 5.4.7 และ
นําผลที่ได้ไปปรับปรุ งมาตรการที่ใช้ปัจจุบนั ของโรงงานเพื่อลดผลกระทบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น โดยการประเมินนี้
ได้กาํ หนดสถานการณ์จาํ ลองการรั่วไหลขนาดความจุประมาณ 16,000 ลิตร สภาพบรรยากาศระดับ D และก๊าซที่
รั่วจัดเป็ น heavy gas ผลพบว่าการรั่วไหลนี้อาจก่อให้เกิดสถานการณ์ 3 ชนิ ดคือ (1) การรั่วไหลของไอระเหย (2)
การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุกติดไฟ และ (3) การรั่วไหลที่เกิดจากการระเบิดเนื่ องจากการขยายตัวของเหลว
เดื อดกลายเป็ นไอ โดยสถานการณ์ ที่ก่อให้เกิดความรุ นแรงมากที่ สุด (จํานวนคนเสี ยชี วิตและขนาดของพื้นที่ ที่
ได้รับผลกระทบ) คือสถานการณ์ที่ 3 1 และ 2 ตามลําดับ อย่างไรก็ตามโอกาสการเกิดสถานการณ์ที่ 3 มีค่าตํ่ามาก
เนื่ องจากแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายที่ ใช้น้ ันสามารถทนต่อแรงดันที่ เกิ ดจากการขยายตัวเป็ นไอของของเหลวที่
บรรจุได้สูง (2.2 บาร์) ส่ วนสถานการณ์ที่ 1 นั้นพบว่าในช่วงขนาดรู ร่ัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ (0.6 - 3 นิ้ว) มีโอกาส
ที่ คนจะเสี ยชี วิตได้และคนในโรงงานใกล้เคียงอาจมีอาการระคายเคืองในระบบทางเดิ นหายใจ ดังนั้นบริ ษทั ที่
สนใจนี้ ควรติ ด ตั้งระบบตรวจจับ ไอระเหยและหน้ากากป้ องกัน สารเคมี ต ามจุ ด ต่ างๆ ของบริ ษ ัท ในขณะที่
สถานการณ์ที่ 2 นั้น ที่ก่อให้เกิดความร้อนที่สามารถทําให้คนเสี ยชีวิตภายใน 60 วินาที โรงงานต้องทําให้เส้นทาง
อพยพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ก็เพียงพอแล้วที่ทุกคนจะอพยพออกไปจากจุดเกิดเหตุก่อนครบ 60 วินาทีได้
คําสําคัญ: เฮกซะเมทิลไดไซลาเซน, สารไวไฟ, การรั่วไหล, อโลฮา
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ABSTRACT

The objectives of this study were to predict the spill of hexamethyldisilazane leakage from an ISO
tank container during the transfer to a storage tank in an unloading area by using ALOHA version 5.4.7 and to
improve the current measures of protection, reducing impacts of emergencies. In this study, the release scenario
was based on the release of 16,000 liter of hexamethyldizilxane with class-D atmospheric stability and being
categorized as a heavy gas. The results obtained from ALOHA revealed three possible situations: (1) release of
toxic vapor cloud, (2) polol fire, and (3) boiling Liquid expanding vapor explosion (BLEVE). The most severe
situation in terms of the number of fatalities and the size of the affected area is Situation 3, followed by
Situations 1 and 2, respectively. However, the probability to occur of Situation 3 is quite low because the
current ISO tank container was found to be adequately withstand the pressure of 2.2 bar, developed during the
liquid expansion inside the container. In Situation 1, the leak diameters in the range of 0. 6 - 3 inch can
potentially be a cause of death for workers in the company of interest and, simultaneously, cause workers in
nearby companies to have the respiratory tract irritation. Hence, the company should install vapor detectors to
warn of a vapor release and provide respirators in working areas. Although Situation 2 could generate heat,
causing deaths within 60 seconds, keeping all evacuation pathways clear of clutter is sufficient for people to
evacuate from the accident site before 60 seconds.
KEYWORDS: Hexamethyldisilazane, Flammable liquid, leakage, ALOHA

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในช่วงสิ บปี ที่ผา่ นมา โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีที่ต้ งั อยูใ่ นนิ คมอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูใ่ นจ.
ระยอง ได้ประสบเหตุร่ัวไหลของสารเคมี ที่นาํ ไปสู่ การเกิดไฟไหม้และระเบิด ส่ งผลให้มีคนได้รับอันตรายจาก
การรั่วไหลของสารเคมีท้ งั ที่อยูใ่ นโรงงานและนอกโรงงาน รวมทั้งมีการเสี ยชีวิตของผูป้ ฏิบตั ิงานอันเป็ นผลจาก
ไฟไหม้และระเบิดที่เกิดขึ้น นอกจากความเสี ยหายที่เกิ ดกับมนุ ษย์แล้ว แรงระเบิดยังส่ งผลต่อโครงสร้างอาคาร
และเครื่ องจักรด้วย
เฮกซะเมทิลไดไซลาเซน (Hexamethyldisilazane) เป็ นสารตั้งต้นใช้ผลิตสารประกอบประเภทอิลาสโต
เมอร์ (Elastomeric compound) ซึ่งเป็ นส่วนประกอบของรถยนต์ ชิ้นส่ วนเครื่ องบินและยานอวกาศ อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ เครื่ องครัว จุกนมเด็ก ท่อยางสําหรับใช้ในทางการแพทย์ และอื่นๆ เฮกซะเมทิลไดไซลาเซนมี
จุดวาบไฟ 7°C จึงจัดเป็ นของเหลวไวไฟ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่ องการขนส่งวัตถุ
อันตรายที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ 2558 ว่าด้วยเรื่ องของการจําแนกวัตถุอนั ตราย หากสัมผัสสารนี้
ทางผิวหนังและตาจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ หากได้รับสารนี้ทางการหายใจเป็ นปริ มาณมาก ก็จะทําให้หมด
สติได้
ผลการประเมินความเสี่ ยงของการเกิดอันตรายในโรงงานที่ผลิตสารประกอบประเภทอิลาสโตเมอร์ที่ใช้
เฮกซะเมทิ ลไดไซลาเซนเป็ นสารตั้งต้น โดยใช้วิธี Hazard and Operability Study (HAZOP) พบว่า การถ่ายสาร
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เฮกซะเมทิ ลไดไซลาเซนจากแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตราย ( ISO Tank Container) ไปยังถังเก็บสารของโรงงานมี
ความเสี่ ยงสู งที่ อ ยู่ในระดับ ที่ ตอ้ งแก้ไขตามพระราชบัญ ญัติ โรงงาน พ.ศ.2535 เรื่ อง มาตรการคุ ม้ ครองความ
ปลอดภัยในการดําเนิ นงานที่ ให้กาํ หนดหลักเกณฑ์การบ่งชี้ อนั ตราย การประเมินความเสี่ ยงและจัดทําแผนงาน
บริ หารจัดการความเสี่ ยง ก็พบว่าการรั่วไหลของสารขณะถ่ายเทที่ อุปกรณ์ เชื่ อมต่อระหว่างแท็งก์บรรทุ กวัตถุ
อันตรายกับท่อเหล็กที่ จะพาสารไปยังถังเก็บของโรงงาน เป็ นหนึ่ งในสาเหตุพ้ืนฐานที่ ทาํ ให้เกิดอันตราย ทั้งนี้
การรั่วไหลนี้ เกิดจากความบกพร่ องของระบบบํารุ งรักษาชุดข้อต่อ ซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นแผนการบํารุ งรักษาของบริ ษทั
ประจําประเทศไทย
จากการวิเคราะห์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับบริ เวณที่มีการถ่ายเทสารนี้ พบว่า ขณะทําการถ่ายสารไปยังถัง
เก็บนี้ แท็ งก์บรรทุ กวัตถุอนั ตรายจะจอดอยู่ที่โรงงานรวมทั้งสิ้ น 6 ชั่วโมง ในระหว่างนี้ บริ ษ ัทไม่อนุ ญาตให้
ทํางานที่ ก่ อให้เกิ ด ประกายไฟในรั ศมี 11 เมตร ผูป้ ฏิ บัติงานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การถ่ายเทสารต้องใส่ ห น้ากากกัน
สารเคมีและใส่ ชุดที่ ป้องกันร่ างกายทุกส่ วนจากการสัมผัสกับสารเคมี อย่างไรก็ตามในบริ เวณที่ ห่างจากแท็งก์
บรรทุกวัตถุอนั ตรายนี้ 10 เมตรจะมีผปู ้ ฏิบตั ิงานอื่นๆ ทํางานอยู่ โดยไม่ได้สวมหน้ากากหรื อชุดป้ องกันการสัมผัส
กับสารเคมี
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่จะประเมินความรุ นแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการรั่วไหลของ
เฮกซะเมทิลไดไซลาเซนที่อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายกับท่อเหล็กที่จะพาสารไปยังถังเก็บ
ของโรงงาน โดยใช้โปรแกรม Aloha รุ่ น 5.4.7 สมการคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับ heavy gas ถูกเลือกใช้ในการคํานวณ
ครั้งนี้ สภาพอากาศที่ ใช้ในการประเมินความรุ นแรงของอันตรายที่ เกิ ดจากการรั่วไหลนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของสภาพ
อากาศในช่ วง 27 ตุ ล าคม 2561 ถึ ง 2 พฤศจิ ก ายน 2561 ทิ ศ ทางลมที่ ส นใจคื อ พัด จากทิ ศ ตะวัน ออกไปสู่ ทิ ศ
ตะวันตก ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของอาคารผลิ ต อาคารสํานักงานและที่ ต้ งั ของชุ ม ชน ผลจากการประเมิ นนี้ จะนํามาใช้
ทบทวนความเหมาะสมของมาตรการความปลอดภัยที่ใช้ในปั จจุบนั เพื่อปกป้ องผูป้ ฏิบตั ิงานในโรงงานและคนใน
ชุมชนใกล้เคียง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพี่อประเมินความรุ นแรงของอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลของสารในพื้นที่ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
กรณี ศึกษาด้วยโปรแกรม Aloha รุ่ น5.4.7 โดยมีสาเหตุจากความบกพร่ องของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างแท็งก์
บรรทุกวัตถุอนั ตรายไปยังระบบสูบในระหว่างที่พนักงานกําลังถ่ายเท

3. วิธีดําเนินการวิจัย

3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความรุ นแรง
ข้ อมูลแหล่ งที่เกิดการรั่วไหล การรั่วที่อุปกรณ์เชื่อมต่อนี้ ได้สมมติให้มีขนาดรู รั่วเท่ากับร้อยละ 20 ของ
ขนาดของท่อ (คิดเป็ น 0.6 นิ้ว) ปริ มาตรของสารที่อยูใ่ นแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายอยูท่ ี่ 16,000 ลิตร อุณหภูมิของ
สารในแท็งก์เท่ากับ 32.9 องศาเซลเซี ยส ไดค์ทาํ จากคอนกรี ตมีพ้ืนที่เท่ากับ 75 ตารางเมตร สารเฮกซะเมทิลไดไซ
ลาเซนมีจุดเดือด 125.8 C ทําให้สถานะของสารนี้ ที่ร่ัวเป็ นของเหลวแล้วระเหยในภายหลัง ดังนั้นถือว่าอุณหภูมิ
และความดันของไอระเหยจึงเท่ากับของอากาศ
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ข้ อมู ลสภาพบรรยากาศที่ใช้ อุณหภูมิอากาศ 32.9 องศาเซลเซี ยส ความเร็ วลม 9.6 น๊ อต สภาพความ
เสถียรของอากาศเป็ นชนิด D
3.2 การประเมินความรุ นแรงโดยใช้ Aloha 5.4.7
นํ้าหนัก โมเลกุลของสารเฮกซะเมทิ ลไดไซลาเซนเท่ ากับ 161.39 กรั ม ต่อโมล จึ งเลื อกใช้ส มการคณิ ตศาสตร์
สําหรับ Heavy gas ในการประเมินความรุ นแรงที่เกิดจากการรั่วไหล และกําหนดให้ทิศทางลมที่สนใจคือพัดจาก
ทิศตะวันออกไปสู่ ทิศตะวันตก ซึ่ งเป็ นที่ ต้ งั ของอาคารผลิต อาคารสํานักงานและที่ ต้ งั ของชุมชน จากนั้นจึ งให้
โปรแกรมคํานวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

4. ผลการทดลอง

เมื่อนําข้อมูลที่ได้ทาํ การรวบรวมมานําไปสร้างแบบจําลองการรั่วไหลของเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนด้วย
ALOHA ซึ่ งโปรแกรมได้คาํ นวณเหตุการณ์ที่สามารถเป็ นไปได้ 3 คือ การรั่วไหลของไอระเหย การรั่วไหลของ
สารบนพื้นและลุกติดไฟ และการรั่วไหลที่เกิดจากการระเบิดเนื่องจากการขยายตัวของเหลวเดือดกลายเป็ นไอ
4.1 การรั่วไหลของไอระเหย
ในกรณี น้ ี เป็ นการรั่วที่ สารรั่วออกมาเป็ นของเหลว ไหลสู่ ไดค์ที่มีพ้ืนที่ เท่ ากับ 75 ตารางเมตร นาน 1
ชัว่ โมง ALOHA ได้คาํ นวณขนาดของแอ่งของเหลวบนพื้นและอัตราการระเหยในช่วง 1 ชัว่ โมงนี้ และใช้ขอ้ มูล
ในช่วงที่เป็ นสภาวะคงตัว (steady state) นี้ คาํ นวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ โดยได้แบ่งพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากความเข้มข้น 3 ระดับ ตามเกณฑ์ Protective Action Criteria (PAC) ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่ งแสดง
ตัวอย่างของฟุตพริ นท์ที่ได้จากโปรแกรม ALOHA สําหรับรู รั่วขนาด 0.6 นิ้ว (สําหรับรู ร่ัวขนาดอื่นๆ ก็จะได้ฟตุ พ
ริ นท์ในลักษณะคล้ายกันนี้ ) ผูท้ ี่ อยูใ่ นพื้นที่ สีแดง (PAC-3) อยูใ่ กล้กบั จุดรั่วไหลมากที่ สุด รองลงมาคือผูท้ ี่ อยูใ่ น
พื้นที่สีส้ม (PAC-2) และพื้นที่สีเหลือง (PAC-1) ตามลําดับ ผูท้ ี่ อยูใ่ นพื้นที่สีแดงมีโอกาสเสี ยชี วิตได้ ในขณะที่ ผู ้
อยูใ่ นพื้นที่สีสม้ นั้นอาจได้รับผลกระทบต่อสุ ขภาพที่ไม่สามารถย้อนกลับหรื ออื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถ
ในการป้ อ งกัน ตนเองขณะเกิ ด การรั่ วไหลนี้ สําหรั บ อัน ตรายที่ ผูท้ ี่ อยู่ในพื้ น ที่ สี เหลื อ งมี โอกาสจะได้รับ คื อ
ผลกระทบต่อสุขภาพชัว่ คราว เช่น อาการระคายเคืองเล็กน้อย เป็ นต้น
ตารางที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของขนาดพื้นที่ (แสดงเป็ นระยะห่างจากจุดรั่วไปยังจุดที่
สนใจ) กับขนาดรู รั่ว โดยการเพิม่ รู รั่วจาก 0.6 นิ้วเป็ น 0.75 นิ้ว ทําให้พ้นื ที่ของแอ่งของของเหลวเพิ่มขึ้นจาก 68
ตารางเมตรเป็ น 75 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นพื้นที่สูงสุดที่จะเกิดได้ (เต็มไดค์แล้ว) การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ของแอ่งของ
ของเหลวนี้ทาํ ให้อตั ราการระเหยมีค่าเพิ่มขึ้น
ทําให้ที่พ้นื ที่ที่ได้รับความเข้มข้นแต่ละระดับมีขนาดกว้างขึ้น
อย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นแต่ละระดับไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเพิ่มขนาดของรู จาก 0.75 นิ้ว
เป็ น 1 นิ้ว แต่มีค่าลดลงเมื่อเพิม่ ขนาดของรู เป็ น 3 นิ้ว ปรากฏการณ์น้ ีอธิบายได้จากการที่ขนาดรู รั่วสูงกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.75 นิ้ว ของเหลวจะรั่วออกมาเต็มไดค์ การเพิ่มขนาดของรู รั่วจึงทําให้ความลึกของแอ่งของเหลวเพิ่มขึ้น
ดังนั้นอนุภาคที่อยูท่ ี่ผิวหน้าของของเหลวจะได้รับความร้อนจากพื้นดินน้อยลง อัตราการระเหยของสารจึงมีค่า
ลดลง ด้วยเหตุน้ ีในช่วงทีขนาดของรู รั่วมีค่าเท่ากับ 0.75 - 1นิ้ว ความลึกของแอ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงไม่ทาํ
ให้อตั ราการระเหยเปลี่ยนแปลงมากนัก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นแต่ละระดับจึงมีคา่ เท่ากัน แต่
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เมื่อขนาดของรู รั่วมีค่าเป็ น 3 นิ้ว ความลึกของแอ่งของของเหลวจะสูงเพิ่มมาก และทําให้อตั ราการระเหยของสาร
ลดลงจนทําให้พ้นื ที่ที่ได้รับผลกระทบเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ภาพที่ 1 ฟุตพริ นท์ที่แสดงการแพร่ กระจายของเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนที่รั่วไหลเป็ นไอระเหย
ตารางที่ 1 การคํานวณด้วย ALOHA สําหรับการรั่วไหลของไอระเหย
ระดับความรุ นแรง
การรั่วไหลของไอระเหยขนาดรู
รั่ว 0.6 นิ้ว
การรั่วไหลของไอระเหยขนาดรู
รั่ว 0.75 นิ้ว
การรั่วไหลของไอระเหยขนาดรู
รั่ว 1 นิ้ว
การรั่วไหลของไอระเหยขนาดรู
รั่ว 3 นิ้ว

fire)

170 mg/m3
28 mg/m3
2.5 mg/m3
170 mg/m3
28 mg/m3
2.5 mg/m3
170 mg/m3
28 mg/m3
2.5 mg/m3
170 mg/m3
28 mg/m3
2.5 mg/m3

ระยะทางจาก
จุดรั่ว
(เมตร)
107
294
1100
117
321
1200
117
322
1200
116
319
1200

จํานวนคน
ได้รับ
อันตราย
40
100
100
40
100
100
40
100
100
100
100
100

ผลกระทบ
อาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ได้รับอันตรายถึงขั้นพักรักษาตัว
ระคายเคืองเล็กน้อย
อาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ได้รับอันตรายถึงขั้นพักรักษาตัว
ระคายเคืองเล็กน้อย
อาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ได้รับอันตรายถึงขั้นพักรักษาตัว
ระคายเคืองเล็กน้อย
อาจทําให้เสี ยชีวติ ได้
ได้รับอันตรายถึงขั้นพักรักษาตัว
ระคายเคืองเล็กน้อย

4.2 การรั่ วไหลของสารบนพื้น และลุกติดไฟ (Leaking tank, chemical is burning and forms a pool

กรณี น้ ี เป็ นการรั่วในลักษณะเดียวกับหัวข้อ 4.1 สําหรับรู รั่วในช่วง 0.6–3 นิ้ ว แต่มีแหล่งให้ความร้อน
อยู่ในบริ เวณนั้นในเวลาเดี ยวกัน ALOHA ได้คาํ นวณ พื้นที่ ที่จะได้รับผลกระทบ โดยได้แบ่งพื้นที่ ที่คาดว่าจะ
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ได้รับผลกระทบจากปริ มาณความร้อนต่อพื้นที่ หรื อเรี ยกว่าฟลักซ์ความร้อน (Heat flux) จํานวน 3 ระดับ โดย
ส่ งผลตั้งแต่ให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไปจนถึงเสี ยชี วิตได้ภายใน 1 นาที ตัวอย่างฟุตพริ นท์ของการรั่วผ่านรู ร่ัว
ขนาด 1 นิ้วแสดงในภาพที่ 2 สําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากรู รั่วขนาดอื่นๆ ได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 2

3
ภาพที่ 2 ฟุ ต พริ น ท์ ที่ แสดงการรั่ ว ไหลของสารบนพื้ น และลุ ก ติ ด ไฟ (Leaking tank, chemical is burning and
forms a pool fire) ที่รูร่ัวขนาด 1 นิ้ว
ตารางที่ 2 การคํานวณด้วย ALOHA สําหรับการรั่วไหลของของสารบนพื้นและลุกติดไฟ
ระดับความรุ นแรง
การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุก
ติดไฟ
ขนาดรู รั่ว 0.6 นิ้ว
การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุก
ติดไฟ
ขนาดรู รั่ว 0.75 นิ้ว
การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุก
ติดไฟ
ขนาดรู รั่ว 1 นิ้ว
การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุก
ติดไฟ
ขนาดรู รั่ว 3 นิ้ว

10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2
10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2
10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2
10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2

ระยะทางจาก
จุดรั่ว
(เมตร)
< 10
< 10
< 10
< 10
< 10
11
< 10
10
14
21
28
39
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ได้รับ
อันตราย
3
3
3
3
3
10
3
3
10
10
15
15

ผลกระทบ
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
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4.3 การรั่ วไหลที่เกิดจากการระเบิดเนื่ องจากการขยายตัวของเหลวเดื อดกลายเป็ นไอ (BLEVE, tank
explodes and chemical burns in fireball)
การรั่วไหลกรณี น้ ีเกิดจากมีแหล่งให้ความร้อนแก่แท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายที่บรรจุเฮกซะเมทิลไดไซลา
เซน ที่มากพอจนทําให้อุณหภูมิของของเหลวในถังมีค่าสูงกว่าจุดเดือดของสาร สิ่ งที่เกิดตามมาคือของเหลวเดือด
และกลายเป็ นไอ การเพิ่มขึ้นของปริ มาตรที่ เกิ ดจากการระเหยกลายเป็ นไอที่ ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันที่
กระทําต่อผนังของแท็งก์ ร่ วมกับความร้อนที่แท็งก์ได้รับ (โดยเฉพาะบริ เวณด้านบนที่ไม่มีของเหลวช่วยดูดซับ
ความร้อน) ทําให้โครงสร้างของแท็งก์สูญเสี ยความแข็งแรง (Structural strength) จะทําให้แท็งก์น้ ี แตกออกและ
ปล่อยไอระเหยที่ไวไฟออกมาอย่างรวดเร็ วและในปริ มาณมาก เนื่ องจากเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนมีจุดวาบไฟตํ่า
ทําให้ไอระเหยที่ ไหลออกมาจากแท็งก์ที่กาํ ลังแตกมี โอกาสสู งที่ จะลุกติดไฟได้ โดยแหล่งความร้อนก็คือไฟที่
กําลังเผาไหม้แท็งก์อยูใ่ นขณะนั้น ไฟที่เกิดขึ้นเรี ยกว่า ลูกไฟ (Fireball) โปรแกรม ALOHA จะให้ค่าขนาดของ
ลูกไฟที่ใหญ่ที่สุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพื่อให้ค่าระยะทางที่เป็ นอันตรายนั้นสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง ระยะเวลา
การลุกติดไฟของลูกไฟ ปริ มาณสารที่จะลุกติดไฟ และค่าฟลักซ์ความร้อนและระยะที่เกี่ยวข้อง หากปริ มาณสาร
ที่ลุกติดไฟมีค่าน้อยกว่าปริ มาณสารในถัง ALOHA จะกําหนดให้สารที่ไม่ลุกติดไฟไหลลงบนพื้นและเกิดไฟลุก
ไหม้ เพลิงที่เกิดขึ้นนี้ คือ ไฟไหม้แอ่ง (Pool fire) รวมทั้งคํานวณเส้นผ่านศูนย์กลางของแอ่ง ระยะเวลาการลุกติด
ไฟ และความยาวของเปลวไฟที่เกิดขึ้น

ภาพที่ 3 ฟุตพริ นท์ที่แสดงรัศมีที่ได้รับผลกระทบจากการการระเบิดเนื่องจากการขยายตัวของเหลวเดือดกลายเป็ น
ไอ (BLEVE, tank explodes and chemical burns in fireball)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลที่ ได้จาก ALOHA โดยผูว้ ิจยั ได้ท ดลองเปลี่ ยนอุณ หภูมิของของเหลวที่ อยู่ใน
แท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายในช่วง 126.1-157.7 องศาเซลเซียส เพื่อให้ร้อยละของสารในแท็งก์ที่จะเป็ นเชื้อเพลิงให้
ลูกไฟมีค่าเท่ากับ 1 50 และ 100 (สารในแท็งก์ถูกเผาเป็ นลูกไฟทั้งหมด) ตามลําดับ ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างของ
ฟุตพริ นท์ที่ได้จากการกําหนดให้อุณหภูมิของของเหลวในถังเท่ากับ 126.1 องศาเซลเซี ยส ซึ่ งสูงกว่าจุดเดือดของ
สารเพียงเล็กน้อย แต่ก็เพียงพอที่ จะทําให้ร้อยละ 1 ของสารในถังถูกเผากลายเป็ นลูกไฟ โดยสามารถแบ่งพื้นที่
ออกเป็ น 3 บริ เวณที่ได้รับฟลักซ์ความร้อนแตกต่าง

2586

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จากการที่ ของเหลวในในแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายได้รับความร้อนสู งมากขึ้น และส่ งผลให้ลูกไฟที่
เกิ ดขึ้ นขยายขนาดและลุกติดไฟนานขึ้ น ผลที่ ตามมาคือพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากฟลักซ์ความร้อนในแต่ละ
ระดับมีขยายใหญ่ข้ ึน เมื่อเปรี ยบเทียบระยะที่ได้รับผลกระทบจากฟลักซ์ความร้อนในแต่ละระดับกับตําแหน่งของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน โรงงานและชุมชนใกล้เคียง ก็พบว่า การทําให้อุณหภูมิของของเหลวในแท็งก์บรรทุกวัตถุ
อัน ตรายมี ค่าอยู่ในช่ วง 126.1–157.7 องศาเซลเซี ยส ก่ อให้เกิ ดผลกระทบที่ ร้ายแรงต่อผูท้ ี่ อยู่ในบริ ษทั ที่ ศึกษา
(พนักงานทั้งหมด 100 คน) และโรงงานที่อยูใ่ กล้เคียง โดยคนเหล่านี้ จะเสี ยชีวิตภายใน 1 นาที จากการได้รับฟ
ลักซ์ความร้อนสู งกว่า 10 กิ โลวัตต์ต่อตารางเมตร อย่างไรก็ตามชุมชนที่ อยู่ใกล้ที่สุด (ห่ างจากจุดระเบิ ด 1500
เมตร) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นจากการระเบิดนี้
ตารางที่ 3 ผลการคํานวณ ALOHA สําหรับการรั่วไหลที่เกิดจากการระเบิดของถังเนื่องจากการขยายตัวของ
ของเหลวเดือดกลายเป็ นไอ
ระดับความรุ นแรง
BLEVE : Fire ball 1% ที่ 126.1
°C และมีความดันในแท็งก์ก่อน
ถังแตก 1.02 บาร์
BLEVE : Fire ball 50% ที่ 142.4
°C และมีความดันในแท็งก์ก่อน
ถังแตก 1.56 บาร์
BLEVE : Fire ball 100% ที่ 157.7
°C และมีความดันในแท็งก์ก่อน
ถังแตก 2.26 บาร์

10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2
10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2
10 kW/m2
5 kW/m2
2 kW/m2

ระยะทางจาก
จุดรั่ว
(เมตร)
209
298
466
224
318
497
280
396
619

5. สรุ ปผลการวิจัย

จํานวนคน
ได้รับ
อันตราย
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ผลกระทบ
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เสี ยชีวติ ได้ภายใน 60 วินาที
เกิดแผลจากไฟไหม้ระดับ 2
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ในการศึกษานี้เป็ นการประเมินความรุ นแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรั่วไหลของเฮกซะเมทิล
ไดไซลาเซนที่อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายกับท่อเหล็กที่จะพาสารไปยังถังเก็บของโรงงาน
โดยใช้โปรแกรมALOHA กําหนดให้สภาพบรรยากาศเป็ นระดับ D ไอระเหยของเฮกซะเมทิลไดไซลาเซนหนัก
กว่าอากาศ และแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายเป็ นถังทรงกระบอกที่วางในแนวนอน (จุของเหลว 16,000 ลิตร) โดยมี
ท่อติดตั้งที่ ดา้ นล่างของถังนี้ ผลพบว่า การรั่วไหลของเฮกซะเมทิ ลไดไซลาเซนออกมาจากท่ อนี้ อาจก่อให้เกิ ด
สถานการณ์ 3 ชนิ ดคือ การรั่วไหลของไอระเหย การรั่วไหลของสารบนพื้นและลุกติดไฟ และการรั่วไหลที่เกิ ด
จากการระเบิดเนื่ องจากการขยายตัวของเหลวเดือดกลายเป็ นไอ โดยสถานการณ์ที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบรุ นแรง
ที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
สถานการณ์ที่ 3 เกี่ ยวข้องกับแท็งก์บรรทุกวัตถุอนั ตรายได้รับความร้อนจากภายนอกมากพอ จนทําให้
อุณหภูมิของของเหลวสู งมากกว่าหรื อเท่ากับ 157.7 องศาเซลเซียส ซึ่ งทําให้ของเหลวเดือดกลายเป็ นไอ เกิดการ
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ขยายตัวของสารในถังจนในที่สุดทําให้ถงั แตกและเกิดการระเบิดขึ้น ความร้อนที่เกิดจากลูกไฟมีโอกาสที่จะทําให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนของบริ ษทั ที่สนใจรวมถึงบริ ษทั ใกล้เคียงเสี ยชีวติ ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความดันที่ทาํ ให้ถงั
แตกนี้ (2.2 บาร์ ) มีค่าตํ่ากว่าความดันที่ ถงั ใบนี้ รับได้ (6 บาร์ ) ดังนั้นจึงถือว่าแท็งก์ที่ใช้ในปั จจุบนั นี้ ออกแบบได้
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้โรงงานก็ปฏิบตั ิตามข้อแนะนําของ NFPA ที่ไม่ให้เก็บวัตถุไวไฟหรื อสามารถติดไฟได้
ในระยะ 11 เมตร อยูแ่ ล้ว ดังนั้นถือว่าโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ที่ 3 นี้ต่าํ มาก
สถานการณ์ ที่ 1 ทําให้เกิ ดการแพร่ กระจายของไอระเหย โดยรู ร่ั วขนาด 0.6 นิ้ ว- 3 นิ้ ว (ขนาดท่ อ) มี
โอกาสทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานของบริ ษทั ที่สนใจจํานวน 40 คนเสี ยชีวติ ได้ และทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานที่เหลือรวมทั้งบริ ษทั
ใกล้เคียงได้รับอันตรายถึงขั้นต้องรักษาตัวและระคายเคืองเล็กน้อย แต่ระยะอันตรายเหล่านี้ ไม่ส่งผลกระทบถึง
แหล่งชุมชนที่ต้ งั ห่ างออกไป 1500 เมตร จากการประเมินมาตรการปั จจุบนั ของโรงงาน พบว่าควรติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับ ไอระเหยของเฮกซะเมทิ ล ไดไซลาเซน และติ ด ตั้งจุ ด ที่ เก็ บ หน้า กากป้ อ งกัน สารเคมี ไ ว้ต ามจุ ด ที่ มี
ผูป้ ฏิบตั ิงานในบริ ษทั
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบที่ มีความรุ นแรงน้อยสุ ดคือสถานการณ์ที่ 2 โดยเป็ นการรั่วไหลของเฮกซะ
เมทิ ลไดไซลาเซนลงบนพื้นและลุกติดไฟ เมื่อเกิ ดรู ร่ัวขนาด 3 นิ้ ว (เท่ากับขนาดของท่อ) ความร้อนที่ เกิ ดจาก
เปลวไฟนั้นมี ความรุ นแรงมากพอที่ จะทําให้ผูป้ ฏิ บัติงานในบริ เวณไม่เกิ น 25 เมตรจากจุดเกิ ดเหตุเสี ยชี วิตได้
ภายใน 60 วินาที (ไม่กระทบบริ ษทั ข้างเคียงหรื อชุมชน) แต่รูรั่วขนาดเล็กกว่า 3 นิ้ว จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ
ต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน อย่างไรก็ตามผลกระทบของสถานการณ์น้ ี ถือว่าไม่รุนแรงเพราะสามารถป้ องกันได้เพียงทําให้ไม่
มีสิ่งกีดขวางอยูใ่ นเส้นทางอพยพที่จะขัดขวางการเคลื่อนย้ายคนออกจากพื้นที่ภายใน 60 วินาที
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการนําขยะ
มูลฝอยที่คดั แยกแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้งเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรื อบํารุ งรักษาพื้นที่แหล่งท่องเที่ ยว
ธรรมชาติ ร่ วมกับการใช้กฎหมายหรื อกําหนดกฎระเบียบและมาตรการในการเข้าพื้นที่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
คําสําคัญ: การจัดการขยะมูลฝอย, ขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว, แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล,
การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน, DPSIR
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ABSTRACT

Tourism industry is a key industry in generating revenue for Thailand, which grew by 15.4% from
35,381,210 tourists in the year 2017. The rising number of tourists causes the decline of natural resources and
increase in environmental problems especially solid waste problem from marine tourism. The objective is to study
and review sustainable waste management in sustainable marine tourism using the Driving Force-PressuresStates-Impact-Responses (DPSIR) method. The waste management in each area is different depending on the
response of the relevant agencies as well as the tourist behaviors. The effect of driving force is the pressure of
sustainability of natural resources in the future tourist sites, preserving and preventing the degradation of
resources. All sectors must contribute to reduce amounts of waste particularly source reduction by separation to
reduce the impacts on humans and the environment. In addition, collection, transportation, treatment and disposal
of solid waste have to be improved by relevant agencies. Recycle of solid waste can generate income for the
community as well as conserve the natural resources. Furthermore, environmental laws or regulations should be
implemented to controlling environmental problems.
Keywords: Solid waste management, Solid waste in tourism, Marine tourism, Sustainable tourism, DPSIR

1. บทนํา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวถื อเป็ นอุตสาหกรรมหลักสําคัญที่ สร้ างรายได้ให้แก่ ประเทศไทยที่ มีการ
ขยายตัวร้ อยละ 15.4 (สํานักยุทธศาสตร์ และการวางแผนเศรษฐกิ จมหภาค, 2561) จากจํานวนนักท่ องเที่ ยวที่
เดิ นทางมายังประเทศไทยจํานวน 35,381,210 คน (กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬา, 2561) อาจกล่าวได้ว่าการ
ท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศด้วยการยกระดับคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายของสิ นค้า
และบริ การด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นซึ่ งส่ งผลต่อสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของประชาชน เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ภัตตาคาร การคมนาคมและขนส่ง ที่ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และกระตุน้ เศรษฐกิจของท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามการพัฒนาอย่างรวดเร็ วเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและปริ มาณนักท่องเที่ยว แต่ขาดความ
สมดุลของการพัฒนาอย่างยืน กล่าวคือ มุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ไม่พฒั นาสิ่ งแวดล้อมที่
เป็ นทรัพยากรสําคัญของการท่องเที่ยว ซึ่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนควรพัฒนาทั้งสามด้านให้ดาํ เนิ นการไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ มิ เช่ นนั้นจะเกิ ดปั ญหาตามมา อาทิ ขยะล้นเมือง สิ่ งแวดล้อมเสื่ อมโทรม ทั้งจากการก่ อสร้างที่
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอยไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากพอ กิจกรรมของการท่องเที่ยว อีกทั้งขาดการ
สร้างจิ ตสํานึ กในการอนุ รักษ์ทรั พยากรเพื่อให้มีความยัง่ ยืน แม้จะมีนโยบายที่ ตอ้ งการให้นักท่องเที่ ยวนําขยะ
กลับไปด้วย เนื่ องจากในพื้นที่มีขีดจํากัดของการจัดการขยะมูลฝอยด้วยสาเหตุอยูใ่ นเขตพื้นที่ป่าต้นนํ้าและขาด
งบประมาณในการจัดการ กลับกลายเป็ นว่านักท่องเที่ยวนําขยะมูลฝอยดังกล่าวตั้งทิ้งไว้ (ทีมข่าวภูมิภาคโพสต์ทู
เดย์, 2560) ทําให้มีปริ มาณขยะมูลฝอยตกค้างเป็ นจํานวนมากซึ่ งส่ งผลต่อสภาพแวดล้อมและความเป็ นอยูข่ อง
มนุษย์หากไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง อาทิ เกาะมุกที่มีการจัดการแบบครัวเรื อน ซึ่ งกําจัดกันเองของบ้านแต่ละหลัง
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ด้วยการเผากลางแจ้ง การขุดหลุมฝั ง ซึ่ งเป็ นวิธีการกําจัดที่ ไม่ถูกหลักสุ ขาภิบาล (วรพจน์, 2552) โดยจะส่ งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งดิน นํ้า และอากาศ
ปั ญหาขยะล้นเมื องนับเป็ นปั ญหาสิ่ งแวดล้อมในระดับโลก ซึ่ งประเทศไทยติ ดอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศที่มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกมากที่สุด (Jenna et al., 2015) นอกจากนี้ ยงั เป็ นแหล่ง
เพาะพันธุ์เชื้ อโรคและแหล่งอาหารของสัตว์นาํ โรคที่ ส่งผลต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชน ปั ญหากลิ่นเหม็น
รําคาญ แหล่งนํ้าเน่ าเสี ยจากการพัดพาของขยะมูลฝอยลงสู่ แหล่งนํ้าซึ่ งจะส่ งผลกระทบแบบระบบห่ วงโซ่ จาก
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2560 พบว่า ปริ มาณของขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ้น 14.4 % ใน พ.ศ. 2551 พบว่า มีปริ มาณขยะมูลฝอยประมาณ 23.93 ล้าน
ตัน คิ ดเป็ นอัตราการเกิ ดขยะมูลฝอยที่ 1.03 กิ โลกรั ม/คน/วัน และใน พ.ศ. 2560 พบว่ามี ปริ มาณขยะมูลฝอย
ประมาณ 27.37 ล้านตัน คิดเป็ นอัตราการเกิ ดขยะมูลฝอยที่ 1.13 กิ โลกรัม/คน/วัน ซึ่ งขยะมูลฝอยเหล่านี้ ถูกนํา
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ประมาณ 8.51 ล้านตัน ส่วนที่เหลือนําไปกําจัดอย่างถูกต้องประมาณ 11.69 ล้านตัน และ
ขยะมูลฝอยอีกประมาณ 7.17 ล้านตัน (รู ปที่ 1) จะถูกนําไปกําจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การเทกอง
การเผากลางแจ้ง การเผาในเตาเผาขนาดเล็กที่ไม่มีระบบบําบัดมลพิษทางอากาศ และการลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ
ซึ่ งยังไม่รวมถึงขยะมูลฝอยที่ตกค้างประมาณ 5.34 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย
ในทะเลที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 1.3 ล้านตัน พบขยะพวกพลาสติกมากที่สุด (รู ปที่ 2) โดยการจัดการขยะ
มูลฝอยในปั จจุบนั เป็ นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นซึ่ งนิยมใช้เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมูลฝอย
เช่ น การเผาในเตาเผา การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุ ขาภิ บาล เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นวิธีการแก้ปัญหาที่ ปลายทางไม่ ไ ด้
คํานึงถึงสาเหตุที่แท้จริ งของการเกิดขยะมูลฝอย ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยอาจใช้การบูรณาการหรื อผสมผสาน
ระหว่างหลักการ Driving Force-Pressures-States-Impact-Responses (DPSIR) และขยะมูลฝอยเข้าด้วยกัน โดย
ขยะมูลฝอยเป็ นแรงขับเคลื่อนให้เกิดความกดดันต่อพืช สัตว์ ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และการตอบสนองของ
ภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสร้างกลยุทธ์ในการจัดการของเสี ย (Anupam et al., 2012)

รู ปที่ 1 สถานการณ์ขยะมูลฝอย พ.ศ.2551-2560
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

รู ปที่ 2 สถานการณ์ขยะทะเล พ.ศ.2561
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2561)

ในการศึ กษาครั้งนี้ เพื่อศึ กษาและทบทวนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ทางทะเลอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งนโยบายและมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกภาคส่ วน
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เข้ามามีส่วนร่ วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับนิ ยามของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ด้วยการทําให้เกิดการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้ง 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้หลักการ Driving Force-PressuresStates-Impact-Responses (DPSIR) ที่ ผ่ า นการรั บ รองโดย European Environment Agency (EEA, 2018) เป็ น
ตัวชี้วดั ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรมของมนุษย์ที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการสร้างสภาวะกดดันแก่สิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเปลี่ยนไปจึ งถูกนํามาใช้ประกอบการกําหนดนโยบายในการแก้ปัญหา
ตลอดจนป้ องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและทบทวนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลภาคใต้ของ
ประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน โดยใช้เครื่ องมือ Driving Force-Pressures-States-Impact-Responses (DPSIR) เป็ นตัวชี้วดั

3. ประเภทแหล่ งท่ องเทีย่ ว

การท่องเที่ ยวของประเทศไทยพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.2467 อดี ตเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและ
สถานที่ราชการ ปั จจุบนั แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยมีท้ งั ทางธรรมชาติ ทางศิลปวัฒนธรรม และทางศาสนาที่
เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในภูมิภาคใกล้เคียง โดยส่ วนใหญ่แล้วนิ ยมเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ติด
ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้ของประเทศไทย ที่มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบอยู่ 2 ด้าน คือ ด้าน
อ่าวไทย และด้านทะเลอันดามัน

4. การจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีแ่ หล่ งท่องเทีย่ วธรรมชาติทางทะเล

การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทยมี นโยบายส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวในธรรมชาติ ทําให้แหล่งท่ องเที่ ยว
ธรรมชาติทางทะเลเป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกินขีดจํากัด การขยายตัวของชุมชนเมือง สถาน
ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ปริ มาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเสื่ อมโทรมของ
ทรั พยากร อย่างไรก็ตามเมื่ อมี การเพิ่มขึ้ นของปริ มาณนักท่องเที่ ยวควรมี การตอบสนอง (Response) ด้วยการ
วางแผนและเตรี ยมความพร้อมในการจัดการกับปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อป้ องกันการเกิด
ปั ญ หาขยะมูล ฝอยตกค้า งและการปลดปล่ อยก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ส่ งผลกระทบต่อ มนุ ษย์และสิ่ ง แวดล้อ ม ซึ่ ง
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยมีความแตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติจาํ แนกออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศทางทะเล
แหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศธรณี วิทยา แหล่งท่องเที่ยวเชิ งเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิ งดาราศาสตร์ (Tourism of
World, 2018)
4.1 พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ปั ญหาการจัดการขยะมูลฝอยส่ วนใหญ่เกิดจากการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว ขีดจํากัดที่เป็ นสภาวะกดดัน (Pressure) ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเรื่ องขาดแผน
รองรับการจัดการขยะมูลฝอย สถานที่ กาํ จัดและงบประมาณในการกําจัดขยะมูลฝอย ที่ มีปัจจัยทั้งประชากรใน
พื้นที่ ผูป้ ระกอบการ นักท่ องเที่ ยว ขาดความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องในการจัดการขยะมูฝอยที่
แหล่งกําเนิ ด ควบคู่กบั การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ส่ งผลให้เกิดความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
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ซึ่ งการจัดการขยะมูลฝอยมิใช่เป็ นเพียงหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียงหน่วยเดียว แต่เป็ นหน้าที่ของ
ทุกภาคส่วนที่ตอ้ งเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ แสดงความคิดเห็น การออกข้อกําหนด กฎ เกณฑ์ต่างๆ ที่
เป็ นการตอบสนอง (Response) ต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็ นไปอย่างมีระเบียบ อาทิ
พื้นที่ปากเมง จังหวัดตรัง ที่มีอุปสรรคของการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เนื่ องจากขาดความร่ วมมือจาก
ประชาชน เจ้าหน้าที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งขาดความจริ งจังในการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการอนุรักษ์ ชุษา (2544) กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมให้มากขึ้น เพิ่มการเอา
ใจใส่ชุมชนด้วยการลงพื้นที่ ควรกําหนดพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ เขตพื้นที่ทาํ กิน เขตพื้นที่อนุรักษ์ รวมทั้งเร่ งกําหนด
มาตรการในการจัดระเบี ยบผูป้ ระกอบการริ มชายหาดอย่า งจริ งจัง เช่ น ใช้ห ลัก การ “ผูก้ ่ อ มลพิษเป็ นผูจ้ ่ าย”
(Polluter Pay Principle) ที่กาํ หนดอัตราค่าบริ การจัดเก็บขยะมูลฝอย แจกหรื อจําหน่ายถุงใส่ ขยะมูลฝอย หลักการ
“ระวังไว้ก่อน” (Precaution Principle) ด้วยการกําหนดพื้นที่ในการรับประทานอาหาร (จิตรตี, 2554) เพื่อปกป้ อง
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองต่อความจําเป็ นต่อทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ความงามทางสุ นทรี ยภาพ ภายใต้การมีส่วนร่ วมกับทุกภาคส่ วนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติใน
ด้านการเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ส่ วนบ้านปากบารา จังหวัดสตูล ที่เปิ ดรับฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยกิจกรรม
CSR นําทีมกลุ่มอาสาเก็บขยะริ มชายหาดและใต้ทอ้ งทะเลตามแนวปะการัง เพื่อคืนความสดใสให้กบั ธรรมชาติอีก
ทั้งเป็ นการอนุรักษ์และสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวในรู ปแบบ Green Tourism อีกด้วย โดยผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะ
ได้สัมผัสกับความสมบู ร ณ์ ท างธรรมชาติ (RealityThailand., 2013) ทั้งยังพัฒนาการท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เ วศให้ไ ด้
มาตรฐานและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ที่ส่งเสริ มให้มีการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู ป้ องกัน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 พื้นที่ หมู่เกาะ ในส่ วนของพื้นที่ ที่มีบริ บทเป็ นเกาะหรื อพื้นที่ ห่างชายฝั่ งมักประสบปั ญหาในการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่อาจมีการกําจัดในพื้นที่เกาะหรื อใช้การขนส่ งเพื่อนํามากําจัดบนชายฝั่ง ขึ้นอยูก่ บั การบริ หาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ที่ศึกษาจากลักษณะของขยะมูลฝอย ปริ มาณขยะมูลฝอย เทคโนโลยี
ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยพื้นที่ เกาะมุก จังหวัดตรัง ส่ วนใหญ่เป็ นขยะรี ไซเคิลและขยะทัว่ ไปที่ มีสัดส่ วน
ใกล้เคียงกัน และใช้การจัดการขยะมูลฝอยแบบครัวเรื อนที่เผากลางแจ้งและขุดหลุมฝั งซึ่ งผิดหลักสุ ขาภิบาล ที่
นําไปสู่สาเหตุหรื อสภาวะกดดัน (Pressure) มลพิษทางสิ่ งแวดล้อมทั้งดิน นํ้า และอากาศ จึงได้พิจารณาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของพื้นที่เกาะมุกที่เป็ นการตอบสนอง (Responses) ในอนาคตไว้วา่ ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอย จัดตั้ง
ศู น ย์รั บ ขยะรี ไ ซเคิ ล และขุด หลุ ม ฝั ง กลบส่ ว นกลางที่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะขึ้ น (วรพจน์ , 2552) เพื่ อ เป็ นการสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษจากการเผา อีกทั้งยังสร้างสุ ขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ส่ วนพื้นที่
เกาะเสม็ด จังหวัดระยองที่มีปริ มาณนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึ้นจึงได้ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย เนื่ องจากพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเก่าไม่สามารถรองรับขยะมูลฝอยในอนาคตได้ประกอบกับการนํา
ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ดว้ ยการทําปุ๋ ยหมักแต่เกิดปั ญหากลิ่นเหม็นและปุ๋ ยที่ผลิตใช้ประโยชน์ได้ในวงจํากัด
จึ งมีแนวทางในการจัดการสองแนวทางคือ การขนย้ายขยะมูลฝอยทั้งหมดที่จดั เก็บได้ไปกําจัดที่ ศูนย์กาํ จัดขยะ
อบจ.ระยอง หรื อ การจัดการขยะที่จดั เก็บได้บนเกาะก่อน ส่วนที่เหลือส่งไปกําจัดที่ศูนย์กาํ จัดขยะ อบจ.ระยอง ซึ่ง
ควรใช้แนวทางที่สองที่สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยออกมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและเป็ นการลดภาระการทํางาน
ของศูนย์กาํ จัดขยะ อบจ.ระยอง (เกี ยรติไกร, 2557) ในส่ วนของขยะย่อยสลายได้ควรนํามาทําปุ๋ ยชี วภาพที่ เป็ น
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ระบบปิ ดเพื่อป้ องกันปั ญหาทางด้านกลิ่น และแปรรู ปขยะเป็ นพลังงานโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ ส่ วนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จะใช้การรวบรวมขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะแล้วขนส่ งมายัง
ท่าเรื อนํ้าลึก คลองจิหลาด ก่อนจะส่ งต่อมายังหลุมฝั งกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระบี่ที่สามารถรองรับ
ขยะมูลฝอยได้จนถึงปี พ.ศ 2566 (ศาลากลางจังหวัดกระบี่, 2561) แต่กระบวนการขนส่ งจะดําเนิ นการตามการขึ้น
ลงของระดับนํ้าทะเล หากเรื อบรรทุ กเกิ ดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้จะส่ งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างทันที
(อมราวดี, 2556) และใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยกระบวนการมีส่วนร่ วม การรณรงค์ การคัดแยกขยะ
มูลฝอย การใช้นโยบายและแผนการพัฒนาเข้าร่ วมด้วย เพื่อสร้างการยอมรับและลดความขัดแย้งกับประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองกระบี่ตอบสนอง (Response) ด้วยการวางแผนในการปรับปรุ งเทศบัญญัติทอ้ งถิ่นรวมทั้ง
ปรับปรุ งกฎหมายทางด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่คลอบคลุมถึงขยะมูลฝอย เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า หรื อเมืองท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
กรมอุทยานแห่ งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2561) ได้ประกาศการห้ามนําบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิ ดใช้
ครั้งเดี ยวทิ้ง (Single-use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่ งชาติ ที่ เป็ นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ กาํ ลัง
เสื่ อมโทรม
4.3 ความแตกต่างของการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล
การจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่ที่ใช้แนวทางการดําเนินการที่แตกต่างกันย่อมเกิดผลทั้งข้อดีและ
ข้อเสี ย ซึ่งการจัดการในพื้นที่หมู่เกาะจะมีขอ้ เสี ยเกี่ยวกับการบรรทุก หากมีอุปกรณ์ในการบรรทุกที่จาํ กัดจะส่ งผล
ต่อปริ มาณขยะมูลฝอยที่ตกค้าง การขนส่งหากเกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อาจส่งผลให้เกิดการตกหล่น
ของขยะมูลฝอยลงในทะเลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งมีวิชิตในท้องทะเล และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากการขนส่งใน
พื้นที่หมู่เกาะจะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเล ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่เกาะควรมีการ
ตอบสนอง (Response) การวางแผนงานและกลไกการทํา งานที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ประเด็ น ทั้ง งบประมาณ
ประสิ ทธิ ภาพ บุคลากร และกฎหมายทางสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ส่ วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะมีขอ้ จํากัดที่เป็ นความ
กดดัน (Pressure) ในการจัดหาพื้นที่เพื่อใช้เป็ นหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เนื่องจากปั จจุบนั พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอย
ที่ ดาํ เนิ นการอยู่ไม่สามารถรองรั บปริ มาณขยะมูลฝอยที่ เพิ่มขึ้ นในอนาคตได้ ในส่ วนของการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ดว้ ยการทําปุ๋ ยหมักชี วภาพมักจะไม่ค่อยได้รับการร่ วมมือในบางพื้นที่เนื่ องจากเป็ นระบบที่
เปราะบางที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศหากไม่มีระบบการทํางานที่ดีพอ อีกทั้งพื้นที่ท้ งั สองมีลกั ษณะเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมได้

5. แนวทางการดําเนินงานที่นําไปสู่ ความสํ าเร็ จในการจัดการขยะมูลฝอยแหล่ งท่ องเที่ยวธรรมชาติ
ทางทะเลอย่ างยัง่ ยืน

การดําเนิ นงานเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยนั้นส่ วนใหญ่เป็ นภาระหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แต่การจัดการให้ได้ประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความยัง่ ยืนนั้นไม่สามารถดําเนิ นการได้เ พียง
องค์กรเดียว ต้องใช้ความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ซึ่ งแนวทางการดําเนิ นงานที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืนโดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์ขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเล โดยใช้
เครื่ องมือ Driving Force-Pressures-States-Impact-Responses (DPSIR) เป็ นตัวชี้วดั (รู ปที่ 3) ดังนี้
2595

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

แรงขับ เคลื่ อ น (Driving Force) ที่ สํา คัญ ในการจัด การขยะมู ล ฝอย ได้แ ก่ การเพิ่ ม ขึ้ น ของจํา นวน
นักท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน และต้นทุนการดําเนินงานใน
การจัดการขยะมูลฝอย ที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยตลอดจนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดการสร้างพลังงานมา
หมุนเวียนใช้
สภาวะกดดัน (Pressure) ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เป็ นสาเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
ได้แก่ การใช้พ้ืนที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย การเก็บค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่คุม้ ทุน การบริ หาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานภาพทรั พยากร (States) ที่ ตอ้ งการแก้ไขหรื อปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ น ได้แก่ กระทรวงการท่ องเที่ ย ว
ส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในธรรมชาติ ทําให้แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลเป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้นก่อให้เกิ ดการใช้
ทรัพยากรเกินขีดจํากัด นักท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรโดยไม่คาํ นึงถึงการอนุรักษ์
ผลกระทบ (Impact) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่ อ มโทรม เช่ น คุ ณ ภาพนํ้า ดิ น และอากาศเสื่ อ มโทรม ส่ ง ผลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ พื ช และสั ต ว์ ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย
การตอบสนอง (Response) เป็ นการวัดระดับการตอบสนองของสังคมที่มีต่อสภาพของทรัพยากร ด้วย
การดําเนิ นการของภาครัฐที่ใช้วิธีการจัดการ การวางแผนงาน หรื อการใช้กฎหมาย ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย ณ
แหล่งกําเนิ ด การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการขยะมูลฝอยที่ ก่อให้เกิ ดแหล่งพลังงานที่สร้างรายได้ให้แก่
องค์กร การออกกฎระเบียบในการเข้าพื้นที่อุทยานต่างๆ อาทิ การกําหนดมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวตาม
ขีดความสามารถในการรองรับหรื อศักยภาพของพื้นที่ การปิ ดพื้นที่ เพื่อปรับปรุ งและฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้แผนปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564)
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รู ปที่ 3 DPSIR ของการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่ยงั่ ยืน
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ดังนั้นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ ยวธรรมชาติทางทะเลอย่างยัง่ ยืนควรเริ่ มต้นที่
แหล่งกําเนิด ด้วยการจัดการขยะที่ตน้ ทางหรื อแหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยให้มีปริ มาณที่นอ้ ยลง ด้วยการใช้หลัก 3Rs
(Reduce Reuse Recycle) ส่วนผูป้ ระกอบการควรมีวิธีปฏิบตั ิดว้ ยการงดใช้ถุงพลาสติกหลายชั้น เพิ่มการทํางานใน
ส่ วนของการคัดแยก การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่เกิ ดจากสถานประกอบการ ติดป้ ายรณรงค์ ขอความร่ วมมือ
ลูกค้าในการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะให้ถูกที่ และจัดหาวัสดุ ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เพื่อรองรับการคัดแยกขยะ
มูลฝอยภายในสถานประกอบการ กรณี ที่เป็ นนักท่องเที่ยว ควรปฏิบตั ิตนด้วยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกหรื อ
กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ การใช้ตะกร้าหรื อปิ่ นโตแทนการใช้กล่องโฟม ทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกถัง ใช้ทรัพยากรอย่างรู ้
คุณค่า เช่น การรับประทานอาหารให้หมด การใช้ผา้ เช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู และสุ ดท้ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกข้อกําหนดของท้องถิ่นว่าด้วยเรื่ องการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้สถาน
ประกอบการดําเนิ นการจัดการขยะมูลฝอยตามหลักเกณฑ์อย่างถูกวิธี ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิ จกรรมการลด
ปริ มาณขยะมูลฝอยในครัวเรื อน สถานประกอบการ และสถานที่ต่างๆ เพื่อลดปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จัดหา
และสนับสนุนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเพื่อการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ต่างๆ

6. สรุ ปผล

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นตามปริ มาณนักท่องเที่ยวจํานวน 35,381,210 คน ในปี พ.ศ. 2560 ที่
เป็ นแรงขับเคลื่อนให้สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ งเกิดความเสื่ อมโทรม ทัศนวิสัยไม่น่ามอง และเป็ นแหล่งอาหาร
ของสัตว์พาหะนําโรค องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรตอบสนอง (Response) ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยใน
แหล่งท่องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนด้วยการใช้แนวทางที่ เหมาะสมกับปริ มาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอย อีกทั้ง
พิจารณาปั จจัยทางด้านงบประมาณและบุคลากรด้วย ซึ่ งกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยัง่ ยืนควรเริ่ มตั้งแต่
จุดเริ่ มต้นของการเกิดขยะมูลฝอยตลอดจนการบําบัดและกําจัดขั้นสุดท้าย โดยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ด้วย
การปลูกฝังจิตสํานึ กแก่ประชาชน ผูป้ ระกอบการ และนักท่องเที่ยวในการลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ ทาง ด้วยหลัก
3R (Reduce Reuse Recycle) ขอความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพิ่มประสิ ทธิภาพการเก็บ
รวบรวม เก็บกัก ขนส่ง และกําจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ควรนํา
ขยะมูลฝอยที่ คดั แยกแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อสร้ างรายได้แก่ ชุมชนหรื อบํารุ งรักษาพื้นที่ แหล่งท่องเที่ ยว
ธรรมชาติ ร่ วมกับการใช้กฎหมายหรื อกําหนดกฎระเบียบและมาตรการในการเข้าพื้นที่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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รังวัดโดยใช้วิธีรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันทีและแบบสถิต และเปรี ยบเทียบ
ผลการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งและพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สัมพันธ์กบั มาตราส่ วนของ
แผนที่ จากการสร้ า งภาพถ่ า ยออร์ โ ธที่ ส ร้ า งขึ้ น งานวิ จัย นี้ เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาบริ เ วณ โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ผลการวิจยั พบว่าภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นด้วยค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัด
แบบสถิต ตามมาตรฐานความถูกต้องของ FGDC (NSSDA) มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ เท่ากับ 0.402 เมตร ค่า
ความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ 0.695 เมตร เมื่อใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความคลาดเคลื่อน
ทางราบที่สมั พันธ์กบั มาตราส่วนของแผนที่ของภาพถ่ายออร์โธที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานความถูกต้องของ ASPRS
พบว่า สามารถนําไปสร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,200 ในงานชั้นที่ 1 และ 1:600 ในงานชั้นที่ 2 ส่ วน
ภาพถ่ า ยออร์ โ ธที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ว ยค่า พิ กัด จากจุ ด ควบคุ มภาพภาคพื้ นดิ นที่ ไ ด้จากระบบเครื อข่ า ยการรั ง วัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ในทันที มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ เท่ากับ 0.45 เมตร เมตร ค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ 0.779 เมตร สามารถนําไปสร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่วน 1:1,800 ในงานชั้น
ที่ 1 และ 1:900 ในงานชั้นที่ 2 เมื่อนําผลการประเมินค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งของภาพถ่ายออร์ โธและพิจารณา
ค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่ สัมพันธ์กบั มาตราส่ วนของแผนที่เปรี ยบเทียบกัน พบว่า ค่าพิกดั ของจุดควบคุม
ภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที สามารถนํามาใช้
สร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,800 ในงานชั้นที่ 1 และ 1:900 ในงานชั้นที่ 2 ขึ้นไป ทดแทนการสร้าง
ภาพออร์โธโดยใช้ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิต ทดแทนการสร้างภาพถ่ายออร์ โธ
ด้วยค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิต
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คําสําคัญ: ภาพถ่ายออร์โธ, ระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที, การปรับแก้ความ
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ABSTRACT

The Project on Research into the Subject of Comparison of Accuracy Position of Orthophoto Derived
Network – based Real Time Kinematic and Static Survey is study by using a process of photogrammetry for
generating Orthophoto, which employs coordinate values of ground control points obtained from network – based
real time kinematic and the static survey, and comparing results of positional accuracy, and contemplating
horizontal dislocation in relation to scales of the maps, which obtained from Orthophoto generated. The research
selects the study area at Chulachomklao Royal Military Academy, Nakhon Nayok Province.
Results of the Research find that Orthophoto, which are generated by coordinate values of ground
control points, obtained from the static survey in accordance with the accuracy standard of FGDC (NSSDA),
yield a horizontal dislocation equal to 0.402 meter, and positional accuracy, at 95 percent confidence, equal to
0.695 meter. When used are criteria for contemplating horizontal dislocation in relation to scales of the maps of
Orthophoto, which are generated in accordance with the accuracy standard of ASPRS, it is found to be able to
generate or adjust the maps, whose scales is 1: 1,200, in Class 1, and 1: 600, in Class 2, Another one the
Orthophoto, which are generated by coordinate values of ground control points, obtained from the network –
based real time kinematic , have horizontal dislocation equal to 0.45 meter, and positional accuracy, at 95 percent
confidence, equal to 0.779 meter, being able to generate or adjust the maps, whose scales is 1:1,800, in Class 1,
and 1:900, in Class 2. When results of positional accuracy of Orthophoto and horizontal dislocation in relation to
scales of the maps are contemplated in comparison, it is found that coordinate values of ground control points,
which are obtained from the network – based real time kinematic, are able to generate or adjust the maps, whose
scales is 1:1,800, in Class 1, and 1:900, in Class 2, or a smaller scale, substituting for Orthophoto, which are
generated by coordinate values of ground control points obtained from the static survey
KEYWORDS: Orthophoto, Network - based Real Time Kinematic, Photogrammetry

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาพถ่ายออร์ โธ (Orthophoto) คือภาพถ่ายทางอากาศที่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนจาก
การเอียงของกล้องถ่ายภาพทางอากาศและความแตกต่างของความสูงในภูมิประเทศ ซึ่ งภาพที่ได้จะแสดงลักษณะ
ของสิ่ งปกคลุมภูมิประเทศและวัตถุที่ปรากฏบนพื้นโลก สามารถวัดพิกดั , ทิศทาง, ระยะทาง, ขนาดและรู ปร่ างได้
ภาพถ่ายออร์โธนิยมใช้เพื่อการทําแผนที่ เพราะปั จจุบนั ภาพถ่ายออร์โธสามารถทําได้อย่างรวดเร็ วและแสดงข้อมูล
ของวัตถุที่ปรากฏบนภาพได้อย่างครบถ้วน สามารถนําไปประยุกต์ใช้ เช่น เพื่อเป็ นข้อมูลวิเคราะห์และแปลภาพ
ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ , เพื่อกําหนดขอบเขตที่ดินก่อนรังวัดในภูมิประเทศจริ ง, เพื่อศึ กษาภูมิประเทศ
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สําหรับการวางผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่ ง, เพื่อวาดผังพื้นที่การรบสําหรับกําหนดยุทธวิธีทาง
ทหาร เป็ นต้น
การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่าย (Photogrammetry) เป็ นวิธีการสํารวจรังวัดเพื่อทําแผนที่ และ
สร้างเป็ นข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ โดยใช้ภาพถ่ายเป็ นสื่ อกลางการรังวัด สามารถกระทําได้ท้ งั สองมิติและสามมิติ
ซึ่ งกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศเพื่อสร้างเป็ นภาพถ่ายออร์ โธนั้น มีข้ นั ตอนที่
สําคัญคื อ 1. การวางแผนการบิ น, 2. การเก็บข้อมูล, 3. การตรวจสอบข้อมูลดิ บ, 4. การสํารวจจุ ดควบคุมภาพ
ภาคพื้นดิน (Ground Control Point), 5. การจัดภาพภายใน (Interior Orientation), 6. การจัดภาพภายนอก (Exterior
Orientation), 7. การจัดวางภาพแบบสัมพัทธ์ (Relative Orientation), 8. การจัดวางภาพแบบสัมบูรณ์ (Absolute
Orientation) และ 9. การทําข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ (Aerial Triangulation) แล้วจึงสร้างเป็ นภาพถ่ายออร์ โธได้
(ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) ซึ่ งขั้นตอนการใส่ ค่าพิกดั ของจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิน เพื่อใช้ยึดตรึ งค่าพิกดั
ตําแหน่งของภาพถ่ายทางอากาศกับภูมิประเทศจริ งให้ตรงกัน ต้องใช้จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่มีความถูกต้อง
สูง โดยปกติจะใช้วธิ ีการรังวัดแบบสถิต คือการใช้เครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส ตั้งรับสัญญาณดาวเทียมที่จุด
ควบคุมภาคพื้นดิน เพื่อให้ได้ค่าพิกดั ที่มีความถูกต้องสู งในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร แต่กระบวนนี้ จะใช้เวลา
ในการรับสัญญาณดาวเที ยม 1 - 2 ชัว่ โมง ต้องตั้งรับสัญญาณดาวเที ยมอย่างน้อย 2 เครื่ อง ตั้งที่ จุดควบคุมภาพ
ภาคพื้นดินที่กาํ หนดไว้และจุดอ้างอิงที่ทราบค่าพิกดั พร้อมเปิ ดเครื่ องสัญญาณดาวเทียมพร้อมกัน หลังจากนั้นนํา
ข้อมูลไปประมวลผลในสํานักงานโดยอ้างอิงกับจุดที่ทราบค่าพิกดั ตําแหน่ง (วิชยั เยีย่ งวีรชน, 2559) วิธีรังวัดนี้ตอ้ ง
ใช้เวลานานกว่าจะได้ซ่ ึงค่าพิกดั ต้องใช้จาํ นวนคนจํานวนในการตั้งและเปิ ดเครื่ องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมๆกัน
ถ้ามีจาํ นวนจุดควบคุมภาคพื้นดินมาก ก็จะใช้เวลาหลายวันและใช้งบประมาณสู งในการเดินทาง รวมถึงต้องวาง
แผนการทํางานและเข้าพื้นที่ต้ งั เครื่ องรับสัญญาณให้สามารถเปิ ดเครื่ องเครื่ องรับสัญญาณพร้อมกัน ซึ่ งภาพถ่าย
ออร์ โธที่ ผ่านการปรั บแก้ความคลาดเคลื่ อนแล้ว จะมี ความถูกต้องสู งมากเนื่ องจากใช้ค่าพิกัดจุ ดควบคุมภาพ
ภาคพื้นดิน มีความถูกต้องในระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร
ปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการสํารวจรังวัดเพื่อช่วยให้ค่าพิกดั ที่ได้สามารถลดเวลาการทํางาน
และความสู งต้องสู ง คือ วิธีการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรั งวัดด้วยดาวเที ยมแบบจลน์ในทันที (Network based Real Time Kinematic) คื อ ระบบของเครื อข่ายของสถานี รับสัญญาณดาวเที ยมแบบถาวร ประกอบด้วย
สถานี ควบคุม, สถานี รับสัญญาณดาวเที ยมอ้างอิงและระบบสื่ อสาร (สํานักเทคโนโลยีทาํ แผนที่ , 2558) สถานี
ผูใ้ ช้งานจะส่ งค่าพิกดั ตําแหน่งโดยประมาณของตัวเองไปยังศูนย์ควบคุม ต่อมาศูนย์ควบคุมจะทําการคํานวณและ
ประมาณค่าปรับแก้จากสถานีฐานทุกสถานี สาํ หรับตําแหน่งโดยประมาณของสถานี ผใู ้ ช้งาน แล้วจะคํานวณพิกดั
ตําแหน่งสถานีผใู ้ ช้งานที่ถูกต้องจากค่าปรับแก้ดงั กล่าว ดังนั้น จึงเสมือนว่ามีสถานี อา้ งอิงใกล้ๆ กับสถานีผใู ้ ช้งาน
โดยใช้ระยะเวลา 1- 2 นาที ในการรั งวัดและได้ค่าพิกดั ในทันที ความถูกต้องที่ ได้อยู่ในระดับ 1 -3 เซนติเมตร
(ธีรทัต เจริ ญกาลัญ�ูตา, 2552) ดังนั้นเมื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับวิธีการรังวัดแบบสถิต จะทําให้สามารถ ลดเวลาใน
การทํางาน ลดงบประมาณที่ตอ้ งใช้และจํานวนแรงงานคนทํางานได้ ซึ่ งในปั จจุบนั หลายๆ หน่วยงานก็ได้ร่วมมือ
กันติดตั้งระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ท้ งั ประเทศ ซึ่ งภาพถ่าย
ออร์ โธที่ ผ่านการปรับแก้ความคลาดเคลื่ อนแล้ว จะมี ความถูกต้องตํ่ากว่า เนื่ องจากใช้ค่าพิกัดจุดควบคุ มภาพ
ภาคพื้นดิ น มี ความถูกต้องในระดับ 1- 3 เซนติ เมตร ทําให้ตอ้ งเปรี ยบเที ยบผลการประเมิ นความถู กต้อ งเชิ ง
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ตําแหน่งและพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สมั พันธ์กบั มาตราส่ วนของแผนที่ จากการสร้างภาพถ่ายออร์
โธทั้งสองวิธี เพื่อหามาตราส่ วนแผนที่ ที่สามารถเลือกใช้วิธีการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียม
แบบจลน์ในทันที มาทดแทนการรังวัดแบบสถิต ในการหาค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินเพื่อให้สามารถสร้าง
ภาพถ่ายออร์โธได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) ศึกษาโดยใช้กระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพถ่ายออร์โธ โดยใช้
ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดโดยใช้วธิ ีการเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ในทันทีและแบบสถิต
(2) เปรี ยบเทียบผลการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งและพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ ที่
สัมพันธ์กบั มาตราส่วนของแผนที่ จากการสร้างภาพถ่ายออร์โธทั้งสองวิธี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
4.1.1. ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงวิเคราะห์ คือเปรี ยบเทียบผลการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งและ
พิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สัมพันธ์กบั มาตราส่ วนของแผนที่ จากการสร้างภาพถ่ายออร์ โธโดยใช้
วิธีการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันทีและวิธีการรังวัดแบบสถิต
4.1.2. มาตรฐานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1.2.1 มาตรฐานสํ า หรั บ ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ (National Standard for Spatial Data Accuracy:
NSSDA) เป็ นมาตรฐานที่คณะกรรมการข้อมูลภูมิศาสตร์รัฐบาลกลางประเทศสหรัฐอเมริ กา (Federal Geographic
Data Committee: FGDC) กําหนดขึ้นให้เป็ นมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่มีการอ้างอิงทาง
ตําแหน่งบนผิวโลก มีวตั ถุประสงค์ในการกําหนดวิธีการทางสถิติ และวิธีการทดสอบสําหรับการประเมินความ
ถูกต้องเชิงตําแหน่งของจุดบนแผนที่และในฐานข้อมูลการอ้างอิงทางตําแหน่งบนผิวโลกในรู ปแบบดิจิตอล ทั้ง
แบบราสเตอร์และเวคเตอร์ ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่ได้กาํ หนดเกณฑ์ความถูกต้องขั้นตํ่า มาตรฐาน NSSDA นี้ใช้ค่า Root
Mean Square Error (RMSE) เป็ นค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ ระหว่างค่าพิกดั ของชุดข้อมูลที่ตอ้ งการตรวจสอบ
กับค่าพิกดั ของชุดข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องสู งกว่า ณ จุดเดียวกัน ในการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่ ง
และแสดงเป็ นค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 (Federal Geographic Data Committee,
1998)
ตามมาตรฐานของ NSSDA ค่าความถูกต้องทางราบจะใช้ค่าสถิติของความถูกต้องเชิงตําแหน่งดังนี้
RMSEx =
(4.1)
RMSEy =
เมื่อ

(4.3)

�

∑(𝑋𝑋𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 – 𝑋𝑋𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑖𝑖 )2

�

∑(𝑌𝑌𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑,𝑖𝑖 – 𝑌𝑌𝑐𝑐ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑖𝑖 )2

𝑛𝑛

𝑛𝑛

(4.2)

RMSEx คือค่า Root Mean Square Error ทางแกน x
RMSEy คือค่า Root Mean Square Error ทางแกน y
Xdata,i , Ydata,i เป็ นค่าพิกดั ของจุดทดสอบที่ i ในชุดข้อมูล
Xcheck,i , Ycheck,i เป็ นค่าพิกดั ของจุดทดสอบที่ i ที่ค่าอ้างอิงที่ได้จากการรังวัดในสนาม
N คือจํานวนจุดที่ใช้ทดสอบทั้งหมด
i คือจุดทดสอบเริ่ มจาก 1 ถึง n
RMSEr =

�[𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦2 ]
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สําหรั บการคํานวณความถูกต้องเชิ งตําแหน่ งตามมาตรฐาน NSSDA ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95
สามารถคํานวณได้จาก ดังสมการ (4.4)
Accuracyr =
1.7308 * RMSEr
(4.4)
4.1.3 มาตรฐานความถูกต้องของ สมาคมโฟโตแกรมเมตรี และการรับรู ้จากระยะไกลแห่ งอเมริ กา
(American Society of Photogrammetry and Remote Sensing: ASPRS) จะประเมินความถูกต้องเชิ งตําแหน่ งทาง
ราบทั้งแนวแกน x และแกน y โดยความถูกต้องเชิงตําแหน่งจะเป็ นการกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั มาตราส่วนของแผนที่ (ASPRS, 2015)
ตาราง 1 ความถูกต้องในแนวราบและตัวอย่างข้อมูลดิจิตอลที่มีคุณภาพความถูกต้องสูงกับข้อมูลแผนที่แนวราบ
ชั้นของค่าความ
ถูกต้องในแนวราบ
ของ RMSEx และ
RMSEy
(ซม.)
20
22.5
25
27.5
30
45
60

ค่าความคลาด
ความถูกต้อง ประมาณการค่า
เคลื่อนทางราบ ทางราบที่ระดับ ความละเอียด
(RMSEr) (ซม.) ความเชื่อมัน่
จุดภาพของภาพ
ร้อยละ 95 (ซม.) ต้นฉบับ (ซม.)
28.3
31.8
35.4
38.9
42.4
63.6
84.9

49
55.1
61.2
67.3
73.4
110.1
146.9

10 - 20
11.3 – 22.5
12 – 25
13.8 – 27.5
15 – 30
22.5- 45
30 – 60

เทียบเท่ากับ
มาตราส่ วน
แผนที่ตาม
ASPRS
1990 Class 1
1:800
1:900
1:1,000
1:1,100
1:1,200
1:1,800
1:2,400

เทียบเท่ากับ
มาตราส่ วนแผน
ที่ตาม ASPRS
1990 Class 2
1:400
1:450
1:500
1:550
1:600
1:900
1:1,200

ที่มา: (ASPRS, 2015). ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data.
4.2 เครื่ องมือในการวิจยั
4.2.1 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
4.2.2 โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ IMAGINE Photogrammetry เป็ นโปรแกรมย่อ ยของ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ERDAS IMAGINE 2014
4.2.3 เครื่ องรั บสัญญาณดาวเที ยมจี พีเอส ของ Trimble รุ่ น 5700 R7 และทดสอบเที ยบวัดความ
ถู ก ต้อ งของเครื่ องรั บ สัญญาณ ด้ว ยวิธี short baseline กับ จุ ด ที่ ท ราบค่า โดยที่ ความคลาดเคลื่ อนต้อ งไม่ เกิ น 5
มิลลิเมตร
4.2.4 เครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที ของกรมที่ดิน
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล และสํารวจรังวัดหาค่าพิกดั ในภูมิประเทศของจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินและ
จุดตรวจสอบ สามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนได้ ดังนี้
4.3.1 กําหนดพื้นที่ศึกษา
4.3.2 ขอข้อมูลดิบของภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข จากกรมแผนที่ทหาร จํานวน 25 ภาพ 3 แนวบิน
ครอบคลุมพื้นที่ 19.3 ตร.กม.บริ เวณโรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และขอใช้ระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วย
ดาวเทียมแบบจลน์ในทันที ของกรมที่ดิน บริ เวณพื้นที่ศึกษา
4.3.3 กํา หนดจุ ด ควบคุ ม ภาพภาคพื้ น ดิ น และจุ ด ตรวจสอบ การกํา หนดจุ ด ควบคุ ม ภาคพื้ น ดิ น
เนื่ องจากการถ่ายภาพทางอากาศของกรมแผนที่ทหารจะมีการใช้เครื่ องเครื่ องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อใช้หาพิกดั
ของจุดเปิ ดถ่ายขณะที่บินถ่ายภาพ ค่าพิกดั ของจุดเปิ ดถ่ายภาพที่รังวัดด้วยจีพีเอสนํามาคํานวณปรับแก้เข้ากับระบบ
สมการ ทําให้การคํานวณปรับแก้ที่ได้มีความเชื่ อถือสู ง เสมือนว่ามีจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิ นบนอากาศกํากับ
ภาพถ่ายทุกรู ป ทําให้สามารถลดจํานวนจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิน (ไพศาล สันติธรรมนนท์, 2555) ซึ่ งภาพถ่าย
ทางอากาศเชิ งเลขมี 3 แนวบิ นจึ งกําหนดจุ ดควบคุ มภาพภาคพื้นดิ นไว้ที่ 6 จุ ด และการกําหนดจุ ดตรวจ ตาม
มาตรฐานของ ASPRS ได้กาํ หนดจํานวนจุดตรวจสอบที่จะต้องใช้ในการพื้นที่ศึกษา ในการวิจยั ครั้งนี้พ้ืนที่ศึกษา
ครอบคลุม 19.3 ตร.กม. จะต้องมีจุดตรวจสอบอย่างน้อย 20 จุด (ASPRS, 2015) ซึ่ งงานวิจยั นี้ กาํ หนดไว้ที่ 23 จุด
ตรวจสอบ
พืน� ที�ศกึ ษา (ตร.กม.)

จํานวนจุดตรวจสอบ

น้ อยกว่า 500

20

501 - 750

25

751 - 1000

30

1001 - 1250

35

1251 - 1500

40

ภาพที่ 4.3.4 แสดงที่ต้ งั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินจํานวน 6 จุด (ภาพซ้าย) แสดงจํานวนจุดตรวจสอบตาม
มาตรฐานของ ASPRS (ภาพขวา)
4.3.4 รั งวัดหาค่าพิกัดของจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิ น ด้วยวิธีการรั งวัดแบบสถิ ตและด้วยระบบ
เครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที จํานวน 6 จุด
4.3.5 รังวัดหาค่าพิกดั ของจุดตรวจสอบ ด้วยวิธีการรังวัดแบบสถิต จํานวน 23 จุด
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเปรี ยบเทียบการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งของภาพถ่ายออร์ โธที่ได้จากระบบเครื อข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันทีและแบบสถิต สามารถแบ่งเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
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4.4.1 นําภาพถ่ายทางอากาศเชิ งเลขและค่าพิกดั ของจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิ น ผ่านกระบวนการ
ปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่าย จะได้เป็ นภาพถ่ายออร์ โธที่ สร้างขึ้นโดยใช้ค่าพิกดั จากจุดควบคุ มภาพ
ภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิต และระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที

ภาพที่ 4.4.1 แสดงที่ต้ งั จุดตรวจสอบบนภาพถ่ายออร์ โธ ด้วยจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากการรังวัดแบบ
สถิต (ภาพซ้าย) และที่ได้มาจากการรังวัดแบบระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที (ภาพขวา)
4.4.2 เปรี ยบเทียบค่าพิกดั จุดตรวจสอบและจุดเดียวกันที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นโดย
ใช้ค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิต พร้อมทั้งประเมินค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่ง
และพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สมั พันธ์กบั มาตราส่วนของแผนที่

ภาพที่ 4.4.2 ตารางประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่ง (จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากการรังวัดแบบสถิต)
4.4.3 เปรี ยบเทียบค่าพิกดั จุดตรวจสอบและจุดเดียวกันที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นโดย
ใช้ค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์
ในทันที พร้อมทั้งประเมินค่าความถูกต้องเชิ งตําแหน่ งและพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สัมพันธ์กบั
มาตราส่วนของแผนที่
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ภาพที่ 4.4.3. ตารางประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่ง (จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากการรังวัดแบบระบบ
เครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที)
4.4.4 เปรี ยบเทียบค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งและค่าความคลาดเคลื่อนทางราบที่สมั พันธ์กบั มาตรา
ส่วนของแผนที่ ของภาพออร์โธทั้งสองภาพ

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษาและวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบผลการประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งของภาพถ่ายออร์
โธที่ สร้างขึ้นโดยใช้ค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิ นที่ ได้จากการรังวัดแบบสถิตและระบบเครื อข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที ได้ทาํ การศึกษาบริ เวณโรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ กําหนดและรังวัด
ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินจํานวน 6 จุดด้วยวิธีการรังวัดแบบสถิตและวิธีการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการ
รังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที นําค่าพิกดั ที่ได้มาใช้ดดั แก้ภาพถ่ายด้วยวิธีโฟโตแกรมเมตรี จากนั้นกําหนด
และรังวัดจุดตรวจสอบด้วยวิธีการรังวัดแบบสถิต จํานวน 23 จุด กระจายตัวครอบคลุมทั้งพื้นที่ศึกษา ต่อมานํา
ภาพถ่ายออร์ โธที่ได้มาประเมินความถูกต้องเชิงตําแหน่งและพิจารณาความความคลาดเคลื่อนทางราบที่สัมพันธ์
กับมาตราส่วนของแผนที่ ทั้ง 2 ภาพ และเปรี ยบเทียบผลที่ได้ ซึ่งสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
จากการศึกษาศึกษาโดยใช้กระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพถ่ายออร์โธ
โดยใช้ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพถ่ายภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดโดยใช้วธิ ี การเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบ
จลน์ในทันทีและแบบสถิต พบว่า ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากวิธีรังวัดทั้งสองวิธีสามารถนํามาใช้
กระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายเพื่อสร้างภาพถ่ายออร์โธได้ โดยไม่พบปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากการประเมินความถูกต้องเชิ งตําแหน่ งของภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นโดยใช้ค่าพิกดั จากจุดควบคุม
ภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิตและระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งตามมาตรฐานของ NSSDA พบว่า ภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้น
ด้วยค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดิ นที่ ได้จากการรังวัดแบบสถิ ต มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ เท่ากับ
0.402 เมตร ค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ 0.695 เมตร ส่ วนภาพถ่ายออร์ โธที่สร้าง
ขึ้นด้วยค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที มี
ค่าความคลาดเคลื่อนทางราบ เท่ากับ 0.45 เมตร เมตร ค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เท่ากับ
0.779 เมตร และเมื่อใช้หลักเกณฑ์พิจารณาความคลาดเคลื่อนทางราบที่ สัมพันธ์กบั มาตราส่ วนของแผนที่ ของ
ภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานความถูกต้องของ ASPRS พบว่า ภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นด้วยค่าพิกดั
จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิต สามารถจัดว่าอยูใ่ นชั้นของความถูกต้องทางราบที่ 0.3
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เมตร ที่ กาํ หนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบไม่เกิ น 0.424 เมตร ค่าความถูกต้องเชิ งตําแหน่งที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ไม่เกิน 0.734 เมตร สามารถนําไปสร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,200 ในงานชั้นที่ 1
และ 1:600 ในงานชั้นที่ 2 ส่วนภาพถ่ายออร์โธที่สร้างขึ้นด้วยค่าพิกดั จากจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากระบบ
เครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที สามารถจัดว่าอยูใ่ นชั้นของความถูกต้องทางราบที่ 0.45 เมตร ที่
กําหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนทางราบไม่เกิน 0.636 เมตร ค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อย
ละ 95 ไม่เกิน 1.101 เมตร สามารถนําไปสร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,800 ในงานชั้นที่ 1 และ 1:900
ในงานชั้นที่ 2

6. อภิปรายผล

เมื่อนําผลการประเมินค่าความถูกต้องเชิงตําแหน่งของภาพถ่ายออร์ โธที่สร้างขึ้นโดยใช้ค่าพิกดั จากจุด
ควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัดแบบสถิตและระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที
มาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า ค่าพิกดั ของจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้มาจากการรังวัดด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัด
ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ในทันที สามารถนํามาใช้สร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,800 ในงานชั้นที่ 1 และ
1:900 ในงานชั้นที่ 2 ขึ้นไป แทนการสร้างภาพออร์ โธโดยใช้ค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรังวัด
แบบสถิต
การใช้ประโยชน์ สามารถนําไปทดแทนการรังวัดค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินที่ได้จากการรั งวัด
แบบสถิต กล่าวคือ เมื่อต้องการสร้างหรื อปรับปรุ งแผนที่มาตราส่ วน 1:1,800 หรื อมาตราส่วนเล็กกว่า 1:1,800 ขึ้น
ไป จะสามารถใช้วิธีการรังวัดค่าพิกดั จุดควบคุมภาพภาคพื้นดินด้วยระบบเครื อข่ายการรังวัดด้วยดาวเที ยมแบบ
จลน์ในทันที มาใช้ได้ซ่ ึ งการทํางานจะใช้เวลาในการรังวัดน้อยกว่า, ใช้บุคลากรและอุปกรณ์การรังวัดตัวเดียวใน
การรังวัดแต่ละครั้ง ส่งผลให้ลดงบประมาณและเวลาในการทํางานลง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การกําหนดจุดควบคุมภาพภาคพื้นดินหรื อจุดตรวจสอบนั้น เมื่อกําหนดจุดที่ปรากฏบนภาพถ่าย
ทางอากาศเชิงเลขแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเข้าสํารวจรังวัดในภูมิประเทศ บางจุดเมื่อเข้าในภูมิประเทศแล้ว พบว่า
มีสิ่งบดบังสัญญาณดาวเทียม หรื อจุดที่เลือกไว้ไม่เหมาะสมในการตั้ง เช่น เป็ นเนินเขา, พื้นที่ต่าํ , มีแนวต้นไม้สูง
เป็ นต้น ดังนั้นในการกําหนดจุดตรวจสอบ ควรที่จะเลือกเผื่อไว้ประมาณ 5 – 10 จุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ผูท้ ี่สนใจจะศึกษานําไปต่อยอด อาจจะนําโปรแกรมประยุกต์ที่ต่างออกไปมาใช้ หรื อใช้วธิ ีรังวัด
ด้วยวิธีอื่นหรื อวิธีที่มีความทันสมัยยิง่ ขึ้น มาศึกษาวิจยั เปรี ยบเทียบและพัฒนาต่อไป

8. เอกสารอ้ างอิง
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การเปรียบเทียบอัตราการเปลีย่ นแปลงสมบัตนิ ํา้ มันหล่อลื่นและการปล่อยมลพิษของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ทใี่ ช้ นํา้ มันดีเซล B7 กับนํา้ มันไบโอดีเซล B20
ตามระยะการเปลีย่ นถ่ าย
COMPARISON OF LUBRICANT AND EMISSIONS OF LARGE DIESEL
TRUCKS USING B7 DIESEL COMPARED WITH BIODIESE B20
ACCORDING TO THE TRANSITION PERIOD
พัทธิโรฒ ชาบุญมี1
1
นักศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ องต้ นกําลัง คณะวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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เชษฐวุฒิ ภูมิพพิ ฒ
ั น์ พงศ์ 2
2
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ องต้ นกําลังเครื่ องต้ นกําลัง คณะวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
E-mail: chedthawutp@kmutnb.ac.th
วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์3
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่ องกล คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
E-mail: wannalak.l@cit.kmutnb.ac.th
บทคัดย่ อ

งานวิจัยนี้ วิเคราะห์การปล่อยมลพิษและการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหล่อลื่ นในเครื่ องยนต์ดีเซลที่ ใช้
เชื้อเพลิง B7 เปรี ยบเทียบกับ B20 โดยนําผลการทดสอบของ กรมธุรกิจพลังงาน จากโครงการศึกษาการใช้น้ าํ มัน
ดีเซลหมุนเร็ วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในอัตราส่วนร้อยละ 20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อทําการเปรี ยบเทียบ
อัตราการเปลี่ ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหล่อลื่ น ปริ มาณโลหะเจื อปนและการปล่อยมลพิษของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าํ มันดีเซล B7 เปรี ยบเทียบกับนํ้ามันไบโอดีเซล B20 ตามระยะการเปลี่ยนถ่าย ที่ระยะ
0-100,000 กิโลเมตร
จากผลการวิเคราะห์อตั ราการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่นตามระยะเปลี่ยนถ่าย ของรถบรรทุก 2
ยี่ห้อ พบว่า รถบรรทุกทั้งสองยี่ห้อที่ใช้เชื้อเพลิง B20 ปล่อยควันดําน้อยกว่าเชื้อเพลิง B7 อัตราการเปลี่ยนแปลง
ตามระยะการเปลี่ยนถ่ายอยูท่ ี่ 0.72% - 0.3% ในส่ วนของผลกระทบต่อคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหล่อลื่น
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พบว่า ค่าความหนื ด ความเป็ นด่าง ค่าความเป็ นกรด ระดับการเกิดออกซิ เดชันและเขม่า รวมถึงปริ มาณโลหะเจือ
ปนในนํ้ามันหล่อลื่นโดยรวมรถบรรทุกทั้งสองยีห่ อ้ มีผลทางคุณสมบัติใกล้เคียงกัน
คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, คุณสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่น, พลังงานทดแทน

ABSTRACT

This research analyzes the emission and degradation of lubricant in B7 diesel engines compared to B20.
Department of Energy Business A 20% biodiesel project in a large truck to compare the change in physical
properties of the lubricant. Methane contamination and emissions of large diesel trucks using B7 diesel compared
to biodiesel B20 at 0-100,000 km.
According to the results of the analysis of the conversion rate of two brands of truck lubricants, that
both trucks using B20 fuel had less black smoke than B7 fuel. The conversion rate was 0.72% - 0.3% of the
physical properties of the lubricant, viscosity, alkalinity, acidity Oxidation and soot levels including the amount
of metal in the lubricant. Both trucks have similar characteristics.
Keywords: biodiesel, lubricant properties, renewable energy

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในปั จจุบนั ประเทศต่างๆทัว่ โลกกําลังประสบปั ญหาเรื่ องสภาวะโลกร้อนอันเนื่ องมาจากมลพิษ ส่ วน
หนึ่ งเป็ นผลต่อเนื่องมาจากปริ มาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น จึงทําหลายประเทศตระหนักถึงเรื่ องความมัน่ คงด้าน
พลังงานและเชื้อเพลิง นํ้ามันปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นเชื้อเพลิงหลักของยานพาหนะและเครื่ องจักร มีแนวโน้มจะหมดไป
จากโลกและส่ งผลให้มีมลพิษเพิ่มขึ้นตามปริ มาณการใช้เชื้ อเพลิง รวมทั้งมี การออกกฎหมายด้านการควบคุม
มลพิษไอเสี ยที่ เข้มงวดขึ้น (กรมธุ รกิ จพลังงาน, 2550: 1-90) จึ งทําให้หลายประเทศทัว่ โลกคิดค้นวิจยั เชื้ อเพลิง
ทางเลือกใหม่ๆ เพื่อมาทดแทนนํ้ามันดิบที่จะหมดไปจากโลกในอนาคตและลดปริ มาณมลพิษที่เกิ ดจากการเผา
ไหม้น้ าํ มันเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิ ล (กิตติ สถาพรประสาธน์ และ ธวัชชัยชัย เจริ ญคุณ, 2014:305-319) ประเทศ
ไทยเป็ นประเทศผลิตผลทางการเกษตรจํานวนมากและมีศกั ยภาพสู งในการผลิตวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้ามันไบโอ
ดีเซล เพื่อช่วยลดการนําเข้านํ้ามันจากต่างประเทศ จึงทําเกิดการพัฒนาเชื้อเพลิงไบโอดีเซลเป็ นเชื้อเพลิงทางเลือก
โดยไบโอดีเซลคือนํ้ามันดีเซลผสมกับเอทานอล สามารถใช้ทดแทนนํ้ามันดีเซลได้ (ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี และ
อนุ กูล จันทร์ แก้ว,2553: 1-123) แต่เนื่ องจากการใช้ไบโอดี เซลทําให้มีผลต่อต่อเครื่ องยนต์และคุณสมบัติของ
นํ้ามันหล่อลื่น จึงจําเป็ นต้องมีการวิจยั และทําการทดสอบการใช้งานเชื้อเพลิงไบโอดีเซลทั้งด้านมลพิษ สมรรถนะ
และการสึ กหรอของเครื่ องยนต์ เพื่อเป็ นข้อมูลสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลต่อไป
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า อัตราสิ้ นเปลืองของเชื้อเพลิงดีเซลและเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20
มีค่าใกล้เคียงกัน ค่าควันดําของเชื้อเพลิงดีเซลและไบโอดีเซล B20 ใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นเกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 45
ตามมาตรฐาน ด้านสมรรถนะเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 ส่งผลให้กาํ ลังของเครื่ องยนต์ลดตํ่าลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบ
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กับดีเซล B0 แต่ถา้ เทียบกับไบโอดีเซล B5 พบว่า ไบโอดีเซล B20 ให้กาํ ลังตํ่ากว่า ประมาณร้อยละ 0.9 (กรมธุรกิจ
พลังงาน, 2557: 1-184)
เนื่ องจากงานวิจยั ที่ ผ่านมาจะเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระหว่างข้อมูลที่ ได้จากการทดสอบกับค่า
มาตรฐาน ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึ งทําการศึกษาเกี่ ยวกับการเปรี ยบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่น
และการปล่อยมลพิษของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าํ มันดีเซล B7 เปรี ยบเทียบกับนํ้ามันไบโอดีเซล B20 ตาม
ระยะการเปลี่ยนถ่าย โดยการนําผลการทดสอบการใช้ไบโอดีเซลของกรมธุ รกิ จพลังงานโครงการศึกษาผลการ
ใช้ไบโอดีเซลที่มีสัดส่ วนร้อยละ 20 โดยปริ มาตร ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ดว้ ยการใช้งานจริ ง 100,000 กม. ที่ได้
ดําเนิ นการไปแล้วนั้น มาวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเที ยบอัตราการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่นและการปล่อย
มลพิษของรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้น้ าํ มันดีเซล B7 เปรี ยบเทียบกับนํ้ามันไบโอดีเซล B20 ตามระยะการเปลี่ยน
ถ่าย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผบู ้ ริ โภค และผูผ้ ลิตรถยนต์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อวิเคราะห์ผลของเครื่ องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง B7 เปรี ยบเทียบกับเชื้ อเพลิง B20 ในด้านอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่นและการปล่อยมลพิษ

3. แนวคิดทฤษฎีและวิธีดําเนินการวิจัย

โครงการวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก รายงานผลการศึ กษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึ กษาการใช้
ดีเซลหมุนเร็ วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในอัตราส่ วนร้อยละ20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่ งกรมธุรกิจพลังงาน
ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วในตารางที่ 1 พบว่ามีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ทางผูว้ ิจยั จึงนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อ โดยวิธีการหาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงและคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
ข้อมูล เพื่อเปรี ยบเที ยบเชื้ อเพลิ ง B7 และ B20 ที่ มีผลต่อการปล่อยควันดําและการสึ กหรอของเครื่ องยนต์โดย
วิเคราะห์ได้จากการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหล่อลื่น
ตารางที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานของคุณสมบัติและสิ่ งเจือปนในนํ้ามันหล่อลื่น
คุณ
สมบัติ

ควัน
ดํา

ความ
หนืด

ปริ มาณ
เขม่า

ความ
เป็ นด่าง

ความเป็ น
กรด

ปริ มาณ
นํ้า

เกณฑ์
มาตรฐาน

≤
45 %

อยู่
ในช่วง ±
20%

≤ 3%

ลดลง ≤
50%

เพิ่มขึ้น ≤ 3
(mgKOH/g)

≤ 0.2
(%wt)

ระดับ
ออกซิ
เดชัน

≤ 25
(Abs.cm-1)

เหล็ก

อะลู
มิเนียม

ทอง
แดง

ตะ
กัว่

≤ 100
ppm

≤ 40
ppm

≤ 40
ppm

≤
40
pp
m

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน
3.1 การเลือกข้ อมูลจากงานวิจยั
การคัดเลือกข้อมูลจากงานวิจยั ของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อนํามาวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงและ
ใช้คาํ นวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ มีหลักการดังนี้
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รถบรรทุกยี่ห้อ I จะนําข้อมูลที่ ระยะทาง 20,000 40,000 60,000 80,000 และ 100,000 กิ โลเมตร หรื อ
ทุกๆระยะ 20,000 กิโลเมตรของการทดสอบ มาทําการวิเคราะห์ เพราะเชื้อเพลิง B7 และ B20 มีระยะการเปลี่ยน
ถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นเท่ากันคือ 20,000 กิโลเมตร ส่ วนรถบรรทุกยี่หอ้ V จะนําข้อมูลที่ระยะทาง 20,000 60,000 และ
100,000 กิโลเมตร มาวิเคราะห์ เพราะว่า รถที่ใช้เชื้อเพลิง B7 และ B20 มีระยะเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่นไม่เท่ากัน
โดย B7 เปลี่ ย นถ่ า ยนํ้า มันหล่อ ลื่ นทุ ก ๆ 40,000 กิ โ ลเมตร ส่ ว น B20 เปลี่ ย นถ่ า ยนํ้า มันหล่อ ลื่ นทุ ก ๆ 20,000
กิ โลเมตรตามคําแนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต ดังนั้น เพื่อให้สามารถนําข้อมูลมาเปรี ยบเที ยบกันได้ จึ งนําข้อมูลที่
ระยะทาง 20,000 60,000 และ 100,000 กิโลเมตร มาใช้ในการวิเคราะห์ เพราะว่าที่ระยะทางดังกล่าวนํ้ามันหล่อลื่น
ของรถที่ใช้เชื้อเพลิง B7 และ B20 ผ่านการใช้งานมาแล้ว 20,000 กิโลเมตรเท่ากัน และนําข้อมูลที่ได้คาํ นวณหา
เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง โดยใช้สูตรการหาเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงในข้อ 3.2 โดยแต่ละค่าจะมีวิธีการ
คํานวณต่างกัน จะได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสมบัติและปริ มาณโลหะในนํ้ามันหล่อลื่น
3.2 การคํานวณหาอัตราเปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลง
การคํา นวณหาอัตราเปอร์ เซ็ นต์การเปลี่ ย นแปลงเป็ นการแปลงข้อมู ลดิ บที่ ได้จากการทดสอบ
ภาคสนามของกรมธุ รกิ จพลังงาน เพื่อเปรี ยบเที ยบค่าระหว่างนํ้ามันหล่อลื่ นใหม่และนํ้ามันหล่อลื่ นที่ ใช้แล้ว
หลังจากระยะวิ่งทดสอบทุ กๆ 20,000 กิ โลเมตร แสดงให้เห็ นถึ งการเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติทางกายภาพและ
ปริ มาณโลหะเจือปนลดลงหรื อเพิ่มขึ้น ทําให้สามารถวิเคราะห์ได้วา่ มีการเสื่ อมสภาพไปเท่าไหร่ หลังจากใช้งาน
ซึ่งมีหลักการดังนี้
3.2.1 การหาเปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลงของความหนืด, TBN และ TAN
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง = 100 −[

100

ค่าที่ได้จากนํ้ามันเก่า

] × ค่าที่วดั ได้ตอนเปลี่ยนถ่าย (ค่าหลังผ่านการใช้งาน)
100

] × 10.35
= 100 −[
10.8
= 4.167 %
ดังนั้น เมื่ออยากทราบว่าเหลืออยูก่ ี่เปอร์เซ็นต์จะได้ 100 – 4.167 = 95.83 %
3.2.2 การหาผลต่ างของการเปลี่ยนแปลงปริ มาณเขม่ า ปริมาณนํ้า ระดับออกซิเดชัน และปริมาณ
โลหะ
เนื่ อ งจากค่ า เขม่ า ปริ ม าณนํ้า ระดับ ออกซิ เ ดชัน และปริ ม าณโลหะ ไม่ ส ามารถคํา นวณเป็ น
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงจึงต้องนําผลต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ได้ในข้อ 3.2.2 ไปคํานวณเป็ น
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในข้อ 3.2.3
ผลต่างการเปลี่ยนแปลง = ค่าที่วดั ได้หลังจากวิง่ ทดสอบ (นํ้ามันเก่า) – ค่าเริ่ มต้นก่อนวิง่ ทดสอบ (นํ้ามันใหม่)
Ex. ผลต่างการเปลี่ยนปริ มาณทองแดง
= 13 ppm – 0.1 ppm = 12.9
ดังนั้น ผลต่างของการเปลี่ยนแปลงปริ มาณทองแดง
= 12.9 ppm
3.2.3 การหาเปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลงของปริมาณนํา้ เขม่ า ระดับออกซิเดชัน และปริมาณโลหะ
Ex. เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงความหนืด

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (%) =

100(%)

เกณฑ์มาตรฐาน

× ผลต่างของปริ มาณที่เปลี่ยนแปลง (ppm)
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ปริ มาณนํ้า (%) =

Ex.

100 (%)

2,000 (ppm)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

× 317(ppm)

= 15.85 %
ดังนั้น เมื่ออยากทราบว่าหลังจากใช้งานสมบัติเหลืออยูก่ ี่เปอร์เซ็นต์ 100 – 15.85 = 84.15 %
3.3 คํานวณหาค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ประกอบด้วยตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริ มาณ (จรัญ จันทลักขณา, 2540: 90-95) งานวิจยั นี้ นาํ สหสัมพันธ์มาใช้วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของอัตราการเปลี่ ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่ นและการปล่อยมลพิษตามระยะการเปลี่ ยนถ่าย
นํ้ามันหล่อลื่นเทียบกับระยะทาง เพื่อดูแนวโน้มการเสื่ อมสภาพ
rxy=

𝑁𝑁 ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥−∑ 𝑥𝑥 ∑ 𝑦𝑦

�{[𝑁𝑁 ∑ 𝑥𝑥 2 −(∑𝑥𝑥)2 ][𝑁𝑁 ∑ 𝑌𝑌 2 −(∑ 𝑌𝑌)2 ]}

โดยสัมประสิ ทธิ์สมั พันธ์ (r) จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1
ถ้า r = 1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบตามกันโดยสมบูรณ์
ถ้า r = 0 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีมีความสัมพันธ์เชิงกัน
ถ้า r = -1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบกันโดยสมบูรณ์

4. ผลการศึกษา

4.1 ผลการวิเคราะห์ เปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลง
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ภาพที่ 1 ส่วนต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตั้งแต่ระยะทาง 20,000-100,00 km ของรถ I1-I3 B7 และ
ของรถ I1-I3 B20
การปล่อยมลพิษในด้านควันดํา พบว่า เมื่อใช้เชื้ อเพลิง B20 ปล่อยควันดําโดยเฉลี่ย น้อยกว่า B7 อยูท่ ี่
0.72% - 0.3% ทั้งยีห่ อ้ I และยีห่ อ้ V แสดงในภาพที่ 1 และภาพที่ 2
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การเสื่ อมสภาพทางคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า ยี่ห้อ I เมื่ อใช้เชื้ อเพลิง B20 มี การเสื่ อมสภาพของ
ความหนืด ความเป็ นด่าง ระดับการเกิดออกซิเดชัน น้อยกว่า B7 อยูท่ ี่ 0.19 %, 1.6 %, 0.13 % ตามลําดับ และพบว่า
B20 มี การเสื่ อมสภาพของคุ ณ สมบัติด้าน ความเป็ นกรด ปริ มาณเขม่า ปริ มาณนํ้า มากกว่า B7 อยู่ที่ 7.43 %,
0.002 %, 0.45 % ตามลําดับ ส่ วนยี่ห้อ V เมื่อใช้เชื้ อเพลิง B20 พบว่า มีการเสื่ อมสภาพของคุณสมบัติดา้ น ความ
หนืด ความเป็ นด่าง ความเป็ นกรด ปริ มาณเขม่า และ ระดับการเกิดออกซิเดชัน สูงกว่า B7 เท่ากับ 3.55 %, 3.49 %,
0.68 %, 0.04 % และ1.94 % ตามลําดับ ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน แสดงในภาพที่ 1และภาพที่ 2
ปริ มาณโลหะเจือปนในนํ้ามันหล่อลื่น พบว่า ยี่หอ I เมื่อใช้เชื้อเพลิง B20 พบว่า มีปริ มาณเหล็ก ปริ มาณ
ทองแดง ปริ ม าณตะกั่ว น้อ ยกว่า B7 เท่ า กับ 0.29 %, 0.86 %, 0.22 % ตามลํา ดับ และพบว่า B20 มี ป ริ ม าณ
อะลูมิเนียมมากกว่า B7 อยูท่ ี่ 0.18 % ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน ส่วนรถยีห่ อ้ V เมื่อใช้เชื้อเพลิง B20 พบว่า
มีปริ มาณอะลูมิเนียม และ ปริ มาณตะกัว่ น้อยกว่า B7 เท่ากับ 0.11 % และ 0.1 % ตามลําดับ และพบว่า B20 มี
ควันดํา
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ภาพที่ 2 ส่วนต่างของอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยตั้งแต่ระยะทาง 20,000-100,00 km ของรถ V1-V3 B7 และ
รถ V1-V3 B20
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ค่าความสัมพันธ์ ของเปอร์ เซ็นต์ การเปลีย่ นแปลง
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่า r ของอัตราการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ r
คุณสมบัติดา้ นต่างๆ
มลพิษ
ควันดํา
ความหนืด
คุณสมบัติ
ปริ มาณเขม่า
ทาง
ความเป็ นด่าง
กายภาพ
ความเป็ นกรด
ปริ มาณนํ้า
ระดับออกซิเดชัน
เหล็ก
ปริ มาณ
อะลูมิเนี ยม
โลหะ
ทองแดง
ตะกัว่

I
B7
0.614
0.896
-0.525
0.695
0.442
0.271
-0.339
0.930
0.707
0.776
0.928

V
B20
0.650
-0.292
-0.548
-0.749
-0.842
0.701
-0.953
-0.418
-0.929
0.154
0.028

B7
0.247
-0.842
-0.964
-0.655
0.4298
0.177
0.364
0.992
0.833
0.997
0.822

B20
0.362
0.839
0.918
0.999
0.939
0.804
0.458
0.963
0.986
0.951
1

จากตารางที่ 2ได้ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
1. ควัน ดํา ผลวิเ คราะห์ พบว่า ยี่ห้อ I เชื้ อ เพลิ ง B20 กับ B7 มี ค่ า r อยู่ร ะหว่า ง 0.5-0.8 แสดงว่า เมื่ อ
ระยะทางเพิ่มขึ้นมีการปล่อยควันดําตํ่าลง และ ยีห่ อ้ V เชื้อเพลิง B20 กับเชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 แสดงว่า
ระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของควันดํา
2. การเสื่ อมสภาพทางคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหล่อลื่น ผลวิเคราะห์ พบว่า ค่าความหนืด ยีห่ อ้ I
เชื้อเพลิง B20 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความหนืด เชื้อเพลิง B7
มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความหนืดมีการเสื่ อมสภาพน้อยลง และยีห่ อ้ V เชื้อเพลิง
B20 มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความหนืดมีการเสื่ อมภาพน้อยลง เชื้อเพลิง B7 มีค่า r
มากกว่า -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความหนื ดมีการเสื่ อมภาพมากขึ้น ส่ วนปริ มาณเขม่า พบว่า
ยีห่ อ้ I เชื้อเพลิง B20 กับ B7 มีค่า r ระหว่าง -0.5 ถึง -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นปริ มาณเขม่าจะมากขึ้น
ตาม และยี่ห้อ V เชื้ อเพลิ ง B20 มี ค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่ อระยะทางเพิ่มขึ้ นมี ปริ มาณเขม่าน้อ ยลง
เชื้อเพลิง B7 มีค่า r มากกว่า -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิม่ ขึ้นจะมีปริ มาณเขม่ามากขึ้น ส่วนค่าความเป็ นด่าง
พบว่า ยี่ห้อ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r ระหว่าง -0.5 ถึง -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความเป็ นด่างมีการ
เสื่ อมสภาพมากขึ้น เชื้อเพลิง B7 มีค่า r ระหว่าง 0.5-0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความเป็ นด่างมีการ
เสื่ อมสภาพน้อยลง และยี่หอ้ V เชื้อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความเป็ น
ด่ างมี การเสื่ อมสภาพน้อยลง เชื้ อเพลิ ง B7 มี ค่า r ระหว่าง -0.5 ถึ ง -0.8 หมายความว่าค่าความเป็ นด่ างมี ก าร
เสื่ อมสภาพมากขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น ส่วนความเป็ นกรด พบว่า ยีห่ อ้ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r ระหว่าง -0.5 ถึง 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความเป็ นกรดของนํ้ามันหล่อลื่นมีมากขึ้น เชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า
0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ นกรด และยีห่ อ้ V เชื้อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า
0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นค่าความเป็ นกรดมีนอ้ ยลง เชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 หมายความว่า
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ระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความเป็ นกรด ส่วนปริ มาณนํ้า พบว่า ยีห่ อ้ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r ระหว่าง
0.5-0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นมีปริ มาณนํ้าน้อยลง เชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 ซึ่ งไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปริ มาณนํ้า และยี่ห้อ V เชื้ อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าระยะทางเพิ่มขึ้นจะมี
ปริ มาณนํ้าน้อยลงเมื่อ เชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริ มาณ
นํ้า และระดับการเกิดออกซิ เดชัน พบว่า ยี่ห้อ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางมาก
ขึ้ นระดับการเกิ ดออกซิ เดชันมี มากขึ้ น เชื้ อเพลิ ง B7 มี ค่า r น้อยกว่า 0.5 แสดงให้ว่าระยะทางไม่มีผลต่ อ การ
เปลี่ ยนแปลงของระดับการเกิ ดออกซิ เดชัน และยี่ห้อ V เชื้ อเพลิ ง B20 มี ค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่ อ
ระยะทางมากขึ้นระดับการเกิดออกซิ เดชันมีนอ้ ยลง เชื้อเพลิง B7 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับการเกิดออกซิเดชัน
3. ปริ มาณโลหะเจือปนในนํ้ามันหล่อลื่น ผลวิเคราะห์ พบว่า ปริ มาณเหล็ก ยี่ห้อ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r
น้อยกว่า 0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณเหล็ก เชื้อเพลิง B7 มีค่า r มากกว่า 0.8
คือระยะทางเพิ่มขึ้นปริ มาณเหล็กน้อยลง และยีห่ อ้ V เชื้อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทาง
เพิ่มขึ้นมีปริ มาณเหล็กน้อยลง เชื้อเพลิง B7 มีค่า r อยูร่ ะหว่าง 0.5-0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางมากขึ้นมีปริ มาณ
เหล็กน้อยลง
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ภาพที่ 3 อัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณควันดํา ของรถยีห่ อ้ I ที่ใช้ B7 กับ B20 และ รถยีห่ อ้ V ที่ใช้ B7 กับ B20
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ภาพที่ 4 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริ มาณโลหะเจือปนในนํ้ามันหล่อลื่นตามระยะเปลี่ยนถ่าย ของรถยีห่ อ้ I
ที่ใช้ B7 กับ B20 และ รถยีห่ อ้ V ที่ใช้ B7 กับ B20
ปริ มาณอะลูมิเนี ยม พบว่า ยี่ห้อ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r มากกว่า -0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางมากขึ้น
จะมี ปริ มาณอะลูมิเนี ยมมากขึ้น เชื้ อเพลิ ง B7 มี ค่า r ระหว่าง 0.5-0.8 หมายความว่าเมื่ อระยะทางมากขึ้นจะมี
ปริ มาณอะลูมิเนี ยมน้อยลง และยี่ห้อ V เชื้ อเพลิ ง B20 กับ เชื้ อเพลิ ง B7 มี ค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่ อ
ระยะทางมากขึ้นจะมีปริ มาณอะลูมิเนี ยมน้อยลง ส่วนปริ มาณทองแดง พบว่า ยีห่ อ้ I เชื้อเพลิง B20 มีค่า r น้อยกว่า
0.5 แสดงถึ งระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงของปริ ม าณทองแดง เชื้ อเพลิ ง B7 มี ค่า r ระหว่าง 0.5-0.8
หมายความว่าเมื่อระยะทางมากขึ้นจะมีปริ มาณทองแดงน้อยลง และยี่ห้อ V เชื้อเพลิง B20 กับ เชื้อเพลิง B7 มีค่า r
มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางมากขึ้นจะมีปริ มาณทองแดงน้อยลง ส่ วนปริ มาณตะกั่ว พบว่า ยี่ห้อ I
เชื้อเพลิง B20 มีค่า r น้อยกว่า 0.5 หมายความว่าระยะทางไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณตะกัว่ เชื้อเพลิง
B7 มีค่า r อยูร่ ะหว่าง 0.5-0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางเพิ่มขึ้นจะมีปริ มาณตะกัว่ น้อยลง และยี่ห้อ V เชื้อเพลิง
B20 กับเชื้อเพลิง B7 มีค่า r มากกว่า 0.8 หมายความว่าเมื่อระยะทางมากขึ้นจะมีปริ มาณตะกัว่ มีนอ้ ยลง
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ภาพที่ 5 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของนํ้ามันหล่อลื่นตามระยะเปลี่ยนถ่าย ของรถยีห่ อ้ I
ที่ใช้ B7 กับ B20 และ รถยีห่ อ้ V ที่ใช้ B7 กับ B20

5. การอภิปรายผล

จากข้อมูลการทดสอบรถบรรทุก 2 ยี่ห้อ คือ I กับ V นํามาวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้เชื้อเพลิง B7
และเชื้อเพลิง B20 ในด้านการปล่อยควันดําและการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหล่อลื่น พบว่าเมื่อใช้เชื้อเพลิง B20 มี
การปล่อยควันดําตํ่ากว่าเชื้ อเพลิง B7 และการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหล่อลื่น ในด้านการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ทางกายภาพของนํ้ามันหล่อลื่น พบว่า เชื้อเพลิง B20 อยูใ่ นเกณฑ์ที่เทียบเคียงได้กบั เชื้อเพลิง B7 โดยเชื้อเพลิง B20
ส่ งผลให้ความหนื ด ความเป็ นด่าง มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติน้อยกว่า B7 ส่ วนความเป็ นกรด ระดับการเกิ ด
ออกซิ เดชัน มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติมากกว่า B7 ส่ วนค่าปริ มาณนํ้าไม่สามารถนํามาวิเคราะห์ได้เนื่องจากค่า
ปริ มาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ พบว่าในนํ้ามันหล่อลื่นใหม่มีปริ มาณนํ้าที่สูงแม้วา่ จะยังไม่ผ่านการใช้งาน ใน
ด้านปริ มาณโลหะเจือปนในนํ้ามันหล่อลื่น พบว่าเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกัว่ มีปริ มาณที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น
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วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เมื่อเปรี ยบเที ยบการปล่อยควันดํา และการเสื่ อมสภาพของนํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนั้น เชื้ อเพลิง
B20 สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิง B7 ได้ โดยจะไม่ส่งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องยนต์

6. สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์อตั ราการเปลี่ยนแปลงสมบัติน้ าํ มันหล่อลื่นและการปล่อยมลพิษของรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ ที่ ใ ช้น้ าํ มันดี เ ซล B7 กับ นํ้า มัน ไบโอดี เซล B20 ตามระยะการเปลี่ ย นถ่ า ย พบว่า ด้า นการปล่ อยควันดํา
เชื้ อ เพลิ ง B20 มี ก ารปล่ อ ยควัน ดํา น้ อ ยกว่ า เชื้ อ เพลิ ง B7 ด้า นผลกระทบต่ อ คุ ณ สมบัติ ท างกายภาพของ
นํ้า มัน หล่ อ ลื่ น ได้แ ก่ ความหนื ด ปริ ม าณเขม่ า ความเป็ นด่ า ง ความเป็ นกรด ปริ ม าณนํ้า และระดับ การเกิ ด
ออกซิ เ ดชัน เชื้ อ เพลิ ง B20 มี อ ัต ราการเปลี่ ย นแปลงใกล้เ คี ย งกับ เชื้ อ เพลิ ง B7 ด้า นปริ ม าณโลหะเจื อ ปนใน
นํ้ามันหล่อลื่น เชื้อเพลิง B20 ส่ งผลต่อปริ มาณเหล็ก อะลูมิเนี ยม ทองแดง และตะกัว่ ที่เจือปนในนํ้ามันหล่อลื่น
ใกล้เคียงกับเชื้อเพลิง B7 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ เชื้อเพลิง B20 สามารถใช้ทดแทนเชื้อเพลิง B7 ในรถบรรทุกได้ ไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเครื่ องยนต์ และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมมากกว่าเชื้อเพลิง B7
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