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บทคัดย่อ
คุณภาพน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่ไม่สมบูรณ์และน้ าที่ผสมกับน้ ามันไฮดรอลิกส์ รวมไปถึงการเกิดฟองอากาศ
และอุณหภูมิของน้ ามันไฮดรอลิกส์ในระบบร้อนเกินไป เป็ นสาเหตุที่ทาให้ระบบไฮดรอลิกส์ตอ้ งหยุดทางาน
ทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่ถงั พักน้ ามันไฮดรอลิกส์ คุณสมบัติความหนืดจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิน้ ามันไฮดรอลิกส์
ขนาดมิติและปริ มาตรน้ ามันในถังพักจึงเป็ นตัวแปรสาหรับในการวิเคราะห์หาภาระโหลดความร้อนของน้ ามัน
ไฮดรอลิ กส์ เ กรด ISO VG68 โปรแกรมสาเร็ จ รู ป ทางด้านวิ ศ วกรรมพลศาสตร์ ข องไหลถู กน ามาใช้ใ นการ
ตรวจสอบผลเฉลยของกรณี ศึกษาที่ได้สร้างขึ้นเพื่อเปรี ยบเทียบกับผลการคานวณทางทฤษฎี ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ปริ มาตรน้ ามันไฮดรอลิกส์ควรจะมี สัดส่ วน 65% ของปริ มาตรทั้งหมดของถังพัก และการเพิ่มแผ่นกั้น
ภายในถังพักที่ความแตกต่างของอุณหภูมิ 5 และ 15 องศาเซลเซี ยส จะมีฟลักช์ความร้อนเกิดขึ้น 2.157 kW/m2
และ 2.869 kW/m2 ส่ งผลให้การถ่ายเทความร้อนสู่ บรรยากาศภายนอกได้เร็ วขึ้นกว่าถังพักมาตรฐาน 80 วินาที
ในขณะที่ขนาดมิติของถังพักไฮดรอลิกส์ มีผลกระทบเล็กน้อยกับการระบายความร้อน
คาสาคัญ: ถังพักน้ ามันไฮดรอลิกส์, อัตราการถ่ายเทความร้อน, การจาลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

ABSTRACT
The quality of hydraulic oil, condensation, air bubbles, and increase in the temperature of hydraulic oil
are the reasons of the hydraulic system downtime that occurs at the hydraulic reservoir tank. The properties of
lubricants depend on the hydraulic oil temperature. Dimension and volume variables of hydraulic reservoir tank
ware used to calculate the heat load of hydraulic oil grade ISO VG68. Computational Fluid Dynamics approach
was used to verify the results of assumptions that has been created for comparison with theoretical calculations.
The results shown that the volume of hydraulic oil in the tank should not exceed 65 percent of total hydraulic
reservoir volume. Adding a baffle inside the hydraulic reservoir tank with a hydraulic oil temperature difference
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of 5 and 15 degrees Celsius, the heat flux was approximately 2.157 kW/m2 and 2.869 kW/m2. As a result, the
heat transfer to the surrounding area is 80 seconds faster than the standard hydraulic reservoir tank. While the
dimensions of the hydraulic reservoir it has little impact on heat dissipation.
Keywords: Hydraulic reservoir tank, Heat transfer rate, Numerical simulation

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ระบบไฮดรอลิ กส์ (Hydraulic system) เป็ นระบบที่ ใ ช้กัน อย่างกว้างขวางในโรงงานอุ ต สาหกรรม
เกือบจะทุกประเภท ระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้นมีส่วนสาคัญหลักๆ 3 ส่ วน ประกอบไปด้วย แหล่งจ่ายพลังงาน,
ระบบควบคุมการทางาน, และอุปกรณ์ทางาน การทางานของระบบไฮดรอลิกส์จะเหมือนกับระบบนิ วเมติกส์
(Pneumatic system) คือจะมีการควบคุมทิศทางการทางาน ทาให้สามารถเคลื่อนที่ได้ท้งั ในแนวเชิงเส้น (Actuator)
และการหมุนรอบแนวแกน (Motor) ในขณะที่อุปกรณ์และวงจรส่วนอื่นๆ จะเหมือนกัน แตกต่างกันที่ระบบนิวเม
ติกส์จะใช้ลมเป็ นตัวกลางในการส่ งถ่ายพลังงาน และลมจะถูกปล่อยทิ้งสู่ บรรยากาศ ซึ่ งระบบไฮดรอลิกส์จะใช้
น้ ามันไฮดรอลิกส์ เป็ นสารตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน หรื อเปลี่ยนแปลงพลังงานของของไหลให้เป็ นพลังงาน
กลโดยที่ ร ะบบการท างานจะเป็ นวงจรแบบหมุ น เวี ย น มี ถ ัง พัก น้ า มัน ไฮดรอลิ ก ส์ ท าหน้า ที่ ข จัด สิ่ ง สกปรก,
ขจัดฟองอากาศ, และเป็ นที่ระบายความร้ อนของน้ ามันในระบบ เมื่อน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่ได้ผ่านการทางานไหล
กลับสู่ ถงั พักปั๊ มไฮดรอลิกส์จะดูดน้ ามันกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง รู ปแบบการทางานนี้จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ระบบ
คือ ระบบปิ ด (Close loop) และระบบเปิ ด (Open loop) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 ทั้งสองระบบจะถูกใช้ในลักษณะ
การทางานที่ แตกต่างกัน โดยความซับซ้อนของระบบปิ ดจะมี มากกว่ าระบบเปิ ด เพราะการควบคุมมอเตอร์
สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ท้ งั หมุนซ้ายและขวาโดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มอุปกรณ์วาล์วควบคุม อีกทั้งสามารถ
สร้างแรงดันน้ ามันได้สูงและควบคุมความดันขณะใช้งานได้คงที่กว่าระบบเปิ ด จึงทาให้ระบบปิ ดมีค่าใช้จ่ายใน
การบารุ งรักษาที่สูงกว่าระบบเปิ ดมาก

แผนภาพที่ 1 แสดงวงจรการทางานของระบบปิ ดและระบบเปิ ดของไฮดรอลิกส์
[Exposito Anthony, (1997)]
อย่างไรก็ตาม น้ ามันไฮดรอลิกส์จะมีการหมุนเวียนอยูใ่ นระบบการทางานตลอดเวลา ทาให้น้ ามันที่ผ่าน
กลับลงสู่ ถงั พักต้องมีการระบายความร้อนให้อยู่ในช่วงของค่าการใช้งาน เนื่ องจากคุณสมบัติค่าความหนืดของ
น้ ามันไฮดรอลิ กส์ จะมี ความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ หากน้ ามันไฮดรอลิ กส์ มีความร้ อนมากเกิ นไป จะส่ งผลให้
คุณสมบัติค่าความหนืดของน้ ามันไฮดรอลิกส์หมดสภาพ (ความหนืดต่ากว่าค่ากาหนดใช้งาน) เป็ นสาเหตุทาให้
เกิดจากการสึ กหรอของปั๊ มไฮดรอลิกส์ และต่อเนื่ องถึงอายุการใช้งานที่ส้ ันลงของระบบ ส่ งผลถึงค่าใช้จ่ายใน
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การบารุ งรักษาระบบที่สูงขึ้นทาให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังการทางานของเครื่ องจักรอื่นๆ ปั จจุบนั วิศวกร
ได้ทาการออกแบบถังพักไฮดรอลิกส์ให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติเพื่อชดเชยปัญหาดังกล่าว ส่ งผลให้ค่าใช้จ่ายต้นทุน
ของระบบที่สูงขึ้น ดังนั้น แนวทางการปรับปรุ งการออกแบบถังพักไฮดรอลิ กส์ ในด้านการระบายความร้อน
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาในโครงงานนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการปรั บปรุ งถังพัก น้ า มันไฮดรอลิ ก ส์ แ บบระบบปิ ด ด้วยการใช้ง านโปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล (CFD) สาหรับวิเคราะห์ภาระโหลดทางความร้อน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการศึกษาวิจยั ที่ได้สืบค้นจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปได้ว่า ถังพักไฮดรอลิกส์เป็ นอุปกรณ์
ที่มีความสาคัญกับระบบไฮดรอลิกส์ เพราะจะเป็ นส่วนในการกักเก็บน้ ามัน, การระบายความร้อน, การดักตะกอน,
และอื่นๆ ที่เป็ นสาเหตุทาให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฮดรอลิก ส์อื่นๆ เสื่ อมคุณภาพลง ดังนั้นเพื่อให้ระบบมี
ความเสถียรภาพและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด การเกิดฟองอากาศ, ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์กรองน้ ามัน, ตาแหน่ง
การติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางเข้าและออก, ปริ มาณน้ ามันไฮดรลิกส์, การระบายความร้อน. เหล่านี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่ ผูอ้ อกแบบจะต้องคานึ งถึ ง ซึ่ งโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านวิศ วกรรมพลศาสตร์ ข องไหล CFD ถูกใช้ใ น
การประเมิ น สมรรถนะและพฤติ กรรมการไหลของของไหลภายในถัง ที่ มี ค วามแม่ น ย าและมี ผ ลเฉลยที่ มี
ความน่ าเชื่ อถื อ เนื่ องจากผลการศึ กษาวิจัยหลายชิ้ นได้ใช้ในการประเมิ นและเปรี ยบเที ยบกับผลลัพธ์จากชุ ด
ทดสอบจริ ง
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบหัวข้อการศึกษาวิจยั และผลลัพธ์ที่ได้จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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3.1 ทฤษฎีการถ่ ายเทความร้ อน
อุณหพลศาสตร์ ว่าด้วยพลังงานในรู ปแบบต่างๆ พลังงานความร้อนเป็ นพลังงานรู ปแบบหนึ่งที่สามารถ
ถ่ายโอนจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งอันเป็ นผลมาจากอุณหภูมิ โดยการถ่ายโอนพลังงานจะเกิดจากตัวกลาง
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังอุณหภูมิที่ต่ากว่าเสมอ และการถ่ายเทพลังงานจะหยุดลงเมื่อตัวกลางทั้งสองมีอุณหภูมิ
เท่ากัน ดังนั้นความแตกต่างของอุณหภูมิจะส่ งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของพลังงานภายในระบบที่สามารถอธิ บาย
จากจากสมการด้านล่าง
(1)

𝑄 = 𝑚𝐶𝑎𝑣𝑒 ∆𝑇

โดยที่ Q คือ พลังงานภายในระบบ (kJ), Cavg คือ ค่าความจุความร้อนจาเพาะ [kJ/kg C], m คือ มวลของ
ระบบ [kg], และ T คือ ผลต่างอุณหภูมิ [C]. ค่าความจุความร้อน (Thermal Capacity) จะเท่ากับผลคูณของมวล
สารกับความจุความร้อนจาเพาะ ดังนั้น ปริ มาณของพลังงานภายในระบบ (Q) ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวที่ระบุ ขณะที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา (t) เพื่อปรับสมดุลของอุณหภูมิ ลักษณะนี้จะเรี ยกว่า อัตราการถ่ายเทความร้อน
หรื อ ฟลักซ์ความร้อน (q), W/m2 ที่สามารถอธิบายได้จากสมการด้านล่าง
𝑞=

𝑄

(2)

𝐴(∆𝑡)

Start

Review Paper & Problem synthesis & Heat
load in hydraulic tank calculation

Final results & Conclusion

Solid modeling by SolidWorks software
No

Yes

Report & Presentation

Heat load analysis by
ANSYS CFX software

End

แผนภาพที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการทางานวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
เริ่ มจากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลทางทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง เพื่อสังเคราะห์สาเหตุสาคัญและ
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการระบายความร้อนของถังพักไฮดรอลิกส์ รวมไปถึงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
อื่นๆ ที่ เกิ ดขึ้นกับถังพักไฮดรอลิ กส์ และข้อจากัดในการใช้งาน นอกจากนี้ ศึ กษาการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ ของไหล (Computational Fluid Dynamic, CFD) มาใช้ในการหาผลเฉลยของปั ญหา
และตรวจสอบพฤติกรรมการไหลของน้ ามันไฮดรอลิกส์ภายในถังพักไฮดรอลิกส์ จากนั้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตัวแปรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นขนาดมิติของถังพัก, ปริ มาณน้ ามันในถังพัก, อุณหภูมิของน้ ามันไฮดรอลิกส์ทางเข้าและ
ทางออก, เกรดน้ ามันไฮดรอลิกส์, และรู ปแบบการใช้งาน ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนามาใช้ในการคานวณเพื่อหาภาระ
โหลดของความร้ อนที่จะเกิ ดขึ้นในระบบการทางานของถังพักไฮดรอลิ กส์ โดยใช้ทฤษฎี ทางด้านการถ่ายเท
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ความร้ อน ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ จะถูกนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรั บปรุ งถังพักไฮดรอลิ กส์
ให้ระบายความร้อนได้ดีข้ นึ ดังนั้นเพื่อที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั จึงขอนาเสนอกระบวนการดาเนินงาน
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 3 แสดงวงจรการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบไฮดรอลิกส์แบบโมบาย
4.1 ข้ อมูลพื้นฐานของถังพักไฮดรอลิกส์
ข้อมูลความต้องการของลูกค้าจะถูกนามาใช้ออกแบบระบบไฮดรอลิกส์ โดยจะเริ่ มจากการพิจารณา
ขนาดของปั๊ มไฮดรอกลิกส์, อัตราการไหลที่จะใช้, แรงดันน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่จะใช้งาน, และขนาดถังพักน้ ามัน
ไฮดรอลิ กส์ อย่างไรก็ตาม ในโครงการวิจัยนี้ จะกล่าวถึ งเพียงขั้นตอนการออกแบบถังพักน้ ามันไฮดรอลิ ก ส์
โดยข้อมูลอัตราการไหลของน้ ามันและอุณหภูมิใช้งาน จะถูกนามาคานวณหาภาระโหลดทางด้านความร้อนเพื่อ
พิจารณาเลือกชุดพัดลมระบายความร้อน (Air Cooler) น้ ามันอุณหภูมิสูงที่ผา่ นการใช้งานมาจะไหลเข้าสู่ชุดพัดลม
ระบายความร้ อน เพื่อลดอุณหภูมิน้ ามันไฮดรอลิ กส์ ขาเข้าถัง พักลง จากนั้นน้ ามันไฮดรอกลิ กส์ จะไหลเข้า สู่
ชุดกรอง และไหลลงสู่ถงั พัก เพื่อให้สิ่งปนเปื้ อนที่มากับน้ ามันได้ตกตะกอน พร้อมทั้งกาจัดฟองอากาศ รวมไปถึง
ระบายความร้ อนสะสมของน้ ามันก่ อนน้ ามัน ไฮดรอลิ กส์ จ ะถู กดู ดออกจากถังพักไปใช้ง านอีกครั้ ง ขั้นตอน
การทางานในส่ วนนี้ จะแสดงในแผนภาพที่ 3 ปริ มาตรน้ ามันออกแบบจะพิจารณาจาก ปริ มาตรน้ ามันที่อยู่ใน
สายน้ ามันไฮดรอกลิกส์, ปริ มาตรน้ ามันที่อยูใ่ นปั๊มไอดรอลิกส์, ปริ มาตรน้ ามันที่อยูใ่ นกระบอกสู บหรื อมอเตอร์ไฮ
ดรอลิกส์, ปริ มาตรน้ ามันที่อยูใ่ นกรอง, และอื่นๆ ปริ มาตรน้ ามันเหล่านี้จะถูกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างน้อย 3-5 เท่า
ของปริ มาตรน้ ามันที่ใช้ไหลเวียนทั้งหมดเพื่อออกแบบปริ มาตรน้ ามันที่จะต้องกักเก็บในถังพักไฮดรอลิกส์ ดังนั้น
ในเงื่อนไขนี้ ขนาดมิติภายในถังพักไฮดรอลิกส์ ที่ถูกออกแบบจะมีขนาดความกว้าง 500 มิลลิเมตร, ความยาว 700
มิลลิเมตร, ความสู ง 500 มิลลิเมตร, และมีความหนาของผนังถังที่ทาด้วยแผ่นเหล็กเท่ ากับ 4 มิลลิเมตร เพื่อบรรจุ
น้ ามันไฮดรอลิกส์เกรด ISO VG68 ปริ มาตร 100 ลิตร ที่มีระดับความสู งของน้ ามันภายในถังเท่ากับ 286 มิลลิเมตร
คิดเป็ น 57.2% ของปริ มาตรทั้งหมดของถังพัก อุณหภูมิใช้งานของระบบไฮดรอลิกส์ที่ออกจากมอเตอร์ ไฮดรอลิ กส์
ก่ อนเข้าถังพักถูกกาหนดให้ไม่เกิน 70 องศาเซลเซี ยส ที่ อตั ราการไหลของน้ ามันไฮดรอลิ กส์ 3 ลิ ตรต่อวินาที
โดยที่อุณหภูมิน้ ามันไฮดรอลิกส์ภายในถังพักก่อนจะถูกดูดไปใช้งานจะเท่ากับ 55 องศาเซลเซี ยส ข้อมูลทั้งหมด
จะถูกนาไปใช้ในการคานวณภาระโหลดทางความร้อน
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลพื้นฐานและผลการคานวณภาระโหลดความร้อนของถังพักไฮดรอลิกส์ปริ มาตร 100 ลิตร
Item
Hydraulic Tank dimension
No.
1 Width x Length x Height, [m]
Total tank surface area, [m2]
2
Oil Level, [%]
3
Oil level, [m]
4
Oil volume, [m3]
5
Hydraulic density, ρ [kg/m3]
6
Hydraulic mass, m [kg]
7

Amount
0.5  0.7  0.5
1.900
57.2%
0.286
0.100
861.0
86.19

Item
No.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Heat Transfer Rate Calculation
Specific heat, C [J/kg K]
Ambient temp (air) [C]
Inlet oil temp, Tin [C]
Outlet oil temp, Tout [C]
Temp difference, T [C]
Heat load, Qoil [kJ]
Heat up time, T [s]
Heat transfer rate, Q [kW]
Required cooling capacity, PC [kW/C]
Heat flux, q [kW/m2]
Heat transfer coefficient, h [W/m2K]

Amount
1,980
30.0
70.0
55.0
15.0
2,559.7
300.0
8.532
0.213
4.491
299.38

เป็ นที่ทราบกันดีว่า ปั ญหาการถ่ายเทความร้อน มีสาเหตุมาจากขีดจากัดในการเพิ่มสัมประสิ ทธิ์ การพา
ความร้อน โดยหลักการการเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ของความร้อนก็คือ การเพิ่มพื้นที่ที่ใช้ระบายความร้อน ซึ่ งเมื่อ
ทาการคานวณตัวแปรดังกล่าว พบว่าแนวโน้มของค่าสัมประสิ ทธิ์ การพาความร้ อนจะลดลง ในขณะที่ พ้ืนที่
การระบายความร้ อนเพิ่มสู งขึ้น เมื่ อผลต่างของอุณหภูมิทางเข้าและออก รวมไปถึ งฟลักช์ความร้อนมีค่าคงที่
อย่างไรก็ตามยังมีขอ้ จากัดของอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่า การพาความร้อนโดยการบังคับ (Forced Convection)
เป็ นทางเลือกที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั สาหรับการออกแบบถังพักน้ ามันไฮดรอลิกส์ เพื่อให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนที่
แปรผันตามฟลักช์ความร้อนหรื อภาระโหลดความร้อนที่เข้าระบบ สามารถถ่ายเทให้กบั อากาศภายนอกโดยรอบ
ได้มากที่สุด
3,450

Heat load (kJ)

3,200
2,950
2,700
2,450
2,200
0.095

0.100

0.105

0.110 0.115 0.120
Hydraulic oil volume (m3)

0.125

0.130

0.135

แผนภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรน้ ามันและภาระโหลดความร้อน
การเพิ่มพื้นที่ผิวการระบายความร้อนของถังพักส่ งผลถึงปริ มาตรน้ ามันภายในถังพักด้วยเช่นกัน ซึ่ งจาก
ข้อมูลอ้างอิงของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งพบว่า ปริ มาตรน้ ามันภายในถังควรจะมีอย่างน้อย 65% ของปริ มาตรถังพัก
จึงได้ทาการพิจารณาเพิ่มปริ มาตรน้ ามันในถังพัก คิดเป็ นสัดส่ วนปริ มาตรน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่เพิ่มขึ้น 60-75%
ของปริ มาตรทั้งหมดของถังพัก โดยกาหนดให้พ้นื ที่ผิวระบายความร้อนคงที่ เพื่อทาการตรวจสอบภาระโหลดทาง
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5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

1,650
1,500
1,350
1,200
1,050
900
750
600
450
300
150

Heat up time (s)

Heat flux (kW/m2)

ความร้อนที่เกิดขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 พบว่า ภาระโหลดทางความร้อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในรู ปแบบเชิงเส้น
เมื่อเพิ่มปริ มาตรน้ ามันไฮดรอลิกส์ภายในถังพัก ซึ่งมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนตามอัตราส่ วนที่เพิ่มขึ้น 25%
อย่างไรก็ตาม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายอากาศภายในถังพักด้วยเช่นกัน เมื่ออุณหภูมิภายในถังเพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลต่อเนื่องถึงความดันบรรยากาศภายในถังพัก

Heat Flux, q [kW/m2]
Heat up time, t [s]

0.095

0.100

0.105

0.110 0.115 0.120 0.125
Hydraulic oil volume (m3)

0.130

0.135

แผนภาพที่ 5 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรน้ ามันและฟลักช์ความร้อนกับระยะเวลา
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบปริ มาตรน้ ามันในถังที่เพิ่มขึ้นกับฟลักช์ความร้อนและระยะเวลาการแลกเปลี่ยน
ความร้อน ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 อัตราการลดลงของฟลักช์ความร้ อนจะไม่เป็ นเชิ งเส้นเมื่อปริ มาตรน้ ามัน
ไฮดรอลิกส์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนเพิ่มขึ้นตามปริ มาตรน้ ามันในถังที่เพิ่มขึ้น
สื บเนื่ องจากค่าฟลักช์ความความร้อนที่ลดลง การเพิ่มปริ มาตรน้ ามันในถังมากขึ้นจากปกติอีก 25% จะต้องเพิ่ม
ระยะเวลาในการดึ งความร้ อนออกจากระบบถึ ง 1,200 วิ น าที ดัง นั้น สามารถสรุ ปได้ว่า การเพิ่ มพื้นที่ ผิวใน
การระบายความร้อนมากขึ้น จะทาให้อตั ราการถ่ายเทความร้อนน้อยลงก็จริ ง แต่ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการนา
ความร้อนนั้นออกจากระบบที่นานขึ้นด้วยเช่นกัน การพาความร้อนแบบบังคับในขณะที่ พื้นที่ระบายความร้อน
คงที่จะเป็ นทางออกสาหรับการออกแบบถังพักน้ ามันไฮดรอลิกส์ ถึงแม้ว่าปริ มาตรน้ ามันในถังพักที่เพิ่มขึ้นจาก
57.2% เป็ น 75% จะท าให้ ฟ ลัก ช์ ค วามร้ อ นน้อ ยลง แต่ ส่ ง ผลให้ ต้อ งติ ด ตั้ง พัด ลมระบายอากาศใหญ่ ข้ ึ น เพื่ อ
ดึงปริ มาตรความร้อนออกในระยะเวลาที่เท่ากับการดึงความร้อนที่ปริ มาตรน้ ามันเริ่ มต้น

5. การจาลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล CFD หรื อที่เรี ยกว่าการจาลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
เป็ นการจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้สมการนาเวียร์ สโตก (Navier Stoke Equation) แบบของไหลอัดตัวไม่ได้
(Incompressible flow) เพื่อตรวจสอบพฤติ กรรมการไหลของของไหลและหาค่าต่างๆ ในรู ปแบบที่ข้ นึ อยูก่ บั เวลา
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโมเดล 3 มิติของถังพักที่ถูกจาลองขึ้นจะแบ่งออกเป็ น 2 รู ปทรง ที่มีขนาดมิติภายนอกเท่ากัน
แต่จะแตกต่างกันภายในถัง โดยถังพักน้ ามันรู ปแบบที่ 1 จะไม่มีแผ่นกั้นภายในเหมือนรู ปแบบถังพักที่ 2 ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 6 อย่างไรก็ตาม โมเดลจะถูกตัดปริ มาตรที่เป็ นของแข็งออก จะใช้เพียงปริ มาตรรู ปทรงของของไหล
ที่อยู่ในถังพักในการวิเคราะห์เท่านั้น โดเมนที่จะใช้ในการคานวณจะถูกกาหนดเป็ นแบบ Transient สมการกาลัง
สองของออยเลอร์ ถูกนามาใช้สาหรับเงื่อนไขของเทอมการหน่วงเวลา เกณฑ์การลู่เข้าของผลลัพธ์จากการจาลอง
(Convergence) จะถูกกาหนดให้หยุดประมวลผลเมื่ อมี ค่าความแตกต่างของตัวแปรน้อยกว่า 10-6 โดยรู ปแบบ
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การไหลแบบปั่ นป่ วนของของเหลวชนิ ด k- ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์กบั เงื่อนไขการปรับปรุ งพฤติ กรรม
การไหลบริ เวณผนังแบบอัตโนมัติ ซึ่ งเงื่อนไขขอบเขตของการจาลอง, อัตราการไหลของมวลและอุณหภูมิจะถูก
กาหนดไว้ที่ขอบเขตทางเข้า ในขณะที่เงื่อนไขขอบเขตทางออก (Outlet) ที่มีค่าเฉลี่ยของความดันบรรยากาศคงที่
และอุณหภูมิของน้ ามันไฮดรอลิกส์ถูกกาหนดไว้บริ เวณพื้นผิวของท่อทางออก นอกจากนั้น เงื่อนไขของอุณหภูมิ
เบื้องต้นของพื้นผิวถังพักจะกาหนดให้เป็ นแบบการถ่ายเทความร้อน (Heat thermal) โดยมีสัมประสิ ทธิ์ การพา
ความร้อนบริ เวณพื้นผิวภายนอกถังพักเท่ากับ 25 W/m2 K ภายใต้เงื่อนไขของ Timesteps: 0.01 วินาที ในช่วงเวลา
ทั้งหมด (Total time step) 600 วินาที เพื่อทาการตรวจสอบหาอัตราการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นบริ เวณพื้นผิวถัง
น้ ามันไฮดรอลิกส์ และอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทางออกที่ข้ นึ อยูก่ บั เวลา
Boundary wall:
Heat thermal surface
No slip conditions
Heat transfer coefficient: 25 W/m2K
Outside temp: 30 C

Boundary Inlet:
Oil mass flow :3 kg/s)
Temp: 70 C

Boundary wall:
Heat thermal surface
No slip conditions
Heat transfer coefficient: 25 W/m2K
Outside temp: 30 C

Boundary Outlet:
Static pressure: 1 bar
Temp: 30 C

a) รู ปแบบถังพักที่ 1

b) รู ปแบบถังพักที่ 2

แผนภาพที่ 6 การกาหนดเงื่อนไขขอบเขตการจาลองรู ปทรง 3 มิติ ของถังพักน้ ามันไฮดรอลิกส์
5.1 การวิเคราะห์ ผลเฉลยของโปรแกรม ANSYS CFX
สมมุติฐานที่ต้ งั ไว้จะมีอยู่ 2 เงื่อนไข คือ การเปลี่ยนแปลงระยะทางของการเคลื่อนที่น้ ามันไฮดรอลิกส์
ขาเข้า จนกระทั้งเกิดการถ่ายเทความร้อนกับอุณหภูมิโดยรอบถังพักภายนอก ก่อนถูกดูดไปใช้งาน สมมุติฐานที่ 1
จะเป็ นรู ปแบบถังพักที่ 1 ที่เป็ นมาตรฐานของทางบริ ษทั และสมมุติฐานที่ 2 คือรู ปแบบถังพักที่ 2 ที่มีการเพิ่มแผ่น
กั้นภายในถังพัก เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ ามันไฮดรอลิกส์ให้ระยะทางในการไหลไปมา ก่อนที่จะถูกดูด
ออกไปใช้งาน ทั้งสองสมมุติฐานจะมีขนาดมิติถงั พักภายนอกเท่ากัน และเงื่อนไขของพลังงานความร้อนทางเข้า
และอุณหภูมิทางออกตรงท่อทางดูดจะเท่ากันทั้ง 2 สมมุติฐาน ซึ่งโปรแกรม ANSYS CFX จะประเมินผลเฉลยจาก
เงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิทางออกถังพักกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง

Heat flux (W/m2)

จากแผนภาพที่ 7 พบว่า เมื่ออุณหภูมิน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่ผ่านการใช้งานมาที่อุณหภูมิทางเข้า 70 องศา
เซลเชี ยส ผ่านเข้าสู่ ถงั พักทั้งสองรู ปแบบจะใช้ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนสั้นกว่าค่าที่ออกแบบทาง
ทฤษฎี ประมาณ 80 วินาที และเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิสุดท้ายตรงทางออกถังก็จะเท่ากับอุณหภูมิ
ทางเข้า ดังนั้นเมื่อพิจารณาที่อุณหภูมิของน้ ามันไฮดรอลิกส์หลังจากผ่านชุด Air Cooler แล้วทาให้อุณหภูมิลดลง
เหลือ 60 องศาเซลเซี ยส ก่อเข้าถังพัก ผลเฉลยก็ยงั คงใช้ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่เท่าเดิมคือ 220
วินาที การแลกเปลี่ยนความร้อนก่อนเข้าสู่ สภาวะอุณหภูมิคงที่ ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกันระหว่างรู ปแบบถังที่ 1 และ
2 พบว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในรู ปแบบถังที่ 2 จะเข้าสู่ สภาวะคงที่ได้เร็ วกว่ารู ปแบบที่ 1 ที่ระยะเวลา
เพียง 140 วินาที ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในถังรู ปแบบที่ 1 จะมีรูปแบบการเพิ่มขึ้นเป็ นเส้นโค้งกว้าง
และใช้ระยะเวลากว่า 220 วินาทีในการเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady State)
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แผนภาพที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของฟลักช์ความร้อนกับระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง
นอกจากนั้น ฟลักช์ความร้ อนที่ เกิ ดขึ้นของสมมุติฐานทั้ง 2 รู ปแบบดังแสดงในแผนภาพที่ 8 พบว่า
การเกิดฟลักช์ความร้อนของถังพักรู ปแบบที่ 2 มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ซึ่ งเมื่ อทาการผลเฉลยจาก CFD ที่ ความแตกต่างของอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซี ยส จะมี ฟลักช์ความร้ อนเกิ ดขึ้น
บริ เวณพื้นผิวถังพักทั้งหมดเท่ากับ 2.869 kW/m2 จะต้องใช้ระยะเวลาในการดึงความร้ อน 140 วินาที ของถัง
รู ปแบบที่ 2 และ ระยะเวลา 220 วินาทีในถังรู ปแบบที่ 1 ในทางกลับกัน ผลเฉลยจาก CFD ที่ค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะมีฟลักช์ความร้อนเกิดขึ้นบริ เวณพื้นผิวถังพักทั้งหมดเท่ากับ 2.157 kW/m2 จะต้องใช้
ระยะเวลาในการดึงความร้อนเท่ากัน ส่งผลต่อเนื่องถึงขนาดพื้นที่ของถังพัก และขนาดที่เหมาะสมของ Air Cooler
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แผนภาพที่ 9 แสดงระดับเฉดสีของอุณหภูมิบนระนาบ XZ ที่เวลา 300 วินาทีของรู ปแบบถังที่ 2 แบบ
การกระจายเฉดสี ของอุณหภูมิ ณ เวลา 300 วินาที ของถังพักทั้งสองรู ปแบบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 9
บนระนาบ XZ (มุมมองด้านบนถังพัก) การกระจายอุณหภูมิที่เกิดขึ้นมีความสม่าเสมอกันตลอดทั้งระนาบ ในขณะที่
เมื่อตรวจสอบความเร็ วในการไหลภายในถังพักทั้งสองรู ปแบบที่ระดับความสู งของน้ ามันไฮดรอกลิกส์ 0.1 เมตร,
0.2 เมตร, และ 0.3 เมตร พบว่า เส้นทางการไหลของความเร็ วในถังพักที่ 1 ดังแสดงในแผนภาพที่ 10 มีความเร็ ว
ของน้ ามันกระจายเต็มพื้นที่หน้าตัด ในขณะที่ ความเร็ วของน้ ามันไฮดรอลิกส์ในถังรู ปแบบที่ 2 มีความเร็ วลดลง
ตรงบริ เวณกึ่งกลางถังพัก ดังแสดงในแผนภาพที่ 11 ซึ่ง ก็เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ได้ศึกษาจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
โดยการออกแบบถังพักรู ปแบบที่ 2 จะเป็ นการชะลอความเร็ วให้ตะกอนที่มากับน้ ามันไฮดอลิกส์ตกลงก้นถัง และ
ลดการเกิดฟองอากาศภายในถังด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่า การถ่ายเทความร้อนจะไม่ชัดเจนถึงค่าความแตกต่ างกัน
มากเท่าที่ควร

แผนภาพที่ 10 แสดง Velocity contour บนระนาบ XZ ที่เวลา 300 วินาทีของรู ปแบบถังที่ 1

แผนภาพที่ 11 แสดง Velocity contour บนระนาบ XZ ที่เวลา 300 วินาทีของรู ปแบบถังที่ 2

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า ภาระโหลดทางความร้อนของถังพักไฮดรอลิกส์ขนาด 100 ลิตร ที่บรรจุน้ ามันไฮดรอลิกส์
เกรด ISO VG68 โดยมีอุณหภูมิของน้ ามันไฮดรอลิกส์ทางเข้า 70 องศาเซลเซี ยส และอุณหภูมิน้ ามันไฮดรอลิกส์
ทางออก 55 องศาเซลเซียส กาหนดให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดขึ้นภายในเวลา 300 วินาที ที่พ้นื ที่ผิวทั้งหมด
ของถังพักเท่ากับ 1.90 m2 จะได้อตั ราการถ่ายเทความร้อนเท่ากับ 4.49 kW/m2 และขนาดของพัดลมระบายอากาศ
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เท่ า กั บ 0.213 kW/C เมื่ อ เปรี ยบเที ย บข้ อ มู ล ทางทฤษฎี กั บ ผลเฉลยของโปรแกรม ANSYS CFX พบว่ า
ความแตกต่างของอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะมีฟลักช์ความร้อนเกิดขึ้นบริ เวณพื้นผิวถังพักทั้งหมดเท่ากับ 2.869
kW/m2 จะต้องใช้ระยะเวลาในการดึงความร้อน 140 วินาที ของถังรู ปแบบที่ 2 และ ระยะเวลา 220 วินาทีในถัง
รู ปแบบที่ 1 ในทางกลับกัน ผลเฉลยที่ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส จะมีฟลักช์ความร้อนเกิดขึ้น
บริ เวณพื้นผิวถังพักทั้งหมดเท่ากับ 2.157 kW/m2 และจะต้องใช้ระยะเวลาในการดึงความร้อนเท่ากันกับเงื่อนไข
แรก นอกจากนี้ พฤติกรรมของเส้นทางการไหลของความเร็ วในถังพักที่ 1 จะมีความเร็ วสู งกว่า 0.3 เมตรต่อวินาที
กระจายทัว่ ถังพัก ในขณะที่ ความเร็ วของน้ ามันไฮดรอลิกส์ในถังรู ปแบบที่ 2 มีความเร็ วต่ากว่า 0.3 เมตรต่อวินาที
กระจายตรงบริ เวณกึ่งกลางถังพักกว่า 50% ของพื้นที่หน้าตัด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ได้ศึกษาจากงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยการออกแบบถังพักรู ปแบบที่ 2 จะเป็ นการชะลอความเร็ วให้ตะกอนที่มากับน้ ามันไฮดอลิกส์ตกลง
ก้นถัง และลดการเกิดฟองอากาศภายในถังพัก
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า การศึกษาภาระโหลดความร้อนของถังพักไฮดรอลิกส์ ด้วยการตรวจสอบผลลัพธ์
จากสมมุ ติ ฐ านต่ างๆ ด้วยโปรแกรมทางด้านวิ ศวกรรมพลศาสตร์ ของไหล ขนาดมิ ติ ข องถังพักไฮดรอลิ กส์
มี ผลกระทบเล็กน้อยกับการระบายความร้ อน ผลเฉลยของโปรแกรม ANSYS CFX ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับ
ทฤษฎี ซึ่ งสมมุติฐานของถังพักรู ปแบบที่ 2 จะชะลอความเร็ วให้ตะกอนที่มากับน้ ามันไฮดรอลิกส์ตกลงก้นถังได้
ดีกว่าถังพักรู ปแบบที่ 1 ในขณะที่การระบายความร้อนจะขึ้นอยู่กบั การเลือกขนาดของพัดลมระบายอากาศ Air
Cooler โดยที่ตวั แปรที่มีความสาคัญในการเลือกคือ อุณหภูมิและระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนความร้อน

7. ข้อเสนอแนะ
(1) เนื่องจากปริ มาตรของน้ ามันไฮดรอลิกส์ที่จะต้องบรรจุลงในถังพัก ต้องมี 65% ของปริ มาตรทั้งหมด
ของถังพัก ตัวแปรของความสู งถังพัก จะมี ผลต่อการเกิ ดฟองอากาศภายในถังพักด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรจะมี
การวิเคราะห์ตวั แปรนี้ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและรู ปร่ างของถังพักน้ ามันไฮดรอลิกส์
(2) การจาลองโมเดลในการวิเคราะห์ในโปรแกรม ANSYS CFX ควรจะจาลองโมเดลของอากาศภายใน
ถังพักด้วย โดยกาหนดรู ปแบบการวิเคราะห์เป็ น Multiphase Flow เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเปลี่ ยนแปลง
บริ เวณพื้นผิวที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างอากาศกับน้ ามันไฮดรอลิกส์
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บทคัดย่อ
การเสื่ อมลดแรงอัดเนื่องจากแรงเสี ยดทานในเหล็กเสริ มอัดแรงของคอนกรี ตอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลัง
เป็ นการเสื่ อมลดแรงส่ วนที่สาคัญในกระบวนการอัดแรง ในขณะเดียวกัน ค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ ม จะเป็ น
สัดส่วนโดยตรงกับแรงอัดประสิ ทธิผลของเหล็กเสริ มอัดแรง ในการก่อสร้างจริ ง ค่าความคลาดเคลื่อนของการยืด
ตัวเปรี ยบเที ยบระหว่างการคานวณที่ ออกแบบไว้และค่าการวัดจริ งในสนามไม่ควรเกินค่าการยืดตัวที่ ยอมให้
ตามมาตรฐานการออกแบบ บทความนี้ นาเสนอการศึกษาค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มอัดแรง ของคานสะพาน
คอนกรี ตอัดแรงดึงเหล็กทีหลังรู ปตัวยู ตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยเก็บข้อมูลการวางแนวเหล็กเสริ มในงาน
ก่ อ สร้ างจริ งของคานรู ป ตัวยูจ านวน 5 ชุ ด เพื่ อน ามาค านวณค่ าการเสื่ อ มลดแรงอัด ของเหล็กเสริ ม ในสนาม
เปรี ยบเทียบกับค่าการเสื่ อมลดแรงอัดที่คานวณออกแบบไว้ และนาไปใช้คานวณหาค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ ม
เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง ค่าการยืดตัวที่ออกแบบเดิม ค่าการยืดตัวที่วิเคราะห์จากแนวการวางเหล็กเสริ มจริ ง และ
ค่าการยืดตัวที่วดั ได้จากเครื่ องมือตรวจวัดจริ ง ผลการศึกษาพบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยระหว่างการยืดตัวที่
ได้จากการวิเคราะห์แนวการวางเหล็กเสริ มจริ งกับการยืดตัวที่ตรวจวัดได้ในสนามด้วยเครื่ องมือตรวจวัด เท่ากับ
3.21 % ค่ าความคลาดเคลื่ อนในสนามที่ เกิ ด จากความคลาดเคลื่ อนของการยื ดตัวระหว่างการออกแบบและ
กระบวนการติดตั้ง เท่ากับ 2.31% ทาให้ค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 5.51% เกินกว่าเกณฑ์ที่ยอม
ให้ (5.0%) ทั้งนี้ค่าความคลาดเคลื่อนในสนามนี้คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 42% ของค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมด
ดังนั้นความคลาดเคลื่อนในสนาม จึงส่ งผลกระทบเป็ นอย่างมากต่อค่าการยืดตัวโดยรวมของเหล็กเสริ ม ดังนั้น
จึงเสนอแนะให้ติดตั้งแนวการวางเหล็กเสริ มอัดแรงอย่างระมัดระวังในขั้นตอนการก่อสร้าง

ABSTRACT
Friction loss in the prestressing steel of the post-tensioned concrete is the major loss developed under
prestressing process. Meanwhile, the elongation resulting from the friction loss is directly proportioned to the
effective prestressing force. In the construction, the elongation deviation between the calculated elongation and
the measured elongation should not be greater than the allowable limit. This paper presents an investigation of
the elongation deviation of prestressing tendon in a post-tensioned U-girder bridge according to the Department
of Highway of Thailand. The actual tendon profiles were collected from 5 sets of standard U-girder.
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The friction loss of prestressing steel was analysed for the actual tendon profile and the design tendon profile.
The resulting prestressing forces were employed to calculate the elongation of tendon. The comparisons among
the design elongation, the calculated elongation of the actual profile and the measured value from gauge were
conducted. It was found that the average deviation between the actual profile elongation and the measured
elongation was 3.21%. The site deviation resulting from the elongation discrepancy between the design and the
installation process was 2.31%. This results in the total mean deviation of 5.51%, which is larger than the
allowable deviation of 5.0%. This additional site deviation approximately contributed to 42% of the total
deviation. Therefore, the site deviation significantly affects the elongation deviation, and it is recommended
that the tendon profile should be carefully installed and inspected in the construction process.
Keywords: Friction Loss, Elongation, Post-Tension Concrete, Prestressing Steel, U-Girder.

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในการออกแบบคานคอนกรี ตอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลัง แรงดึงของเหล็กเสริ มอัดแรงตลอดความยาว
ของคาน จะถูกพิจารณาจากการเสื่ อมลดแรงอัดของเส้นลวดเนื่องจากแรงเสี ยดทานจากการวางแนวเหล็กเสริ มอัด
แรงเป็ นหลัก ซึ่ งการเสื่ อมลดแรงอัดตลอดความยาวเส้นลวดสามารถคานวณได้จากสู ตรค่าสัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยด
ทานของเส้นลวดที่แนะนาโดยมาตรฐานการออกแบบ แรงดึงที่ปลายเส้นลวดอัดแรงด้านที่ไม่ได้ทาการดึงด้วย
แม่แรงจะลดลงเนื่องจากแรงเสี ยดทานของเส้นลวดและการเคลื่อนที่ของสมอยึด หลังจากการอัดแรงในเส้นลวด
การประเมินแรงดึงในเส้นลวดจะถูกกระทาโดยการวัดค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มที่ปลายคาน เพื่อนาไปคานวณ
ค่าแรงดึงประสิ ทธิ ผลที่เหลืออยู่ใช้งาน เนื่ องจากค่าการยืดตัวเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับแรงดึงในเส้นลวดอัดแรง
ทั้งนี้ วิศวกรผูอ้ อกแบบคาดว่า ค่าการยืดตัวของเส้นลวดที่วดั ได้ในสนามควรจะใกล้เคียงกันกับค่าการยืดตัวที่
คานวณไว้ในช่วงการออกแบบ โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินระดับที่ยอมให้ได้ โดยที่ค่าความคลาดเคลื่อนอาจ
เกิ ดขึ้นได้จากความไม่แน่ นอนของค่าพารามิ เตอร์ ที่ใช้ในการคานวณ นอกจากนี้ ความคลาดเคลื่อนเนื่ องจาก
การก่อสร้างในสนามส่ งผลกระทบต่อค่าการยืดตัวที่วดั ได้จริ งในสนาม การวางแนวเส้นลวดที่ผิดพลาดไปจาก
แบบก่อสร้าง อาจส่งผลให้เกิดการเสื่ อมลดแรงอัดในเส้นลวดมากเกินไป และทาให้ประสิ ทธิภาพการใช้งานของ
โครงสร้างคอนกรี ตอัดแรงลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณี ของคานหลักของสะพาน ที่คาดหวังว่าจะต้องรองรับ
น้ าหนักบรรทุกจากยานพาหนะขนาดใหญ่จานวนมากตลอดอายุการใช้งานของสะพาน มาตรฐานการออกแบบ
สะพาน AASHTO (2011) สาหรับคานคอนกรี ตอัดแรงแบบดึ งเหล็กที หลังยอมให้ค่าการยืดตัวที่ วดั ได้จริ งใน
สนามมีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าที่ออกแบบไว้ไม่เกิน 5.0% สาหรับคานช่วงยาวเกินกว่า 15.0 เมตร แต่สาหรับ
สะพานที่มีช่วงพาดยาวระหว่าง 20.0-30.0 เมตร การวางแนวเส้นลวดที่ยาวมากอาจมีความผิดพลาดไปจากแบบ
ก่อสร้างได้ง่าย อาจทาให้เกิดแรงเสื่ อมลดในเส้นลวดได้มากเกินกว่าค่าที่ออกแบบไว้ ดังนั้น การศึกษาแรงเสื่ อม
ลดและการยืดตัวของเหล็กเสริ ม และความคลาดเคลื่อนในสนามของเหล็กเสริ มอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลังของ
สะพานที่มีช่วงพาดยาว จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
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2. วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินการศึกษา 2 ประการ ได้แก่
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาแรงเสื่ อ มลดและการยื ด ตัว ของเส้ น ลวดอัด แรงส าหรั บ การวางแนวเหล็ ก เสริ ม ใน
การก่อสร้างจริ งของคานคอนกรี ตอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลังของคานสะพานรู ปตัวยู
(2) เพื่อศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนในสนามที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างค่าการยืดตัว ของเหล็กเสริ ม
อัดแรงที่ออกแบบและค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มอัดแรงจากการก่อสร้างจริ ง

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การเสื่ อมลดแรงอัดและการยืดตัวของเหล็กเสริมอัดแรง
พิจารณาจากรู ปที่ 1 แรงดึงในเหล็กเสริ มอัดแรง ตามความยาวของแนวการวางท่อร้อยเส้นลวดคานวณ
ได้ ดังนี้ (ACI, 2016).

Px = Po e −( kx + )

(1)

เมื่ อ Po คือ แรงดึ งที่ แม่แรงของเหล็กเสริ มอัดแรง Px คือ แรงดึ งของเหล็กเสริ มอัดแรง ณ ตาแหน่ งที่
พิ จ ารณา x จากปลายคานด้า นแม่ แ รง k คื อ สั ม ประสิ ท ธิ์ ความคดที่ เป็ นความหย่ อ นของเส้ น ลวด µ คื อ
สัมประสิ ทธิ์ความโค้งในแนวดิ่งที่กาหนดวางแนวของเส้นลวด α คือ มุมที่รองรับส่ วนโค้งของแนวการวางเส้น
ลวดในช่วงความยาว x.
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รูปที่ 1 การเสื่ อมลดแรงอัดเนื่องจากความโค้งของเส้นลวด
ค่าสั มประสิ ท ธิ์ k และ α มี ค่าแปรเปลี่ ยนในช่ วงกว้าง ตามค่ าที่ เสนอแนะในมาตรฐาน ACI (2016)
ส าหรั บ ท่ อ ร้ อ ยที่ มี ก ารอัด ฉี ด น้ าปู น ค่ า k อยู่ระหว่ าง 0.0002 - 0.001 ส่ วนค่ า α อยู่ร ะหว่าง 0.15 - 0.25 ส่ วน
มาตรฐาน ACI 343R (1995) สาหรับลวดเกลียวชนิด 7 เส้น ค่า k อยูร่ ะหว่าง 0.001 - 0.0066 และค่า α อยู่ระหว่าง
0.05 - 0.15 จากผลงานวิจยั ของ Choi และคณะ (2018) ซึ่ งศึกษาการเสื่ อมลดแรงอัดของเส้นลวดอัดแรงแบบ
ดึงเหล็กที หลัง ที่ ได้ท าการทดสอบแผ่นผนังคอนกรี ตแบบที่ มีส่วนโค้งกว้างขนาดใหญ่จานวน 3 ชิ้นตัวอย่าง
พบว่า ค่าการเสื่ อมลดแรงอัดที่วดั ได้จริ งมีค่าสู งกว่าค่าที่คานวณจากสู ตรที่แนะนาตามมาตรฐานต่างๆ (ACI-318,
2014; ACI, 2016; AASHTO, 2011; Caltrans, 2004) ในช่ วงระหว่าง 38-43% ดังนั้น การใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แรง
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เสี ยดทานที่แนะนาโดยมาตรฐานเหล่านี้อาจได้คา่ ที่ต่ากว่าความเป็ นจริ งสาหรับโครงสร้างแผ่นผนังคอนกรี ตขนาด
ใหญ่
ค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มอัดแรง คานวณในช่วงความยาว L ได้จาก
L

=
0

Px
dx −  A
Aps E ps

(2)

เมื่อ Aps คือ พื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริ มอัดแรง Eps คือ โมดูลสั ยืดหยุน่ ของเหล็กเสริ มอัดแรง โดยทัว่ ไป
ใช้ค่าเท่ากับ 195,000 เมกกะปาสกาล ΔA คือ ค่าการเคลื่อนตัวเข้าที่ของสมอยึดที่ปลายคาน ซึ่ งจะทาให้ค่าการยืด
ตัวของเหล็กเสริ มลดลง และเกิดการเสื่ อมลดแรงอัดเพิ่มมากขึ้น โดยทัว่ ไป การเคลื่อนตัวเข้าที่ของสมอยึด มีค่า
แปรเปลี่ยนในช่วง 3-13 มิลลิ เมตร จากผลงานวิจยั ของ Bondy, K.B. (2012) ค่าการเคลื่อนตัวเข้าที่ของสมอยึด
จะส่ งผลให้ค่าการเสื่ อมลดแรงอัดเพิ่มมากขึ้นสาหรับความยาวท่อร้อยในช่ วงสั้นไม่เกิ น 10.0 เมตร มาตรฐาน
การออกแบบอาคารยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของการยืดตัวของเหล็กเสริ มอัดแรงระหว่างค่าการออกแบบและ
ค่าที่วดั ได้จริ งในสนาม ดังนี้ มาตรฐาน ACI (2016) ยอมให้มีความคลาดเคลื่ อนได้ 7.0% มาตรฐาน AASHTO
(1989) ยอมให้ มีความคลาดเคลื่ อนได้ 5.0% สาหรั บแต่ละท่อร้อยที่ มี ผลการทดสอบการยกออกของวัสดุ จริ ง
มาตรฐาน AASHTO (2011) และ CEB-FIP (2010) ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5.0% สาหรับท่อร้อยที่มีความยาว
มากกว่า 15.0 เมตร และ 7.0% สาหรับท่อร้อยที่มีความยาว เท่ากับหรื อน้อยกว่า 15.0 เมตร มาตรฐาน Eurocode
(2009) ยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ 5.0% สาหรับท่อร้อยทั้งหมดในหน้าตัดคาน แต่ยอมให้มีความคลาดเคลื่อน
ได้ถึง 15.0% สาหรับท่อร้อยแต่ละเส้นในหน้าตัดคาน เนื่องจาก ในทางปฏิบตั ิค่าความคลาดเคลื่อนของการยืดตัว
ที่ ยอมให้ตามที่ กาหนดในมาตรฐานเหล่านี้ ทาได้ยาก เนื่ องจากการทางานในสนามจริ งมี ขอ้ ผิดพลาดได้มาก
ผลงานวิจัยของ Hayek and Kang (2017) ซึ่ งเป็ นการศึกษา ค่าความคลาดเคลื่อนของการยืดตัวของเหล็กเสริ ม
อัด แรงระหว่ างค่ าการออกแบบและค่ าที่ วดั ได้จ ริ งในสนาม ส าหรั บ ลวดแบบเดี่ ย วและลวดแบบกลุ่ ม ของ
โครงสร้างอาคารคอนกรี ตอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลัง ได้มีการเสนอว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของการยืดตัวที่ยอม
ให้ระหว่างค่าการออกแบบและค่าที่วดั ได้จริ งในสนาม ควรพิจารณาจากค่าที่มากกว่าระหว่าง 7.0% และ 9.5
มิลลิเมตร
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษานี้ ได้มีการคัดเลือกคานคอนกรี ตอัดแรงแบบดึงเหล็กทีหลังรู ปตัวยู ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวง จานวน 5 ตัวอย่าง โดยได้มีการเก็บข้อมูลการวางแนวท่อร้อยลวดเหล็กและข้อมูลการตรวจวัดค่าการยืด
ตัวของลวดเหล็กเสริ มในสนามจริ ง เพื่อมาเปรี ยบเทียบค่าการยืด ตัวจากการคานวณโดยใช้แนวการวางลวดจริ ง
และค่าที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่ องมือวัดในสนามจริ ง ดังแสดงในรู ปที่ 2
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5

(Calculated Actual Elongation)

(Design Elongation)

(Deviation from Site Tolerance)

(Measured Elongation From Gauge)

(Deviation from Gauge and Actual Profile)

(Total Deviation)

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การคัดเลือกคานตัวอย่าง
คานคอนกรี ต อัด แรงแบบดึ งเหล็กที ห ลังรู ป ตัวยู คัด มาจากแบบมาตรฐานกรมทางหลวงจานวน 5
ตัวอย่าง มีแนวการวางท่อร้อยลวดเหล็กและรู ปตัดแสดงในรู ปที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความยาวช่วงพาดของ
คาน 29.80 เมตร ท่อร้อยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ T1Lและ T1R เป็ นกลุ่มส่วนบนด้านซ้ายและด้านขวา ตามลาดับ
T2Lและ T2R เป็ นกลุ่มส่ วนล่างด้านซ้ายและด้านขวา ตามลาดับ กาลังอัดประลัย ของคอนกรี ตรู ปทรงกระบอก 50
เมกกะปาสกาล ลวดเหล็กอัดแรงใช้ชนิ ดลวดเกลี ยวคลายแรงดึ งต่ า 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูน ย์กลาง 15.2 มม.
จานวน 15 เส้นต่อกลุ่ม โดยมีหน่วยแรงดึงประลัยเท่ากับ 3,900 กิโลนิวตัน ต่อกลุ่มท่อร้อย โมดูลสั ยืดหยุน่ เท่ากับ
195,000 เมกกะปาสกาล ท่อร้อยเป็ นท่อโลหะเคลื อบสังกะสี มี สัมประสิ ทธิ์ ความโค้ง , µ เท่ากับ 0.15/เรเดี ยน
สัมประสิ ทธิ์ ความคด, k เท่ากับ 0.0033/เมตร และแรงดึงแม่แรงของแต่ละกลุ่มท่อร้อยเท่ากับ 3,120 กิโลนิ วตัน
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของเหล็กเสริ มในท่อร้อย
รายการ

คุณสมบัติ
Low relaxation 7-wire strand
15ϕ15.2
3,900 kN/tendon
195,000 MPa
0.15
0.0033
3,120 kN/tendon

รายการเหล็กเสริ ม
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและจานวน
- แรงดึงประลัย
- โมดูลสั ยืดหยุน่
- สัมประสิ ทธิ์ความโค้ง, µ (/radian)
- สัมประสิ ทธิ์ความคด, k (/m)
- แรงดึงแม่แรง
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รูปที่ 3 แนวการวางลวดและหน้าตัด U-Girder
4.2 การเก็บข้ อมูล
ในการดาเนิ นงานวิจัย ได้ทาการเก็บข้อมูล ของการวางแนวลวดเหล็กของคานคอนกรี ตอัดแรงแบบ
ดึงเหล็กทีหลังรู ปตัวยูในสนามจริ ง ซึ่ งเป็ นการดึงลวดเหล็กเสริ มในท่อร้อยด้วยแม่แรงที่ปลายด้านเดียว และใช้
ระบบการอัดฉี ดน้ าปูนเข้าภายในท่อร้อยภายหลังการดึงลวด การเก็บข้อมูลแนวการวางลวดเหล็กใช้เทปวัดแบบ
ตลับวัดระยะตาแหน่งในแนวดิ่งของท่อร้อยแต่ละกลุ่มทุกระยะ 2.0 เมตรตลอดความยาวช่วงคาน 29.8 เมตร แสดง
ในรู ปที่ 4(a) รวมเป็ นจานวนทั้งหมด 20 กลุ่ม สาหรับการวัดค่าการยืดตัวของลวดเหล็กใช้การวัดด้วยเทปวัดที่
เครื่ องแม่แรงดึงลวด แสดงในรู ปที่ 4(b) ข้อมูลค่าการยืดตัวของลวดเหล็กและค่าการขยับเลื่อนของสมอยึดที่ปลายคาน
แต่ละด้าน จะมีการบันทึกไว้ในรายงานการดึงลวดอัดแรง เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบกับค่าที่ออกแบบไว้ต่อไป

(a) แนวการวางท่อร้อยลวดเหล็กอัดแรงในสนาม

(b) การวัดระยะการเคลื่อนที่ของแม่แรง

รูปที่ 4 แนวการวางท่อร้อยลวดเหล็กอัดแรงและการวัดระยะการเคลื่อนที่ของแม่แรงในสนาม
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4.3 การวิเคราะห์ ค่าการเสื่ อมลดแรงอัดและค่าการยืดตัวของลวดเหล็ก
จากการเก็บข้อมูลตาแหน่งแนวการวางลวดในแนวดิ่งทุกระยะ 2.0 เมตรตลอดความยาวช่วงคาน 29.8
เมตร จึงได้ขอ้ มูลตาแหน่งลวดจานวน 15 ชุดต่อกลุ่มท่อร้อย จานวน 4 กลุ่ม คือ T1L, T1R, T2Lและ T2R สาหรับ
คาน 5 ตัว อย่างคื อ U1, U2, U3, U4 และ U5 รวมเป็ นจ านวนข้อ มู ล ทั้ง หมด 300 ชุ ด น าไปใช้ค านวณหาค่ า
การเสื่ อมลดแรงอัดของลวดเหล็กโดยใช้สมการที่ (1) และการคานวณแรงอัดในเส้นลวดแสดงผลในรู ปแบบ
อัตราส่ วนแรงอัด (Force Ratio, Px/Po) ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วนระหว่างค่าแรงอัด Px ณ ตาแหน่ ง x จากปลายคานด้าน
แม่แรง และค่าแรงอัดเริ่ มต้นที่ดา้ นแม่แรง Po ผลจากการคานวณค่าอัตราส่วนแรงอัดนี้ นาไปใช้คานวณค่าการยืด
ตัวของลวดเหล็กตลอดความยาวทั้งหมดโดยการอินทิเกรทด้วยสมการที่ (2) ตลอดความยาวช่วงคาน แสดงผล
การวิเคราะห์แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ (1) ผลการวิเคราะห์จากการออกแบบ โดยใช้แนวการวางลวดที่แสดงใน
แบบก่ อสร้างมาคานวณ และ (2) ผลการวิเคราะห์ จากข้อมูลแนวการวางลวดในสนามที่ เก็บได้จริ ง เพื่อนาไป
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนระหว่างทั้งสองส่วนนี้ เรี ยกว่า ความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างในสนาม
(Site Tolerance)

5. ผลการวิจัย
อัตราส่ วนแรงอัด (Px/Po) ของคานรู ปตัวยู (U1, U2, U3, U4, U5) แสดงผลปรี ยบเที ยบระหว่างค่าที่
ออกแบบ (T1, T2) และค่าที่ได้จากผลการวิเคราะห์แนวการวางลวดจริ ง (T1R, T1L, T2R, T2L) แสดงในรู ปที่ 5
Force Ratio ( Px / Po )

Force Ratio ( Px / Po )

U1 Girder
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1
0.98
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U3 Girder
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U4 Girder
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รูปที่ 5 อัตราส่วนแรงอัดของการออกแบบและการวางแนวลวดจริ ง
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Force Ratio ( Px / Po )

U5 Girder
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รูปที่ 5 (ต่อ) อัตราส่วนแรงอัดของการออกแบบและการวางแนวลวดจริ ง
ผลการคานวณค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ ม แสดงในตารางที่ 2 สาหรับสดมภ์ที่ (1) เป็ นชื่อกลุ่มท่อร้อย
(Tendon No.) สดมภ์ที่ (2) แสดงค่าการยืดตัวที่ออกแบบ (Design Elongations) สดมภ์ที่ (3) แสดงค่าการยืดตัวจาก
ผลการวิเคราะห์แนวการวางลวดจริ ง (Actual Profile) สดมภ์ที่ (4) แสดงค่าการยืดตัวจากการวัดด้วยเครื่ องมื อ
ตรวจวัดในสนาม (Gauge Measurement) สดมภ์ที่ (5) แสดงค่าความคลาดเคลื่ อนระหว่างการวิเคราะห์แ นว
การวางลวดจริ งและการวัดด้วยเครื่ องมื อตรวจวัดในสนาม (Actual Profile and Gauge Measurement) สดมภ์ที่
(6) แสดงค่ าความคลาดเคลื่ อ นจากการก่ อ สร้ างในสนาม (Site Tolerance) และสดมภ์ที่ (7) แสดงผลรวมค่ า
ความคลาดเคลื่อนทั้งหมด (Total Deviation) นอกจากนี้ ค่าการยืดตัวในสดมภ์ที่ (2), (3), (4) และ ค่าความคลาด
เคลื่อนในสดมภ์ที่ (5), (6), (7) แสดงในรู ปที่ 6 และรู ปที่ 7 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ค่าการยืดตัว เปรี ยบเทียบระหว่าง ค่าการออกแบบ ค่าวิเคราะห์จากสนามและค่าการตรวจวัดจริ ง
(1)
กลุ่มท่อ
ร้อย
T1
T2
U1- T1R
U1- T1L
U1- T2R
U1- T2L
U2- T1R
U2- T1L
U2- T2R
U2- T2L
U3- T1R
U3- T1L
U3- T2R
U3- T2L
U4- T1R
U4-T1L
U4- T2R
U4-T2L
U5-T1R
U5- T1L
U5- T2R
U5- T2L
Average

(2)
ค่าการยืดตัวที่
ออกแบบ
(cm)

(3) ผลการ
วิเคราะห์แนว
การวางลวดจริ ง
(cm)

(4) ผลการวัด
ด้วยเครื่ องมือ
ตรวจวัดใน
สนาม (cm)

(5) ความคลาด
เคลื่อน (Actual
Profile and
Gauge) (%)

(6) ความคลาด
เคลื่อนในสนาม
(Site Tolerance)
(%)

(7) ความคลาด
เคลื่อนทั้งหมด
(%)

21.759
21.925
21.759
21.759
21.925
21.925
21.759
21.759
21.925
21.925
21.759
21.759
21.925
21.925
21.759
21.759
21.925
21.925
21.759
21.759
21.925
21.925
21.842

21.440
21.338
21.351
21.338
21.362
21.361
21.387
21.204
21.174
21.013
21.645
21.412
21.461
21.449
21.357
21.390
20.955
21.205
21.449
21.476
21.338

20.675
20.800
20.925
20.675
20.800
20.925
20.800
20.675
20.300
20.425
20.675
20.550
20.675
21.050
20.425
20.550
20.550
20.550
20.175
20.550
20.638

3.516
2.473
1.943
3.024
2.583
2.004
2.677
2.413
4.017
2.702
4.424
3.932
3.612
1.834
4.251
3.831
1.861
3.010
5.811
4.223
3.207

1.466
1.935
2.618
2.677
1.825
1.829
2.454
3.288
2.689
3.428
1.277
2.340
1.370
1.425
2.591
2.440
3.695
2.546
2.171
2.048
2.306

4.982
4.407
4.561
5.701
4.407
3.833
5.131
5.701
6.705
6.131
5.701
6.271
4.982
3.258
6.842
6.271
5.556
5.556
7.982
6.271
5.513
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Elongation (cm)

25
23
21
19
17

U1- T1R
U1- T1L
U1- T2R
U1- T2L
U2- T1R
U2- T1L
U2- T2R
U2- T2L
U3- T1R
U3- T1L
U3- T2R
U3- T2L
U4- T1R
U4-T1L
U4- T2R
U4-T2L
U5-T1R
U5- T1L
U5- T2R
U5- T2L

15

Design

Actual profile

Gauge Measurement

รูปที่ 6 ค่าการยืดตัวที่ออกแบบ การวางลวดจริ งและการตรวจวัด
Deviation (%)

10.0

5.0

U1- T1R
U1- T1L
U1- T2R
U1- T2L
U2- T1R
U2- T1L
U2- T2R
U2- T2L
U3- T1R
U3- T1L
U3- T2R
U3- T2L
U4- T1R
U4-T1L
U4- T2R
U4-T2L
U5-T1R
U5- T1L
U5- T2R
U5- T2L

0.0

Gauge and Actual Profile

Site Tolerance

Total Deviation

รูปที่ 7 ค่าความคลาดเคลื่อนของการยืดตัวที่ออกแบบ การวางลวดจริ งและการตรวจวัด

6. อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ค่าอัตราส่ วนแรงอัดแสดงว่า แรงอัด ในเส้นลวดลดลงอย่างต่อเนื่ องตามความยาวคาน
จากด้านแม่แรงไปอีกปลายด้านหนึ่ งเนื่ องจากแรงเสี ยดทานเนื่ องจากความโค้งและความคดของเส้นลวดตลอด
ความยาวคาน โดยส่ วนใหญ่ ค่าแรงอัดในเส้นลวดของแนวการวางลวดจริ ง (T1R, T1L, T2R และ T2L) มี ค่า
ต่ากว่าค่าการออกแบบ เนื่องจากการวางแนวลวดจริ งมีความโค้งที่มากกว่าการออกแบบ ทาให้แรงเสี ยดทานเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้การยืดตัวของลวดมีค่าลดต่ าลงกว่าการออกแบบ ผลการวิเคราะห์ที่แสดงในตารางที่ 2 ยังพบว่า
ค่าการยืดตัวจากการตรวจวัดจริ งด้วยเครื่ องมือในสนาม มีค่าต่ากว่าการยืดตัวที่ได้จากผลการวิเคราะห์แนวการวาง
ลวดจริ ง อีกด้วย ค่าความคลาดเคลื่ อนที่ แสดงในคอลัมน์ที่ (5)ระหว่างการวิเคราะห์แนวการวางลวดจริ งและ
การวัดด้วยเครื่ องมือตรวจวัดในสนาม มีค่าแปรเปลี่ยนในช่วง 1.86 – 5.81% ด้วยค่าเฉลี่ย 3.21% ค่าความคลาด
เคลื่อนจากการก่อสร้างในสนามที่แสดงในคอลัมน์ที่ (6) มีค่าแปรเปลี่ยนในช่วง 1.28 – 3.69% ด้วยค่าเฉลี่ย 2.31
% ผลรวมค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดในคอลัมน์ที่ (7) มีค่าอยูใ่ นช่วง 3.26 – 7.98% ด้วยค่าเฉลี่ย 5.51%
ผลรวมค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมด เกินกว่าค่าที่ยอมให้คือ 5.0% สาหรับความยาวช่วงคานมากกว่า
15.0 m ตามที่กาหนดในมาตรฐาน AASHTO (2014) ซึ่ งประกอบด้วย U1- T2L, U2- T2R, U2- T2L, U3- T1R,
U3-T1L, U3-T2R, U3-T2L, U24-T2R, U4-T2L, U5-T1R, U5-T1L, U5-T2R และ U5-T2L มี ค่ าความคลาดเคลื่ อ น
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ทั้งหมด 5.70%, 5.13%, 5.70%, 6.70%, 6.13%, 5.70%, 6.27%, 6.84%, 6.27%, 5.55%, 5.55%, 7.98%, 6.27%
ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจากผลของความคลาดเคลื่ อนจากการก่อสร้างในสนามที่ มีส่วนแบ่งสาคัญถึง 42% ของ
ค่าทั้งหมด ดังนั้นการวางแนวลวดในสนามมีบทบาทที่สาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ ม
จากกราฟแท่งในรู ปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การยืดตัวของเหล็กเสริ มที่ออกแบบไว้มีค่ามากที่สุด รองลงมา
คือ การยืดตัวที่คานวณจากแนวการวางลวดจริ งในสนาม และการยืดตัวจากการวัดด้วยเครื่ องมือตรวจวัดในสนาม
มีค่าต่าที่สุด จากกราฟค่าความคลาดเคลื่อนในรู ปที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ผลของความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง
ในสนามเป็ นปัจจัยที่สาคัญส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดเกินกว่าค่าที่ยอมให้ 5.0%

7. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาค่าการสู ญเสี ยแรงอัดและการยืดตัวของเส้นลวดอัดแรงสาหรับคานคอนกรี ตอัดแรง
แบบดึงเหล็กทีหลังรู ปตัวยูจานวน 5 ตัวอย่าง จึงสรุ ปผลได้ดงั นี้
ก) แรงอัดในเส้นลวดลดลงอย่างต่อเนื่ องตามความยาวคานเนื่ องจากแรงเสี ยดทานเนื่ องจากความโค้ง
และความคดของเส้นลวดตลอดความยาวคาน โดยส่ วนใหญ่ ค่าแรงอัดในเส้นลวดของแนวการวางลวดจริ งมีค่า
ต่ากว่าค่าการออกแบบ เนื่องจากการวางแนวลวดจริ งมีความโค้งที่มากกว่าการออกแบบ ทาให้แรงเสี ยดทานเพิ่ม
มากขึ้น ทาให้การยืดตัวของลวดมีค่าต่าลงกว่าการออกแบบ
ข) ค่าการวัดการยืดตัวของลวดเหล็กด้วยเครื่ องมือตรวจวัดในสนามมีค่าที่ต่ากว่าผลการวิเคราะห์จาก
แนวการวางลวดจริ ง ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 3.21% และค่าความแตกต่างระหว่างการยืดตัวที่ออกแบบและ
ผลการวิเคราะห์แนวการวางลวดจริ ง มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 2.31% อันเป็ นผลมาจากความคลาดเคลื่อน
จากการก่อสร้างในสนาม
ค) ผลรวมค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมด ซึ่ งรวมค่าความคลาดเคลื่อนทั้งสองส่ วนข้างต้น คิดเป็ น 5.51%
ทาให้เกินกว่า ข้อกาหนดในมาตรฐานการออกแบบสะพาน 5.0% เนื่องจาก ความคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้างใน
สนามมีส่วนสาคัญถึง 42% ของทั้งหมด ดังนั้นการวางแนวลวดในสนามมีบทบาทที่สาคัญที่จะส่ งผลกระทบต่อ
ค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ ม
ง) ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะลดค่าความคลาดเคลื่อนของการยืดตัวทั้งหมด จึงควรจัดการวางแนวตาแหน่ง
ลวดเหล็กเสริ มในสนามให้ถูกต้องตรงกับที่กาหนดในแบบก่อสร้างให้มากที่สุด จากการตรวจสอบแนวการวาง
ลวดที่เก็บข้อมูลในสนาม พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการวางตาแหน่งแนวลวดในแนวดิ่งต่ากว่าค่าระดับที่กาหนดใน
แบบก่อสร้าง ทาให้แนวลวดมีรัศมีความโค้งมากกว่าที่กาหนด ส่ งผลให้เกิดแรงเสี ยดทานในเส้นลวดมากและทา
ให้ค่าแรงดึงในเส้นลวดลดลง และค่าการยืดตัวของเหล็กเสริ มลดลงด้วย ดังนั้น หากตรวจพบว่าตาแหน่งการวาง
ลวดต่ ากว่าที่ กาหนดในแบบ จะต้องปรับแก้ไขโดยการปรับ ยกระดับ แนวเส้นลวดให้สูงขึ้น นอกจากนี้ ควรมี
การควบคุมการเทคอนกรี ตและการใช้เครื่ องจี้เขย่าคอนกรี ตในขณะก่อสร้างไม่ให้กระทบกับเส้นลวดที่จะส่ งผล
ให้เกิ ดการขยับเคลื่ อนที่ จากตาแหน่ งที่ วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับ คานรับสะพานที่ มีช่วงพาดยาว ซึ่ งมี
โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย
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ที่ความเร็ ว 2.5 เมตรต่อวินาที ผลเฉลยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของอากาศที่ไหลผ่านบริ เวณพื้นที่ช่องว่างแคบๆ
ระหว่างห้องโดยสารลิฟต์กบั คานที่ยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์มาตรฐาน มีความผันผวนของแรงที่กระทาอยู่ในช่ วง
40-60 นิวตัน ในขณะที่รูปแบบโมเดลที่ปรับปรุ งให้บริ เวณคานที่ยื่นเข้ามามีแผ่นปิ ดทามุม (Slope) 8, 11.5, และ 15
องศา พบว่า พฤติกรรมการไหลของอากาศมีความต่อเนื่องและผันผวนน้อยลงอย่างชัดเจน อีกทั้งขนาดของแรงที่
กระทากับผนังห้องโดยสารลดลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเปรี ยบเทียบผลเฉลยกับรู ปแบบมาตรฐาน ขนาดของ
แรงเฉลี่ยสามารถลดลงได้มากถึง 63 54, 52 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปล่องลิฟต์โดยสาร, พฤติกรรมการไหลของอากาศ, พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ

ABSTRACT
The concrete beam extends into the standard elevator shaft where the air gap is smaller. This causes the
air velocity in that area to increase. As a result, the elevator room vibrates. Therefore, the Computational Fluid
Dynamics method in the engineering software package (ANSYS CFX) was used to analyze a three-dimensional
fluid models of standard elevator shafts. To examine the behavior of forces occurring in the moving position of
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the elevator room through 3 positions at a speed of 2.5 m/s. The results showed that the force behavior in the
narrow space between the elevator room and the beam extending into the standard elevator shaft fluctuates in the
range of 40-60 N, while the standard elevator shaft model has been modified for slopes at the beam area of 8,
11.5, and 15 degrees. It was found that the airflow behavior was more continuous and less fluctuating. In addition,
the magnitude of the force acting on the elevator room wall decreases in the same direction. When comparing
solutions with the standard elevator shaft, the average force magnitude was reduced by as much as 63, 54, 52
percent, respectively.
Keywords: Elevator Shaft, Airflow Behavior, Computational Fluid Dynamics Method

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อาคารที่อยูอ่ าศัยขนาดสู ง (High-Rise Residential Building) จาเป็ นจะต้องมีการใช้ลิฟต์โดยสารในการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารขึ้น และลงไปยังตาแหน่งชั้นที่ตอ้ งการ ซึ่ งการเคลื่อนที่ของลิฟต์ดว้ ยความเร็ วจะส่ งผลถึงการไหลของ
อากาศที่ไหลผ่านตัวลิฟต์ขณะเคลื่อนที่ข้ ึน หรื อลง ก่อให้เกิดความแตกต่างของความดันที่เกิดจากการไหลของ
อากาศภายในปล่องลิฟต์ มาตรฐานการออกแบบปล่องลิฟต์ระบุว่า ภายในปล่องลิฟต์ จะต้องเป็ นผนังเรี ยบที่ไม่มี
อะไรขวางกั้นหรื อยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์ พร้อมทั้งกาหนดให้มีช่องระบายอากาศภายในปล่องลิฟต์ อย่างไรก็ตาม
ส่วนใหญ่พบว่า งานโครงสร้างอาคารจะมีคานที่ยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์ วิศวกรจะชดเชยพื้นที่ของคานที่ยื่นเข้ามา
โดยการขยายความกว้างปล่องลิฟต์ แต่ก็ไม่มีขอ้ กาหนดชัดเจนถึงขนาดมิติต่างๆ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของลิฟต์โดยสาร
ที่หลากหลายจะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดของปล่องลิฟต์ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของงานโครงสร้างเพิ่มสู งขึ้น
รวมถึงโครงสร้างคานของอาคารที่ยื่นเข้ามาภายในปล่องลิฟต์ ทาให้พ้นื ที่ในการไหลของอากาศมีนอ้ ยลง อากาศที่
ไหลผ่านเข้าปะทะกับคานทาให้แรงที่เกิดขึ้นส่ งผลทาให้ตวั ลิฟต์โดยสารเกิดการสั่นสะเทือน จากปั ญหาดังกล่าว
ส่ งผลให้ผูพ้ กั อาศัย ที่ใช้งานเกิดความวิตกกังวลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างของลิฟต์ และตัวอาคาร ดังนั้น
ทีมผูว้ ิจยั จึงต้องการนาเสนอการศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในปล่องลิฟต์มาตรฐานที่มีคานยื่นเข้ามา
โดยการใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD) เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของแรงที่กระทากับผนังลิฟต์โดยสาร พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่นสะเทือนของลิฟต์โดยสาร ด้วยการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ (CFD) สาหรับวิเคราะห์พฤติกรรมของแรง

3. เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึ กษางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง พบว่ า ความเร็ ว ในการเคลื่ อ นที่ ข องลิ ฟ ต์โ ดยสาร และรู ป ทรง
พื้ น ที่ ห น้า ตัดที่ แ ตกต่างกัน จะมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่อ การไหลของอากาศ ส่ ง ผลท าให้พ ฤติ กรรมของแรงเกิ ด
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคานวณ CFD ถูกนามาใช้ใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของอากาศและพฤติ กรรมของแรงที่กระทากับผนัง ลิฟต์ เมื่อลิฟต์โดยสารทา
การเคลื่อนที่ ความแม่นยาของผลเฉลยมีความน่าเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับ
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบหัวข้อการศึกษาวิจยั และผลลัพธ์ที่ได้จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย/ ปี ที่ตีพิมพ์เอกสาร

ตัวแปรที่ทาการวิเคราะห์

วิธีการหาผลเฉลยของ
ปัญหา

HJ. Patthi Bin Hussain., et. al (2020)

แรง ความเร็ว

CFD

เสียงและการสั่นสะเทือน

ตรวจสอบพื้นที่จริ ง

Yangki Oh ., et. al (2020)
Antti Lehtinen., et. al (2019)
ธนพงศ์ อุม้ ปรี ชา และคณะ (2016)
Cai weiyong (2015)
Zhangwei Ling., et al (2015)
Jia Hui Ang., et al (2015)
Fullerton Jeffrey L. (2006)

ความเร็ว
ต่อพื้นที่หน้าตัด
ลักษณะการไหลของ
อากาศ
พฤติกรรมการไหล
ของอากาศ
ความเร็วและรู ปทรง
ของลิฟต์
ความเร็วลมภายใน
ปล่องลิฟต์
ความเร็วและช่องเปิ ด
ภายในปล่องลิฟต์

CFD
จาลองโมเดลอุโมงค์
ลม
CFD
CFD
CFD
ตรวจสอบพื้นที่จริ ง

ผลเฉลยที่ได้
ความสัมพันธ์ของรู ปทรง
ต่อแรงเสียดทาน
ความสัมพันธ์ของรู ปทรง
ที่ไม่เหมาะสม
ความสัมพันธ์ของเสียงสะท้อน
กับความเร็วในการเคลื่อนที่
การไหลเป็ นไปตามหลักอากาศ
พลศาสตร์
พื้นที่หน้าตัดที่เล็ก
ทาให้เกิดการไหลแบบปั่ นป่ วน
รู ปทรงกรวย มีการกระจาย
ความดันได้ดีกว่ารู ปทรงอื่นๆ
V= 20 เมตรต่อวินาที สามารถ
ผลิตกาลังไฟฟ้าได้ 1,256 วัตต์
ช่องว่างมีผลต่อความไว
ของเสียง

3.1. ทฤษฎีอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic)
จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน การไหลของอากาศผ่านวัตถุของแข็งที่มีพ้นื ที่หน้าตัดที่แตกต่างกัน จะทาให้
เกิดแรงต้านของอากาศ (Drag Forces) และแรงเสี ยดทานบริ เวณพื้นผิววัตถุ โดยแรงต้านอากาศจะเกิดขึ้นในทิศ
ทางตรงข้ามกับการไหล สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ได้จากสมการที่ 1
1

𝐹𝐷 = 2 𝜌𝐴𝐶𝐷 𝑉 2

(1)

โดยที่ FD คื อ แรงต้านหรื อ แรงฉุ ด อากาศ (N),  คื อ ความหนาแน่ น ของอากาศ (1.2 kg/m3), V คื อ
ความเร็ วของอากาศ (m/s) , A คือ พื้นที่หน้าตัดของวัตถุ (m2) , CD คือ สัมประสิ ทธิ์ แรงฉุ ดของอากาศ พิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ในสมการที่ 1 พบว่า การเปลี่ยนแปลงความเร็ วของอากาศมีผลกระทบต่อแรงต้าน
อากาศมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ในขณะที่ตวั แปรอื่นๆ ในสมการมีค่าคงที่ เมื่อความซับซ้อนของวัตถุที่มีการประกอบ
ชิ้นส่ วนกันหลายชิ้นและมีช่องว่างเล็กๆ การประเมินหรื อคานวณหาแรงต้านจะมีความยุ่งยากมากขึ้นด้วยเช่นกัน
ช่องว่างที่เล็กเล่านี้จะส่ งผลให้ความเร็ วลมสู งขึ้นและมีค่าแรงต้านอากาศที่สูง ลักษณะปั ญหารู ปแบบนี้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ ของไหลจึงถูกนามาใช้ในการตรวจสอบและหาผลเฉลยของความซับซ้อน
ดังกล่าว
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4.วิธีดาเนินการวิจัย
เริ่ ม ต้น ท าการศึ กษาค้น คว้า ข้อ มูล ทางทฤษฎี และงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ น าข้อ มู ลจากงานวิ จัยมา
สังเคราะห์ประเด็นปั ญหา และผลลัพธ์ในข้อกาหนดที่ต่างกัน รวมไปถึง การศึกษาแนวทางการแก้ไขปั ญหาอื่น ๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ ลิ ฟ ต์ โ ดยสาร จากนั้ น ท าการออกแบบโมเดล (Fluid volume) ด้ ว ยเงื่ อ นไขที่ ต่ า งกั น เช่ น
การปรับเปลี่ยนตาแหน่งของลิฟต์โดยสารภายในปล่องลิฟต์และปรับเปลี่ยนรู ปทรงของปล่องลิฟต์ โมเดลเหล่านี้
จะถู ก น าเข้า สู่ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางด้า นวิ ศ วกรรมพลศาสตร์ ข องไหล, ANSYS CFX ขั้น ตอนนี้ จะเป็ น
การตรวจสอบพฤติกรรมของแรงที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขที่ต่างกัน เพื่อใช้หาผลเฉลยของประเด็นปั ญหาที่บ่งชี้ ถึง
แนวทางแก้ไขปัญหาตามขอบเขตของโครงงาน ผลเฉลยจากโปรแกรม ANSYS CFX จะถูกนามาเปรี ยบเทียบเพื่อ
วิเคราะห์สร้างความสัมพันธ์ในรู ปแบบกราฟ ซึ่งกระบวนการทางานวิจยั แสดงรายละเอียดในแผนภาพที่ 1 ดังรู ป
Start

Review Paper & Problem synthesis

Final results & Conclusion

Solid modeling by SolidWorks software
No

Yes

Report & Presentation

Heat load analysis by
ANSYS CFX software

End

แผนภาพที่ 1 แผนผังแสดงกระบวนการทางานวิจยั

5. ผลการวิจัย
5.1 การจาลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ของไหล CFD หรื อที่เรี ยกว่าการจาลองระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
เป็ นการจาลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยใช้สมการนาเวียร์ สโตก (Navier Stoke Equation) แบบของไหลอัดตัวไม่ได้
(Incompressible flow) เพื่อตรวจสอบพฤติ กรรมการไหลของของไหล โมเดล 3 มิติ (Fluid volume) ของปล่องลิ ฟต์
โดยสารถูกจาลองขึ้น แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ โดยปล่องลิฟต์โดยสารรู ปแบบที่ 1 จะมีขนาดปล่องลิฟต์มาตรฐาน
(Standard elevator shaft, STD) ตามแบบที่ผผู ้ ลิตได้กาหนดมาโดยจะมีคานยืน่ เข้ามาภายในปล่องลิฟต์ รู ปแบบที่ 2
ปล่องลิฟต์โดยสารจะเพิ่มแผ่นปิ ดมุมบริ เวณคานที่ยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์ (Slope elevator shaft) ทามุมองศา 8,
11.5 และ 15 องศา ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 ซึ่ งเงื่อนไขขอบเขตของการจาลองปั ญหา ความเร็ วของอากาศจะ
ถูกกาหนดไว้ที่ขอบเขตทางเข้า (Inlet) ในขณะที่เงื่อนไขขอบเขตทางออก (Outlet) จะกาหนดเป็ นค่าเฉลี่ยของ
ความดันบรรยากาศคงที่ ความแม่นยาของสมการความต่อเนื่องและโมเมนตัมถูกกาหนดให้มีความละเอียดขั้นสู ง
ด้วยเกณฑ์การลู่เข้าของผลลัพธ์จากการจาลอง (Convergence) ที่ความแตกต่างของตัวแปรน้อยกว่า 10-6 โดยรู ปแบบ
การไหลแบบปั่ นป่ วนของของไหลชนิด k- ถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์กบั เงื่อนไขการปรับปรุ งพฤติกรรมการไหล
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บริ เวณผนังแบบอัตโนมัติ เพื่อทาการตรวจสอบหาพฤติกรรมของแรงที่เกิ ดขึ้นในแนวแกน X, Y, Z บริ เวณที่
พื้ น ผิ ว ผนัง ของลิ ฟ ต์โ ดยสาร แผนภาพที่ 3 แสดงโครงตาข่ าย (Mesh) พี ร ะมิ ค ฐานสามเหลี่ ย ม (Tetrahedral
elements) เพื่อแบ่งรู ปทรงของโมเดลปริ มาตรของของไหลให้เป็ นกริ ดย่อยๆ (Elements) ซึ่ งแต่ละกริ ดจะเชื่อมต่อ
กัน ด้ว ยโหนด (Node) ที่ ป ระกอบไปด้ว ยจ านวนโหนดประมาณ 1,800,000 และจ านวนเอลิ เ มนต์ ป ระมาณ
9,400,000

แผนภาพที่ 2 โมเดล Fluid volume ของปล่องลิฟต์ท้งั 2 รู ปแบบในตาแหน่งต่างๆ

a) ปล่องลิฟต์รูปแบบ STD

b) ปล่องลิฟต์รูปแบบ Slope

แผนภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างตาข่าย Mesh ของโมเดลปล่องลิฟต์ท้งั 2 รู ปแบบ
5.2 การวิเคราะห์ ผลเฉลยของโปรแกรม ANSYS CFX
กรณี ศึกษาที่ 1 จะเป็ นรู ปแบบปล่องลิฟต์ STD ตามข้อมูลของบริ ษทั ผูผ้ ลิตได้กาหนดมา โดยจะมีคานยื่น
เข้ามาภายในปล่องลิฟต์ และมีความเร็ วในการเคลื่อนที่ 2.5 เมตรต่อวินาที กาหนดตาแหน่งของห้องโดยสารลิฟต์
เคลื่อนที่ผ่านคานในตาแหน่งด้านบน, กึ่งกลาง, และด้านล่างของห้องโดยสาร ซึ่ งจะทาการตรวจสอบพฤติกรรม
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Force Y-Axis (N)

ของแรงที่ กระทากับผนังลิ ฟต์โดยสารทั้ง 3 ตาแหน่ ง ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 พบว่า ผลเฉลยของโปแกรม
ANSYS CFX พฤติ กรรมของแรงในแต่ละ Iteration จะมี ความปั่ นปวน ขนาดของแรงเฉลี่ ยต่อพื้นที่ หน้าตัดที่
กระทากับผนังลิฟต์สูงสุ ดจะเกิดขึ้นในแนวแกน Y (แนวดิ่งตามการเคลื่อนที่ของห้องโดยสารลิฟต์) ในขณะที่แรง
เฉลี่ยในแนวแกน X และ Z จะมีความแตกต่างกันตามตาแหน่งของห้องโดยสารที่เคลื่อนที่ผา่ นคาน แต่มีขนาดของ
แรงที่ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับแรงเฉลี่ ยในแนวแกน Y ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลเฉลย
พฤติกรรมของแรงที่กระทาในแนวแกน Y ตาแหน่งทั้ง 3 ของห้องโดยสารเมื่อเคลื่อนที่ผา่ นคาน ความผันผวนของ
ขนาดแรงค่อนข้างรุ นแรงไม่สม่าเสมอเกิดขึ้นที่ตาแหน่ งช่วงบน (Top position) และกึ่งกลาง (Middle position)
ขนาดของแรงแกว่งมากถึง 40 นิวตัน จะเกิดขึ้นบริ เวณตาแหน่งกึ่งกลาง ในทางกลับกัน ตาแหน่งด้านล่าง (Bottom
position) เมื่อห้องโดยสารเคลื่อนที่ผา่ นคานจะมีความผันผวนของแรงเล็กน้อย ดังแสดงความสัมพันธ์ในแผนภาพ
ที่ 4
310
290
270
250
230
210
190
170
150
200

400

600
STD-Top-V2.5

800

1000
1200
1400
Time Step (s)
STD-Middle-V2.5

1600

1800

2000

STD-Bottom-V2.5

แผนภาพที่ 4 แสดงพฤติกรรมของแรงในแนวแกน Y ที่เกิดขึ้นที่ตาแหน่งต่างๆ ภายในปล่องลิฟต์รูปแบบ STD
ตารางที่ 2 ขนาดของแรงที่ตาแหน่งต่าง ๆ ภายในปล่องลิฟต์รูปแบบ STD
ELEVATOR POSITION
TOP
MIDDLE
BOTTOM

STANDARD ELEVATOR SHAFT (24001720)
Force (N)
Velocity (m/s)
X-Axis
Y-Axis
8.63
277.94
2.5
5.69
269.55
1.89
190.01

Z-Axis
3.2
1.64
3.85

กรณี ศึกษาที่ 2 โมเดลปล่องลิฟต์ถูกนามาปรับปรุ งพื้นผิวบริ เวณคานที่ยื่นเข้าไปในปล่องลิฟต์ โดยการ
เพิ่มแผ่นปิ ดมุม (Slope) ที่ทามุมองศา 8, 11.5 และ 15 องศา ซึ่ งยังคงตาแหน่งการเคลื่อนที่ของห้องโดยสารทั้ง 3
ตาแหน่ งเหมือนกับ กรณี ศึกษาที่ 1 ผลเฉลยพบว่า ขนาดของแรงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในแนวแกน X, Y, Z มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 3 ขนาดแรงสู งสุ ดยังคงเกิดขึ้นในแนวแกน Y ความผันผวนของขนาดแรง
ค่อนข้างสม่าเสมอและราบเรี ยบกว่าโมเดลมาตรฐานในกรณี ศึกษาที่ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบผลเฉลยของ Slope ทั้ง 3
มุม พบว่า Slope 15 องศา ที่ตาแหน่งด้านบนห้องโดยสารที่เคลื่อนที่ผ่านคาน สามารถลดขนาดของแรงที่กระทา
กับผนังลงได้ถึง 31 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับปล่องลิฟต์มาตรฐานที่ตาแหน่งเดียวกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบผล
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เฉลยทั้ง 3 แกนกับโมเดลปล่องลิฟต์แบบมาตรฐาน (STD) ปรากฏว่า Slope 8 องศา สามารถลดแรงที่กระทากับ
ผนังลิฟต์ได้มากถึง 63 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามขนาดแรงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นของ Slope ทั้ง 3 องศามีขนาดแตกต่างกัน
เล็กน้อยและคล้ายคลึงกัน ดังแสดงในแผนภาพที่ 5
ตารางที่ 3 ขนาดของแรงที่ตาแหน่งต่าง ๆ ภายในปล่องลิฟต์รูปแบบ Slope ทั้ง 3 องศา

Force on Y-Axis (N)

ELEVATOR
POSITION
TOP
MIDDLE
BOTTOM

Velocity (m/s)

2.5

SLOPE ELEVATOR SHAFT (2400X1720)
FX (N)
FY (N)
8°
11.5°
15°
8°
11.5°
2.57
4.00
3.86
197.2 196.9
3.57
2.60
1.56
172.7 174.6
3.54
2.59
5.47
175.3 173.7

15°
192.5
173.7
171.3

8°
0.32
3.24
11.99

FZ (N)
11.5°
0.71
9.74
3.70

15°
0.91
10.14
1.48

295
270
245
220
195
170
145
120
Top

Middle
Standard (2400x1720)
Slope 11.5 degree

Bottom
Slope 8 degree
Slope 15 degree

แผนภาพที่ 5 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบขนาดของแรงที่เกิดขึ้น ณ ตาแหน่งต่างๆ ของรู ปแบบ STD
และปล่องลิฟต์รูปแบบ Slope ที่มมุ องศาต่างกัน
จากแผนภาพที่ 6 เมื่อเปรี ยบเทียบผลเฉลยในรู ปแบบความเร็ วพื้นผิวอิสระ (ISO surface contour) ของ
โมเดลปล่องลิฟต์รูปแบบมาตรฐาน (STD) พบว่าความเร็ วสู งจะเกิดขึ้นบริ เวณช่องว่างระหว่างผนังห้องโดยสาร
กับปล่องลิ ฟต์ โดยจะห่ อหุ้มห้องโดยสารทั้งหมด ความเร็ วที่ สูงจะเกิ ดขึ้นบริ เวณด้านหน้าและด้านหลังห้อง
โดยสารมากกว่าด้านข้างซ้ายและขวา ตาแหน่งด้านล่างห้องโดยสารเมื่อเคลื่อนที่ผา่ นคานที่ยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์
พฤติกรรมของความเร็ วจะกระจายไปยังมุมทั้ง 4 ด้านของห้องโดยสาร ซึ่งสามารถยืนยันผลเฉลยของกราฟที่แสดง
ในรู ปภาพที่ 4 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทาการเปรี ยบเทียบเส้นของความเร็ วที่ไหลผ่านห้องโดยสารระหว่างปล่องลิ ฟต์
มาตรฐานที่มีคานยื่น (STD) กับปล่องลิฟต์มาตรฐานที่มีคานยื่นกับแผ่นปิ ดมุม (Slope 8 องศา) ดังแสดงในผนภาพ
ที่ 7 เห็นได้ชดั ว่ารู ปแบบของ Slope อากาศที่ไหลผ่านตัวลิฟต์โดยสารจะมีการกระจายตัวได้ดีกว่ารู ปแบบ STD
เนื่องจากความราบเรี ยบของพื้นผิวที่มีความต่อเนื่อง ซึ่ งแตกต่างจากพื้นผิวภายในปล่องลิฟต์มาตรฐานที่มีคานยื่น
ซึ่งพื้นผิวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใดหรื อตั้งฉากกับผนังปล่องลิฟต์
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b) Middle

a) Top

c) Bottom

แผนภาพที่ 6 แสดงพื้นผิวอิสระของความเร็ ว (ISO surface contour) ในปล่องลิฟต์มาตรฐาน STD

a) STD-Top-Velocity 2.5 m/s

b) Slope 8 degree-Top-Velocity 2.5 m/s

แผนภาพที่ 7 แสดงเส้นความเร็ ว (Streamline velocity) ทั้ง 2 รู ปแบบ
306

Force Y- axis (N)

286
266
246

Standard (2400x1720)
Slope 8 degree (2400x1720)

226
206
186
200

400

600

800

1000
1200
Time Step (s)

1400

1600

1800

2000

แผนภาพที่ 8 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของแรงที่ตาแหน่ง Top ที่ความเร็ ว 2.5 m/s
ระหว่างปล่องลิฟต์รูปแบบ STD และรู ปแบบ Slope
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6. อภิบายผล
การศึ กษาพฤติกรรมของแรงที่กระทากับผนังลิ ฟต์โดยสาร เมื่ อปล่องลิ ฟต์มาตรฐานมีคานยื่นเข้ามา
ภายในทาให้ช่องว่างของอากาศบริ เวณที่ลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ผ่านมีขนาดเล็กลง เป็ นสาเหตุให้ ความเร็ วบริ เวณ
นั้นเพิ่มสู งขึ้น ส่ งผลให้เกิดแรงกระทาต่อผนังห้องโดยสารของลิฟต์มากขึ้นต่อเนื่ องถึงปั ญหาการสั่นสะเทื อน
ตามมา โปรแกรมสาเร็ จ รู ปทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ ของไหลจึงถูกนามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว
โดยการจาลองโมเดล 3 มิติของปล่องลิฟต์มาตรฐาน ที่ได้ขอ้ มูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต เพื่อทาการตรวจสอบพฤติกรรม
ของแรงที่เกิดขึ้นในตาแหน่งการเคลื่อนที่ผา่ นคานที่ยื่นเข้ามาของลิฟต์โดยสาร 3 ตาแหน่งคือ ด้านบนห้องโดยสาร
, กึ่งกลางห้องโดยสาร, และด้านล่างห้องโดยสาร ในขณะที่ลิฟต์โดยสารเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ ว 2.5 เมตรต่อวินาที
สาหรับอาคารสู งจานวน 40 ชั้น พร้อมทั้งทาการปรับปรุ งโมเดลปล่องลิฟต์มาตรฐานให้บริ เวณคานที่ยื่นเข้ามามี
แผ่นปิ ดทามุม 8, 11.5, และ 15 องศา ภายใต้สมมุติฐานทฤษฎีอากาศพลศาสตร์ ที่แรงต้านอากาศมีสัดส่วนโดยตรง
กับความเร็ วยกกาลังสอง เมื่อตัวแปรอื่นมีค่าคงที่ ผลเฉลยของโปรแกรม ANSYS CFX แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม
ของอากาศที่ ไหลผ่านบริ เวณพื้นที่ช่องว่างแคบๆ ระหว่างห้องโดยสารลิ ฟต์กับคานที่ยื่นเข้ามาในปล่องลิฟต์
มาตรฐาน ทาให้ความเร็ วบริ เวณนั้นเพิ่มสู งขึ้นอย่างมาก ส่ งผลให้แรงกระทาในแนวแกนดิ่งมีค่าสู งกว่าแนวแกน
อื่นๆ โดยที่ความผันผวนของขนาดแรงที่กระทาจะแกว่งในช่ วง 40-60 นิวตัน จะเกิดขึ้นบริ เวณตาแหน่งด้านบน
และกึ่งกลางของห้องโดยสาร ในขณะที่ดา้ นล่างห้องโดยสารขนาดของแรงมีความผันผวนน้อย อย่างไรก็ตาม
เมื่อทาการวิเคราะห์ผลเฉลยของรู ปแบบโมเดลที่ปรับปรุ งโดยการเพิ่มแผ่นปิ ดมุมทั้ง 3 องศา พบว่า พฤติกรรม
การไหลของอากาศมีความต่อเนื่ องและผันผวนน้อยลงอย่างชัดเจน อากาศสามารถกระจายตัวได้ดีรอบทิศทาง
อีกทั้งขนาดของแรงที่กระทากับผนังห้องโดยสารลดลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเปรี ยบเทียบผลเฉลยกับรู ปแบบ
มาตรฐานพบว่า รู ปแบบโมเดล Slope 8, 11.5 และ 15 องศาจะสามารถลดขนาดของแรงลงได้ถึง 63, 54, 52 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ
ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า โครงสร้างอาคารที่ออกแบบให้ภายในปล่องลิ ฟต์มีคานยื่นเข้ามา เป็ นสาเหตุให้
การเคลื่อนที่ของห้องโดยสารมีการสั่นสะเทือน จากการศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศภายในปล่องลิฟต์โดยสาร
ด้วยโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมพลศาสตร์ ของไหลเชิ งคานวณ ผลเฉลยแสดงให้เห็นว่า การปรั บปรุ งแก้ไข
บริ เวณคานยื่นให้มีแผ่นปิ ดมุมจะทาให้การไหลของอากาศมีความต่อเนื่องและความผันผวนของแรงที่กระทากับ
ผนังลิฟต์น้อยลง มีการกระจายตัวของความเร็ วอากาศได้ดี จึงนาเสนออีกหนึ่ งแนวทางแก้ไขของปั ญหานี้ และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ของโครงการ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายของแผ่นปิ ดมุม 8 องศาจะมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า
แผ่นปิ ดมุม 15 องศา ในทางกลับกันการขยายปล่องลิฟต์มากกว่าขนาดมาตรฐานที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตกาหนดก็ส่งผลถึง
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยเช่นกัน

7. ข้อเสนอแนะ
1) ควรออกแบบโดเมนเป็ นแบบ Multibody และกาหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์เป็ นแบบการหน่ วงเวลา
(Transient) เพื่อเพิ่มความแม่นยาของสมการความต่อเนื่องและผลเฉลยของพฤติกรรมการไหลของอากาศ
2) ในขั้น ตอนการออกแบบการสร้ างปล่ อ งลิ ฟ ต์ ค วรปฏิ บัติ ต ามมาตรฐาน EN81-20 และ EN81-50
กาหนดไว้ว่า ควรเพิ่มขนาดของปล่องลิฟต์จากแบบที่ผผู ้ ลิตได้กาหนดมาตามความเหมาะสมของพื้นที่ตวั อาคาร
สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต รวมทั้งไม่ควรมีคาน หรื อส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารยื่นเข้าไปภายในปล่องลิฟต์
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งานวิจัยนี้ นําเสนอการเสริ มกําลังโครงสร้ างอาคารโรงพยาบาลเพื่ อต้านทานแรงแผ่น ดิ น ไหวด้ว ย
การหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในการศึกษานี้ อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 4 ชั้นซึ่ งเป็ นอาคารผูป้ ่ วยพิเศษ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ถูกเลือกใช้เป็ นอาคารต้นแบบ ในการประเมินกําลังของโครงสร้างอาคาร โดยทํา
การจํา ลองพฤติ ก รรมการรั บ แรงแบบไม่ เ ชิ ง เส้ น ของโครงสร้ า งแบบหน้า ตัด ไฟเบอร์ โดยใช้โ ปรแกรม
PERFORM-3D และวิเคราะห์โดยวิธีการผลักแบบสถิตไม่เชิงเส้น เพื่อประเมินระดับความเสี ยหายของโครงสร้าง
จากแรงแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ผลจากการวิเคราะห์การผลักอาคารเดิม
ก่อนเสริ มกําลัง พบว่าโครงสร้างเสาในชั้นล่างที่ อยู่โดยรอบอาคารและผนังก่ ออิฐมีความเสี ยหายมากเกิ น กว่า
ระดับสมรรถนะการป้ องกันพังทลาย และผลจากการวิเคราะห์การผลักอาคารหลังการเสริ มกําลังด้วยการหุ ้มเสา
ด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กบริ เ วณเสารอบนอกและภายในอาคารตั้งแต่ ระดับชั้นตอม่อจนถึ งชั้นบนสุ ด พบว่า
สามารถเพิ่มกําลังของโครงสร้างอาคาร โดยไม่พบความเสี ยหายของเสาและผนังรับแรงเฉื อน ทําให้โครงสร้างเสา
และผนังรับแรงเฉื อนของอาคารมีความปลอดภัยอยูใ่ นระดับช่วงสมรรถนะระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที
คําสําคัญ: การเสริ มกําลังต้านทานแผ่นดินไหว การหุม้ เสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หน้าตัดไฟเบอร์
วิธีการผลักแบบสถิตไม่เชิงเส้น

ABSTRACT

This paper presents the seismic strengthening of the hospital building structure by using the reinforced
concrete jacketing columns. In this study, a 4-storey reinforced concrete building, in accordance with the Ministry
of Public Health specifications, was selected as the structural model. To assess the seismic performance of the
structure, the force-deformation relationship of the concrete and reinforcing steel were modeled in the form of
the fiber cross-section of the structure. The nonlinear static analysis was conducted for the existing and the retrofit
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structures to assess the seismic performance due to the potential earthquakes in the northern region of Thailand
by using the PERFORM-3D computer program. For the existing structure, it was found that the columns and
brick infill walls at the ground floor were severely damage beyond the Collapse Prevention (CP) performance.
For the structure with the retrofitted columns, it was found that the strength of the structure was improved up to
the level of Immediate Occupancy (IO) performance.
Keywords: Seismic Strengthening, Reinforced Concrete Jacketing, Fiber Cross -section,
Nonlinear Static Analysis.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

โครงสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กทัว่ ไปที่ไม่ได้มีการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว มีความเสี่ ยงต่อ
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้เหตุการณ์แผ่นดินไหว เนื่องจากโครงสร้างอาคารอาจไม่ได้มีการออกแบบให้
มีค่ากําลัง (strength) และสติฟเนส (stiffness) ในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งองค์อาคาร
ของเสาและคานไม่ได้รับการออกแบบรายละเอียดการเสริ มเหล็กให้มีความเหนียว (ductility) ในการต้านทานแรง
กระทําแบบไป-กลับได้ โดยโครงสร้างอาคารที่มีลกั ษณะดังกล่าวนี้มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมากในประเทศไทยในปั จจุบนั
หากโครงสร้างอาคารเหล่านี้ ได้มีการออกแบบเสริ มกําลังป้ องกันไว้ก่อน ก็จะลดความสู ญเสี ยจากแผ่นดินไหวที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ท้ ัง ในด้า นของชี วิต และทรั พ ย์สิ น เป็ นอัน มาก โดยเฉพาะ อาคารโรงพยาบาลเป็ นอาคารที่ มี
ความสําคัญอย่างยิ่ง ซึ่ งจําเป็ นต้องรองรับการบริ การผูป้ ่ วยอยูต่ ลอดเวลา หากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่
ภาคเหนื อ ของประเทศไทยซึ่ ง เป็ นเขตที่ มีค วามรุ น แรงแผ่น ดิ น ไหวในเกณฑ์สู ง โครงสร้ า งอาคารจะต้องมี
ความปลอดภัยในระดับที่ยงั สามารถเข้าใช้งานได้
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาสมรรถนะของโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลตัวอย่างที่เสริ มกําลังโครงสร้าง
ด้วยการหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (Reinforced Concrete Jacketing) เนื่ องจากเป็ นเทคนิ ควิธีการที่ ง่ายใน
การก่อสร้างและประหยัด สามารถเพิ่มกําลังและสติฟเนสของเสาให้สูงขึ้นได้ จึ งได้เลือกอาคารคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสูง 4 ชั้นซึ่งเป็ นอาคารผูป้ ่ วยพิเศษ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็ นอาคารต้นแบบสําหรับการเสริ มกําลัง
โครงสร้ างด้วยการหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ในการประเมิ นกํา ลัง โครงสร้ างอาคาร ได้ทาํ การจํา ลอง
พฤติกรรมการรับแรงแบบไม่เชิงเส้นของโครงสร้างแบบหน้าตัดไฟเบอร์ โดยใช้โปรแกรม PERFORM-3D และ
วิเคราะห์โดยวิธีการผลักแบบสถิตไม่เชิงเส้น เพื่อประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างจากแรงแผ่นดินไหวที่
อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ก) เพื่อศึกษาพฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กเดิมซึ่ งตั้งอยูใ่ น
พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และประเมินความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นและสมรรถนะของโครงสร้างอาคาร
ข) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมของโครงสร้ างอาคารหลังจากที่ เสริ ม กํา ลังโครงสร้ า ง ด้วยการหุ ้มเสาด้ว ย
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และประเมินระดับสมรรถนะของโครงสร้างอาคาร

2091

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 การออกแบบองค์ อาคารเสริมกําลังด้ วยการหุ้มเสาด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ในการคํานวณแรงแผ่นดิ นไหวที่ กระทําต่อโครงสร้ าง ใช้ตามข้อกําหนดในมาตรฐานการออกแบบ
อาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ.1301/1302-61 กําหนดความเร่ งตอบสนองเชิ งสเปกตรัม
ของแผ่นดินไหวรุ นแรงสู งสุ ด อ.วังชิ้น จ.แพร่ ใช้คาบการสั่น ในช่วงสั้น (Ss) = 1.086g และคาบการสั่น 1 วินาที
(S1) = 0.275g และกําหนดสภาพชั้นดินที่ต้ งั อาคารเป็ นชั้นดินปกติ เมื่อคํานวณค่าความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัม
สําหรั บการออกแบบ จะได้ค่า SDS=1.159g, SD1=0.485g ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความสําคัญของอาคารประเภท IV
(I=1.5) ข้อมูลเหล่านี้ ทาํ ให้จาํ แนกประเภทการออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวเป็ นประเภท ง เมื่อพิจารณาระบบ
โครงสร้างอาคาร จึงใช้โครงต้านแรงดัดคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่มีความเหนียวปานกลาง โดยมีค่าตัวประกอบปรับ
ผลตอบสนอง R = 5 และเพิ่มค่าแรงแผ่นดิ นไหวที่ ใช้ออกแบบองค์อาคารอีก 40% ตามข้อกําหนดในมาตรฐาน
สําหรั บอาคารที่ สูงไม่เกิ น 40 เมตร ทําการคํานวณหาค่าแรงเฉื อนที่ ฐานของอาคารด้วยวิธีแรงสถิ ตเที ยบเท่า
วิเคราะห์โครงสร้างอาคารด้วยโปรแกรม ETABS และนําค่าแรงภายในขององค์อาคาร มาใช้ในการออกแบบเสริ ม
กําลังเสาอาคาร โดยแสดงภาพที่ 1

หน้าตัดเสาเสริ มกําลัง

การยืดและหดตัว

แรงประลัย

ภาพที่ 1 แสดงแรงของหน้าตัดเสาเสริ มกําลังโดยการหุม้ ด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หน้าตัดเสาสี่ เหลี่ยมมีแรงกระทํา Pn ที่ระยะการเยื้องศูนย์ e จากแนวแกนสะเทินของเสา ซึ่ งการคํานวณ
กําลังต้านทานโมเมนต์ของหน้าตัดเสาเสริ มกําลัง คํานวณได้จาก
a
M n = Pn e = 0.85 fc′ab  d −  + As1 fs1 ( d − d ′ ) + M exc
(1)
 2
เมื่อ Pn คือ แรงแนวแกนสู งสุ ดระบุ(Norminal Axial Force) กระทําต่อเสาเสริ มกําลัง, e คือ ระยะเยื้อง
ศูนย์ของแรงกระทํา, Mn คือ กําลังต้านทานโมเมนต์ของหน้าตัดเสาเสริ มกําลัง, M exc คือ กําลังต้านทานโมเมนต์
ของหน้า ตัด เสาเดิ ม , fc' คื อ กํา ลัง อัด คอนกรี ต , d คื อ ความลึ ก ของหน้า ตัด ประสิ ท ธิ ผ ลของเสาเสริ ม กํา ลัง ,
a คือ ความลึกของการกระจายความเค้น b คือ ความกว้างของผิวหน้ารับแรงอัด d' คือ ระยะจากผิวนอกสุ ดที่รับ
แรงอัดถึงศูนย์ถ่วงของเหล็กรับแรงอัด d คือ ระยะจากผิวนอกสุดที่รับแรงอัดถึงศูนย์ถ่วงของเหล็กเสริ มแรงรับแรง
ดึง, As1 คือ พื้นที่หน้าตัดเหล็กเสริ มรับแรงอัด fs1 คือ หน่วยแรงเหล็กเสริ มรับแรงอัด, As2 คือ พื้นที่หน้าตัดเหล็ก
เสริ มรับแรงดึ ง, fs2 คือ หน่ วยแรงเหล็กเสริ มรับแรงดึ ง, cc คือ แรงอัดในคอนกรี ต ,cs คือ แรงอัดในเหล็กเสริ ม,
Ts คือ แรงดึงในเหล็กเสริ ม
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3.2 การทบทวนผลงานวิจยั
จากผลงานวิจยั ที่ผ่านมา Lee and Woo (2002) ได้ทาํ การทดสอบการใส่ ผนังก่ออิฐแบบเต็มส่ วนโดยใช้
โต๊ะเขย่าให้เกิดการสั่น ด้วยอัตราเร่ งจากการจําลองคลื่นแผ่นดินไหว พบว่าการมีผนังก่ออิฐทําให้เพิ่มสติฟเนส
ของโครงสร้ า ง และกํา ลัง ต้า นทานแรงเฉื อ นที่ ฐ านเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ มา Magenes and Pampanin (2004) วิ เ คราะห์
โครงสร้ างจําลองสู ง 6 ชั้นแบ่ งเป็ น 3 ช่ วง ด้วยวิธีการผลักแบบสถิ ต ไม่เ ชิ งเส้น และวิธีพลศาสตร์ ไม่เ ชิ ง เส้น
โดยพิจารณาผลของผนังก่ออิฐแบบบางส่วนและแบบเต็มส่วน ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ผนังก่ออิฐมีผลกระทบต่อ
การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้น และมีผลกระทบต่อค่าแรงเฉื อนที่จุดต่อคาน-เสา ไพบูลย์และ อนุ ชาติ (2013)
ศึกษาการเสริ มกําลังผนังอิฐก่อในโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวด้วยวิธีเฟอร์โรซี เมนต์
เสริ มตะแกรงเหล็กฉี ก สําหรับอาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 3 ชั้น พบว่าผนังที่มีช่องเปิ ด ให้ค่ากําลังที่ลดลง
จากกรณี ผนังทึบ เนื่องจากพื้นที่สดั ส่วนของผนังลดลงด้วยพื้นที่ช่องเปิ ด ผลของการเสริ มกําลังด้วยตะแกรงเหล็ก
ฉี กให้ค่ากําลังรับแรงเฉื อนสูงกว่าผนังก่ออิฐเดิม คํารบและไพบูลย์ (2556) ศึกษาการประเมินค่าการเคลื่อนที่สูงสุด
ของอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กของอาคารภายใต้แรงแผ่นดินไหว โดยวิธีการผลักแบบวัฏจักร สําหรับอาคารเรี ยน
สู ง 4 ชั้น พบว่า วิธี ก ารผลัก แบบวัฏ จัก รให้ผ ลค่ า การเคลื่ อ นที่ สู ง สุ ด ค่ า การเคลื่ อ นที่ สัม พัท ธ์ และค่ า ดัช นี
ความเสี ยหาย ให้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากวิธีพลศาสตร์ ไม่เชิงเส้น ไพบูลย์ และภูริพงษ์ (2557) ศึกษาการเสริ ม
กําลังอาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็กสู ง 3 ชั้น เพื่อต้านทานแผ่นดินไหวด้วยวิธีองค์อาคารยึดรั้งไร้การโก่งเดาะ
ได้ทาํ การจําลองพฤติกรรมการรับแรงของโครงสร้างแบบหน้าตัดไฟเบอร์ ดว้ ยโปรแกรม PERFORM-3D และ
วิเ คราะห์ ด้ว ยวิธี ก ารผลัก แบบสถิ ตไม่ เ ชิ งเส้น 3 มิ ติ แ ละวิธี พ ลศาสตร์ ไ ม่ เชิ ง เส้น พบว่า หลัง การเสริ ม กําลัง
โครงสร้ า งอาคารด้ว ยวิ ธี ยึด รั้ งไร้ ก ารโก่ ง เดาะบริ เ วณขอบอาคาร ไม่ พ บความเสี ย หายของเสาอาคารและ
ค่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างชั้นอาคารมีค่าไม่เกินข้อกําหนด พรเทพและคณะ (2017) ศึกษาผลการวิเคราะห์
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2 ชั้น โดยวิธีแรงสถิ ตเที ยบเท่าและวิธีพลศาสตร์ ไม่เชิ งเส้นด้วยคลื่ นแผ่นดิ นไหว
โดยเสริ มกําลังด้วยวิธีการพอกคอนกรี ตเสริ มเหล็กทั้งเสาและคาน พบว่าค่า demand-capacity ratio จากการวิเคราะห์
ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าจะมีค่ามากกว่าค่าที่ควรจะเป็ นด้วยวิธีพลศาสตร์ไม่เชิงเส้นจากการใช้คลื่นแผ่นดินไหว

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ขั้นตอนการวิจยั
ก) ทําการคัดเลือกแบบอาคารโรงพยาบาลสู ง 4 ชั้น (อาคารผูป้ ่ วยพิเศษ) ตามแบบมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณภาคเหนื อของประเทศไทยที่อาจได้รับผลกระทบที่กาํ หนดให้เป็ นเขตที่ มี
ความรุ นแรงของแผ่นดินไหวระดับสู ง ซึ่ งโครงสร้างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่ไม่ได้มีการออกแบบเพื่อต้านทาน
แรงแผ่นดินไหว
ข) ทําการวิเคราะห์พฤติกรรมของอาคารเดิมด้วยวิธี Pushover Analysis เพื่อตรวจสอบความเสี ยหาย
ที่เกิดขึ้นและทําการออกแบบเสริ มกําลังอาคารเดิมโดยใช้ค่าความเร่ งตอบสนองเชิงสเปกตรัมของ อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื่ องจากเป็ นจังหวัดที่ มีความรุ นแรงของแผ่นดิ นไหวสู งสุ ดตามมาตรฐานการออกแบบ โดยการหุ ้มเสาด้วย
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก(Concrete Jacketing) ในส่วนของเสาที่เกิดความเสี ยหาย
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ค) ทํา การจํา ลองพฤติ ก รรมการรั บแรงของคานและเสาบริ เ วณข้อหมุน พลาสติ ก แบบหน้าตัด
ไฟเบอร์ และวิเคราะห์พฤติกรรมต้านทานแผ่นดินไหวภายหลังการเสริ มกําลังโดยวิธีการผลักอาคาร (Pushover
Analysis)
ง) ทําการวิเคราะห์ สมรรถนะของโครงสร้ างเปรี ยบเที ยบระหว่างอาคารเดิ มกับอาคารที่ ได้รั บ
การเสริ มกําลัง
4.2 โครงสร้ างอาคารตัวอย่ างเดิมและการเสริมกําลังด้ วยการหุ้มเสาด้ วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารตัว อย่ า งหลัง นี้ ได้ ถู ก การออกแบบโดยใช้ วิ ธี Working Stress Design ตามข้อ กํา หนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ผังอาคารมีลกั ษณะไม่สมมาตร โดยมีผงั อาคารของโครงสร้างแสดงในภาพที่ 2
และมีรายละเอียดที่สาํ คัญ ดังนี้
ผังอาคารมีขนาด 12.25 x 34.00 เมตร ความสูง 17.50 เมตร ภายในอาคารแต่ละชั้นมีการกั้นผนังอิฐมอญ
เพื่อใช้เป็ นห้องรักษาผูป้ ่ วยพิเศษ พื้นอาคารทัว่ ไป รวมทั้งพื้นระเบียงกันสาดและพื้นห้องนํ้าเป็ นพื้นคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กหล่อในที่ รับนํ้าหนักบรรทุกจร 300 กก./ตร.ม. โครงสร้างอาคารเป็ นระบบคาน-เสา คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
เสาอาคาร C1,C2 ขนาด 0.25 x 0.40 เมตร และเสา C3 ขนาด 0.25 X 0.25 เมตรโดยมีการเสริ มเหล็กแตกต่างกัน
สําหรับคานทัว่ ไปมีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาดคือ 0.15 x 0.50 เมตร, 0.20 x 0.50 เมตร, 0.20 x 0.60 เมตร คอนกรี ต
มี ค่ า กํา ลัง อัด ประลัย 173 กก./ซม 2. สํา หรั บ แท่ ง คอนกรี ต ขนาด 15 x15x15 ซม. เหล็ก ข้อ อ้อ ยใช้เ กรด SD30
เหล็กกลมใช้เกรด SR24
โครงสร้างอาคารผูป้ ่ วยพิเศษ 4 ชั้น มีลกั ษณะต่างๆ ที่มีความเสี่ ยงสู งจากแผ่นดินไหว อาทิเช่น (1) เสาตอม่อ
ความสู ง 1 เมตร จากระดับ ดิ น เดิ ม ทํา ให้มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเกิ ด การพัง ทลายแบบแรงเฉื อ นที่ ร ะดับ เสาตอม่ อ
(2) เสามีขนาดเล็ก (C3) บางต้น เมื่อเทียบกับขนาดของคาน มีแนวโน้มที่จะเกิดการพังทลายแบบเสาอ่อน-คานแข็ง
(Weak Column Strong Beam) (3) เสามีปริ มาณเหล็กปลอกตํ่า มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี ยหายจากแรงเฉื อน ซึ่งมี
ลักษณะการพังทลายแบบเปราะ โดยมีรายละเอียดรู ปตัดตามยาวแกน A เป็ นตัวอย่างของโครงสร้างอาคารเดิม
รวมทั้งแบบแปลนแสดงตําแหน่ งของเสาเดิ มและเสาเสริ มกําลังหุ ้มด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กดังภาพที่ 2 และ
แบบแปลนแสดงเหล็กเสริ มเสาอาคารก่อนและหลังเสริ มกําลัง ดังภาพที่ 3
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(ก) ผังอาคาร

(ข) รู ปตัดตามยาวแกน A ของโครงสร้างอาคาร
ภาพที่ 2 (ก) ผังอาคาร, (ข) รู ปตัดตามยาวแกน A ของโครงสร้างอาคาร

(ก) เสาเดิม

(ข) เสาเสริ มกําลัง
ภาพที่ 3 (ก) เสาเดิม, (ข) เสาเสริ มกําลัง
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4.3 แบบจําลองโครงสร้ าง
ในการจัดทําแบบจําลองโครงงสร้างใช้โปรแกรม PERFORM 3D โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) รู ปตัดไฟเบอร์ (Fiber Section)
ส่ วนประกอบนี้ ใช้ในการจําลองพฤติ กรรมอิ น อิ ล าสติ ก ภายใต้การวิบัติเนื่ องจากแรงดัด และ
การวิบตั ิเนื่องจากแรงเฉื อนที่บริ เวณจุดต่อของเสาและคาน หลักการสําคัญของส่วนประกอบนี้คือการแบ่งหน้าตัด
องค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กที่บริ เวณปลายองค์อาคารออกเป็ นส่ วนๆ (ไฟเบอร์ ) โดยรู ปตัดไฟเบอร์ จะจําแนก
ได้เป็ น 3 ประเภท คื อ (1) คอนกรี ตหุ ้มเหล็ก (Covered concrete) (2) แกนคอนกรี ต (Confined concrete) และ
(3) เหล็กเสริ ม ไฟเบอร์ แต่ละประเภทจะมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเสี ยรู ปที่แตกต่างกัน ดังภาพที่ 4 จาก
ความสัมพันธ์ Force - Deformation ของคอนกรี ตและเหล็กเสริ ม นํามาใช้วดั สมรรถนะของโครงสร้าง 3 ระดับ
ตามที่แสดงในภาพที่ 4 (ข) ได้แก่ ระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที (IO), ระดับความปลอดภัยต่อชีวิต (LS) และระดับ
ป้ องกันการพังทลายโดยสิ้นเชิง (CP)

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4 ภาพแบบจําลองรู ปตัดไฟเบอร์(Fiber Section)
ข) แบบจําลองพฤติกรรมผนังอิฐก่ อในโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก
การจําลองพฤติกรรมผนังก่ออิฐในโครงคอนกรี ตเสริ มเหล็กใช้วิธี Equivalent Strut Model ซึ่ งเป็ น
แรงคํ้ายันแนวทแยงเทียบเท่าตามข้อเสนอแนะ FEMA 306 แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 พฤติกรรมของผนังอิฐก่อภายใต้แรงกระทําทางด้านข้างและสมรรถนะของผนังอิฐก่อ
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แรงอัดคํ้ายันแนวทแยงเทียบเท่า (Equivalent Compression Strut) คํานวณจาก
Vc = afm′ cosθ

a = 0.175 ( λ1hm )

−0.4

 E t sin 2θ 
λ1 =  m

4
E
I
h
c
g
m



0.25

(2a)
(2b)

dm

(2c)

เมื่อ fm′ คือกําลังรับแรงอัดของผนังปรึ ซึม θ คือ มุมในแนวทแยงของการคํ้ายัน t คือ ความหนาของ
ผนังอิฐก่อ Ig คือ โมเมนต์อินเนอร์เชียของเสา hm คือ ความสูงของผนังอิฐก่อ Em คือ โมดูลสั ความยืดหยุน่ ของผนัง
อิฐก่อ Ec คือ โมดูลสั ความยืดหยุน่ ของโครงสร้าง dm คือ ความยาวแนวทแยงของแผ่นผนังก่อ
4.4 การวิเคราะห์ การผลักอาคารแบบสถิตไม่ เชิงเส้ นโดยวิธี Pushover Analysis
ขั้นตอนการวิเคราะห์การผลักอาคารแบบสถิตไม่เชิงเส้นโดยวิธี Pushover Analysis สามารถทําการวิเคราะห์
ได้โดย 1) คํานวณหาค่าระยะการเคลื่ อนที่ เป้ าหมาย (Target Displacement) โดยวิธี Displacement Coefficient
Method (ASCE/SEI 41-06, FEMA 356-2000, มยผ. 1303-57) 2) ทําการผลักอาคารไปยังค่าระยะการเคลื่ อนที่
เป้ าหมาย 3) ตรวจสอบค่า Demand - Capacity Ratio ( DCR) ของโครงสร้ างแต่ละชิ้ นโดยวัดสมรรถนะของ
โครงสร้าง 3 ระดับ ได้แก่ระดับเข้าใช้งานได้ทนั ที (IO), ระดับความปลอดภัยต่อชีวิต (LS), ป้ องกันการพังทลาย
โดยสิ้นเชิง (CP)
ในการศึกษานี้ ได้คาํ นวณค่าการเคลื่อนที่เป้ าหมายจากสมการที่ 3 ของอาคารเดิมและอาคารเสริ มกําลัง
สําหรับแผ่นดินไหวระดับความรุ นแรงมากพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย(อ.วังชิ้น จ.แพร่ )
Te2
(3)
δ t = C0C1C 2 S a 2 g
4π
โดยที่ C0=1.3, C1 =1.44, C2 =1.13 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตามมาตรฐาน มยผ. 1303- 57
Sa =1.159,Te= 0.3900 sec (ก่อนเสริ มกําลัง) , Te= 0.1774 sec (หลังเสริ มกําลัง)
ผลการคํา นวณ แสดงในรู ป ของค่ า อัต ราส่ ว นการเคลื่ อ นที่ เ ป้ า หมาย (Target Drift Ratio) ซึ่ งเป็ น
อัตราส่ วนระหว่างการเคลื่อนที่เป้ าหมายและความสู งทั้งหมดของอาคาร สําหรับอาคารเดิมและอาคารเสริ มกําลัง
ในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าอัตราส่วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (Target Drift Ratio) ของอาคารเดิม
ทิศทางการผลัก ค่าอัตราส่ วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย
อาคาร
(1×Target Drift Ratio)
H1 ตามยาว
0.0053

ค่าอัตราส่ วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย
(2×Target Drift Ratio)
0.0106

ค่าอัตราส่ วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย
(3×Target Drift Ratio)
0.0159

ตารางที่ 2 ค่าอัตราส่วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (Target Drift Ratio) ของอาคารเสริ มกําลัง
ทิศทางการผลัก ค่าอัตราส่ วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย
อาคาร
(1×Target Drift Ratio)
H1 ตามยาว
0.0034

ค่าอัตราส่ วนการเคลื่อนที่เป้ าหมาย
(1.5×Target Drift Ratio)
0.0051
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5. ผลการศึกษา (Results)

5.1 ผลการวิเคราะห์ การผลักอาคาร
ผลการวิเคราะห์การผลักอาคารเดิมและอาคารเสริ มกําลัง แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงเฉื อนที่
ฐาน (Base Shear) และอัตราส่ วนการเคลื่อนที่ของยอดอาคาร (Roof Drift Ratio, RDR) เฉพาะสําหรับการผลักใน
ทิศทางตามยาว (H1) ในภาพที่ 6 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างเดิมสามารถต้านทานแรงเฉื อนที่ฐาน ณ การเคลื่อนที่
เป้ าหมายได้เท่ากับ 1,340 กิโลนิวตันและต้านทานแรงเฉื อนสูงสุด ได้เท่ากับ 1,600 กิโลนิวตัน และภายหลังเสริ ม
กําลังสามารถต้านทานแรงเฉื อนที่ฐาน ณ การเคลื่อนที่เป้ าหมายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5,500 กิโลนิวตันและเป็ นกําลัง
ต้านทานแรงเฉื อนสูงสุด

(ก) อาคารเดิม

(ข) อาคารเสริ มกําลัง
ภาพที่ 6 ผลการวิเคราะห์การผลักอาคาร

5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากผลการวิเคราะห์การผลักอาคารเดิมก่อนเสริ มกําลัง แสดงในภาพที่ 6(ก) เมื่อค่าการเคลื่อนที่อยูใ่ น
ช่วงหนึ่งเท่าของการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (1×Target Drift Ratio) ผนังก่ออิฐอาคารทุกระดับชั้นของอาคารมีการพังทลาย
(CP) ส่ วนที่ ยงั มีความปลอดภัย ได้แก่ ผนัง Shear Wall FT-FL1 ผนัง Shear Wall FL1-FL2 และเสา C3 ชั้น FL4-FL5
รอบนอกอาคารเมื่อค่าการเคลื่อนที่อยูใ่ นช่วงสองเท่าของการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (2×Target Drift Ratio) ส่ วนที่มี
การพังทลายได้แก่ เสา C3 ชั้น FL4-FL5 รอบนอกอาคาร และผนัง Shear Wall FT-FL1 ส่ วนที่ ยงั ปลอดภัย คือ
เสา C2 ชั้น FL1-FL2 รอบนอกอาคารเมื่อค่าการเคลื่อนที่อยูใ่ นช่วงสามเท่าของการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (3×Target
Drift Ratio) องค์อาคารที่ ยงั มี ความปลอดภัย (LS) คื อ เสา C2 ชั้น FL2-FL3 ภายในอาคาร สําหรั บองค์อาคารที่ มี
ความเสี ยหายถึงระดับพังทลาย (CP) คือ โครงสร้างเสา C2 ชั้น FL1-FL2 รอบนอกอาคาร เสา C1 ชั้น FL1-FL2
รอบนอกอาคาร เสา C3 ชั้น FL1-FL2 รอบนอกอาคาร และ เสา C3 ชั้น FL3-FL4 รอบนอกอาคาร
จากผลการวิเคราะห์การผลักอาคารเสริ มกําลัง ดังที่แสดงในภาพที่ 6(ข) เมื่อค่าการเคลื่อนที่ อยู่ในช่วง
1 เท่าของการเคลื่อนที่ เป้ าหมาย (1×Target Drift Ratio) ยังไม่มีความเสี ยหายใดๆเกิ ดขึ้น เมื่อค่าการเคลื่อนที่อยู่
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ในช่วง 1.5 เท่าของการเคลื่อนที่เป้ าหมาย (1.5×Target Drift Ratio) ผนังก่ออิฐทุกระดับชั้นอาคารมีความเสี ยหาย
เล็กน้อย ยังอยู่ในระดับสมรรถนะการเข้าใช้อาคารได้ทนั ที (IO) และเมื่อค่าการเคลื่อนที่ อยู่ในช่วงสองเท่าของ
การเคลื่อนที่ เป้ าหมาย (2×Target Drift Ratio) เสา C1 ชั้น FT-FL1ภายในอาคาร เสา C1 ชั้น FL1-FL2 ภายนอก
อาคาร ยังคงอยูใ่ นสมรรถนะระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที(IO), โครงสร้างเสาและผนัง Shear wall ไม่มีความเสี ยหาย
รุ นแรงใดๆ

6. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการศึ กษาสมรรถนะของโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลสู ง 4 ชั้น ที่ ถูกออกแบบโดยใช้วิธี Working
Stress Design ตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 6(พ.ศ.2527) และก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขในกรณี ก่อนและภายหลังการเสริ มกําลังด้วยการหุม้ เสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กภายใต้แรงแผ่นดินไหวใน
เขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยวิธีวเิ คราะห์การผลักอาคาร(Pushover Analysis) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
กรณี อาคารเดิมก่อนเสริ มกําลัง พบว่า เมื่อพิจารณา ณ ค่าการเคลื่อนที่สูงสุดของโครงสร้าง เสารอบนอก
อาคารมีความเสี ยหายเกินกว่าสมรรถนะความปลอดภัยต่อชีวติ (LS. level) โดยมีเสาที่อยูใ่ นระดับชั้นล่างและผนัง
ก่ออิฐมีความเสี ยหายมากเกินกว่าสมรรถนะการป้ องกันการพังทลาย (CP) โดยพิจารณาจากค่า Demand-Capacity
Ratio (DCR) ขององค์อาคารดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้น โครงสร้างเสาและผนังอิฐก่อของอาคารเดิมอาจไม่มี
ความปลอดภัยเพียงพอสําหรับการใช้งานภายใต้แรงแผ่นดินไหว
สําหรับอาคารดังกล่าว ที่มีการเสริ มกําลังด้วยการหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก (Concrete Jacketing)
พบว่า เมื่อพิจารณา ณ ค่าการเคลื่อนที่สูงสุ ดของโครงสร้าง พบว่า องค์อาคารต่างๆยังอยูใ่ นช่วงสมรรถนะระดับ
เข้าใช้อาคารได้ทันที (IO) โดยมี ค่า Demand-Capacity Ratio (DCR) ของเสาและผนังอิ ฐก่ ออาคารทั้งหมดมีค่า
น้อยกว่า 1 ดังนั้นโครงสร้างอาคารจึงมีความปลอดภัยเพียงพอสําหรับสมรรถนะระดับเข้าใช้อาคารได้ทนั ที

7. ข้ อเสนอแนะ

วิธีการเสริ มกําลังโดยวิธีการหุ ้มเสาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก เป็ นวิธีการง่าย เนื่ องจากขั้นตอนการก่อสร้าง
เสริ มกําลัง สามารถใช้แรงงานก่ อสร้ างทัว่ ไปที่ ไม่จาํ เป็ นต้องใช้แรงงานที่ มีทักษะความชํานาญพิเศษ รวมทั้ง
ค่าก่อสร้างประหยัดกว่าการเสริ มกําลังโครงสร้างด้วยวิธีอื่นๆ จากการตรวจสอบนํ้าหนักโครงสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากส่วนเนื้อคอนกรี ตหุม้ เสาเพื่อเสริ มกําลัง จัดว่าอยูใ่ นระดับน้อยมาก ไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารและการคํานวณผลกระทบเนื่ องจากแรงแผ่นดินไหว ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
มีดงั นี้
(ก) ควรมีการศึกษาโครงสร้างอาคารรู ปแบบอื่น ในเขตพื้นที่ความเสี่ ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ในระดับความรุ นแรงต่างๆ นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบกับวิธีวิเคราะห์ผลตอบสนองตามประวัติเวลา
แบบไม่เชิงเส้น สําหรับในเขตพื้นที่ความรุ นแรงแผ่นดินไหวระดับต่างๆ อีกด้วย
(ข) เทคนิ ค วิธี ก ารติ ด ตั้ง เสาเสริ ม กํา ลัง โดยวิธี ก ารหุ ้ม เสาด้ว ยคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ควรติ ด ตั้ง ตาม
มาตรฐานการเสริ มกําลังเสา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการยึดเกาะระหว่างคอนกรี ตใหม่กบั คอนกรี ตเก่าของเสาเดิ ม
ด้วยการสกัดผิวหน้าคอนกรี ตเสาเดิมให้มีความขรุ ขระพร้อมกับทําการเจาะคอนกรี ตผิวหน้าเสาเพื่อเสี ยบฝังยึด
ใส่เหล็กเดือย (Dowel Bar) ทุกๆ ระยะ 20-30 เซนติเมตร ส่วนเหล็กยืนของเสาที่ติดตั้งเสริ มเพิ่มขึ้นใหม่จะต้องเจาะ
ฝังเข้าไปในฐานรากหรื อคานส่วนเดิมอีกด้วย
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(ค) กรณี ไม่มีแบบแปลนรายการเดิ มหรื อแบบแปลนเดิ มอาจสู ญหายเนื่ องจากอาคารเก่า แนะนําให้ทาํ
การเจาะคอนกรี ต เสาเดิม เพื่อเก็บตัวอย่างคอนกรี ตทําการทดสอบหาค่ากําลังอัด พร้อมกับทําการสแกนเสาเดิ ม
ด้วยเครื่ องสแกนเหล็ก เพื่อหาจํานวนเหล็กแกนเสริ มเสารวมทั้งเหล็กปลอกเสา เพื่อทําการประเมินกําลังของ
โครงสร้างอาคารเดิมต่อไปได้
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การท าเกษตรสมัย ใหม่เ กษตรกรสามารถตัด สิ นใจได้อ ย่างรวดเร็ วและเหมาะสม โดยอาศัยข้อมูล
การปลูกพืชแบบเรี ยลไทม์ ทาให้ช่วยเพิ่มผลผลิ ตและผลตอบแทนจากการลงทุน โดยควบคุมการทางานของ
อุณหภูมิและความชื้ นให้เหมาะสมกับพืชใดๆ แบบอัตโนมัติ และส่ งสัญญาณไปยังคลาวด์ เพื่อเก็บข้อมูลและ
แสดงผล ดังนั้นทางทีมวิจยั จึงมีความคิดในการพัฒนาระบบ ควบคุมโรงเรื อนขนาดเล็ก เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิและ
ควบคุมความชื้ น โครงสร้างทามาจาก โดยใช้ผา้ คลุมพอลิโพรไพลีนในการคลุมพื้นที่ และใช้พลาสติ กรองดิน
ทดสอบการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว่ เขียวและเมล็ดทานตะวัน พบว่า เมื่อทาการตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 30 องศาเซลเซียส
ความชื้นในดินร้อยละ 55 และความชื้นในโรงเรื อนขนาดเล็กอยูใ่ นช่วงระหว่างร้อยละ 50 ถีง 80 จากนั้นทาการวัด
ขนาดของต้นถัว่ เขียว ในช่วงระยะเวลาทดสอบ 5 วัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโรงเรื อนอยู่ที่ 30.14 องศาเซลเซี ยส
มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.46 ค่าความชื้นในดินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 55.85 มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.55
และค่าความชื้ นในโรงเรื อนขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 71.42 ซึ่ งอยู่ในช่วงระหว่างที่ทาการกาหนดไว้ เมื่อทาการวัด
ขนาดของต้นถัว่ เขียวด้วยโปรแกรม ImageJ พบว่า ต้นถัว่ เขียวที่ปลูกภายในโรงเรื อนขนาดเล็กมีขนาด 220.80
มิลลิเมตร ในขณะปลูกแบบแบบธรรมชาติมีขนาด 70.67 มิลลิเมตร ค่าความแตกต่างร้อยละ 67.89 แสดงให้เห็นว่า
ประสิ ทธิผลโรงเรื อนขนาดเล็ก ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่านในระบบปิ ดผ่านไอโอที ได้ผลผลิตที่
ดีเมื่อมีการนาองค์ความรู ้ทางวิศวกรรมเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: โรงเรื อนขนาดเล็ก, การควบคุมแบบย้อนกลับ, ระบบแบบปิ ด, ไอโอที
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ABSTRACT
Modern farming, farmers can make decisions quickly and appropriately. based on real-time cropping
data This helps to increase productivity and return on investment. It automatically controls the temperature and
humidity to suit any plant and sends a signal to the cloud. to store data and display on monitor. Therefore, my
team has an idea to develop the system for small house control to measure temperature and control humidity
structure made of using a polypropylene cover the area and use a plastic backing. The growth test by bean when
the temperature was set at 30 °C, the soil moisture content of 55% and the humidity in the small house ranged
from 50 to 80%. During the test period of 5 days, the average house temperature was 30.14 °C with a deviation
of 0.46 percent, the mean soil moisture content was 55.85%, a deviation of 1.55%, and a small house humidity
was at 0.46 percent. 71.42 percent, which are in the stipulated period, when measuring the size of bean using
Image-J, grown in small greenhouses had a size of 220.80 mm., while natural planting was 70.67 mm. The
temperature and humidity control system through a closed system through IOT. So, results are obtained when
engineering knowledge is applied appropriately.
Keywords: Small Greenhouse, Feedback Control, Close Loop System, Internet of Thing

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั งานทางด้านเกษตรกรรม คนทางานเปลี่ยนมาใช้เป็ นเครื่ องจักรกล โดยเครื่ องจักรจะมาแทนที่
งานที่ตอ้ งการใช้การตัดสิ นใจ ในปั จจุบนั เทคโนโลยีมีความล้ าสมัย มีการนาระบบอัตโนมัติมาใช้ได้อย่างชาญ
ฉลาด โดยเกษตรกรรุ่ น ใหม่ ใช้ร ะบบการปลู ก พื ช แนวตั้งเพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ต ในฟาร์ ม เป็ นระบบปิ ด ส่ วนของ
สภาพแวดล้อมใช้เทคโนโลยีควบคุม เช่น ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ [1] ซึ่ งมีการติดตามข้อมูลและกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านเซ็นเซอร์ อีกทั้งยังนาอุปกรณ์เคลื่อนที่ เข้ามามีส่วนในการเกษตรด้วยวิธีการบันทึกและเข้าถึงข้อมูล
ซึ่ งการนาระบบประมวลผลบนคลาวน์ ที่ จะทาให้ตวั แปรเสริ ม ตัวแปร ในการเพาะปลูกปั จจัยการผลิ ตสภาพ
ผลผลิต เชื่อมโยงกัน จากไร่ นาไปสู่ โรงงานแปรรู ป [2] ดังนั้นทางทีมวิจยั จึงมีความคิดในการพัฒนาสร้างระบบ
ควบคุมโรงเรื อนขนาดเล็ก เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิและควบคุมความชื้นด้วยระบบไอโอที โดยสามารถเก็บบันทึกผล
บนคลาวน์ โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงแบบเรี ยลไทม์ สะดวกและง่ายต่อการควบคุม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเพิ่มประสิ ทธิผลโรงเรื อนขนาดเล็กระบบปิ ด ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นผ่าน
ไอโอที

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ระบบควบคุมของโรงเรื อนขนาดเล็กขนาดเล็กประกอบไปด้วยระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ ใช้การควบคุม
จากโมดู ล อี เ อสพี 8266 ผ่ า นระบบไอโอที ที่ ส ามารถควมคุ ม ความชื้ น ในดิ น อุ ณ หภู มิ และ แสงไฟ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน่ และสามารถดูผลแบบเรี ยลไทม์ผา่ นอินเตอร์เนต และเก็บสามารถข้อมูลบนโครงข่ายไว้เป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยขั้นตอนการพัฒนาจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนคือ ภาคส่ วนสาหรับส่ ง
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สัญญาณ และภาคส่ วนสาหรับรับสัญญาณขึ้นคลาวน์เพื่อเก็บข้อมูล โดยระบบทาการผ่านทางอินเตอร์ เนต ดังนี้
3.1 ภาคส่ วนสาหรับส่ งสัญญาณ
ภาคส่ วนสาหรับส่ งสัญญาณ ประกอบไปด้วย บอร์ ดอาดุยโน่ , โมดูล อีเอสพี 8266, ดีเฮชที 11, พัดลม
ระบายอากาศ, ปั๊ มน้ า, หลอดไฟเพื่อทาความร้อน, หลอดแอลอีดีแสงสี ม่วง และโรงเรื อนสาหรับทาการทดสอบ
ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร
3.2 แผนผังการทางานของภาคส่ วนสาหรับส่ งสัญญาณ

รู ปที่ 1 แผนผังการทางานของระบบภาคส่วนส่งสัญญาณ สาหรับโรงเรื อนขนาดเล็ก
จากรู ป ที่ 1 แสดงการท างานของวงจร เริ่ ม จากไฟ 220 โวลต์ เข้า สู่ หม้อ แปลงเพื่ อ แปลงไฟจาก
กระแสสลับเป็ นกระแสตรง ที่แรงดัน 12 โวลต์ ต่อเข้ากับไดโอทเพื่อบังคับไฟให้ไหลทางเดียวไม่ไหลย้อนกลับ
จากนั้นต่อไปที่ แบตเตอรี่ 12 โวลต์ เพื่อชาจพลังงานสารองในระบบ และเอ็มซี 7805 จะปรับแรงดันไฟจาก 12
โวลต์ เป็ น 5 โวลต์ จากนั้นนาไฟ 5 โวลต์ ไปใช้ในวงจรและระบบโดยต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ
3.3 ระบบควบคุมแบบปิ ด
ในระบบควบคุมแบบปิ ดมีการตรวจค่าความผิดพลาดของระบบทาให้ได้ค่าฝั่งขาออกมีเสถียรภาพสู ง
ดังนั้นController (ตัวควบคุม) ทาหน้าที่รับสัญญาณจาก input และ output คานวณหาค่าความผิดพลาด (Error)
และทาการป้อนสัญญาณ control signal เพื่อทาให้ค่า output ใกล้เคียงกับค่าสัญญาณอ้างอิง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือเป็ นตัวควบคุมให้ output เข้าใกล้ input มากที่สุด โดยป้อนสัญญาณผ่านตัวขับของระบบ (actuator) โดยProcess
(กระบวนการ) คือ ระบบหลักที่ตอ้ งการควบคุมสภาวะและองค์ประกอบให้เปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณอ้างอิง
จากระบบควบคุม และ Sensor (เซ็นเซอร์ ) เป็ นอุปกรณ์วดั สัญญาณป้ อนกลับจาก output ของกระบวนการเพื่อ
ส่งไปเปรี ยบเทียบกับสัญญาณ input ของระบบ ระบบควบคุมจะทางานผิดพลาดหากเซ็นเซอร์ขาดความแม่นยา
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รูปที่ 2 แผนผังการควบคุมแบบย้อนกลับของอุณหภูมิและความชื้น
จากรู ปที่ 2 ระบบควบคุมแบบปิ ด คือระบบควบคุมที่มีการป้อนกลับสัญญาณขาออก จากการตรวจวัด
ของเซ็นเซอร์ เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับสัญญาณทางขาเข้า (สัญญาณอ้างอิง) เพื่อการควบคุมสัญญาณขาออก เข้า
ใกล้ค่าสัญญาณอ้างอิง เป็ นระบบควบคุมที่มีความแม่นยาและมีประสิ ทธิภาพมากกว่าระบบควบคุมแบบเปิ ด
3.4 ภาคส่ วนสาหรับรับสัญญาณขึน้ คลาวน์ เพื่อเก็บข้ อมูล

รูปที่ 3 แผนผังการทางานของภาคส่วนสาหรับรับสัญญาณ
จากรู ปที่ 3 แสดงผังการทางานของภาคส่ วนสาหรับรับสัญญาณขึ้นคลาวน์เพื่อเก็บข้อมูล โดยหน่ วย
ประมวลผลกลางจะส่ งข้อมูลผ่านรี เลย์เพื่อควบคุมการเปิ ดและปิ ดไฟ จากนั้นส่ งข้อมูลไปยังเซ็นเซอร์ ควบคุม
เพื่อรับค่าอุณหภูมิและความชื้น เพื่อคานวณประมาณผลในระบบอัติโนมัติและส่งไปยังคลาวน์ เพื่อบันทึกผล
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การสอบเทียบอุปกรณ์ ตรวจสอบอุณหภูมิ
4.1.1 ติดตั้งหลอดไฟเซรามิกส์ขนาด 60 วัตต์ในการทาความร้อนภายในห้องทดสอบ
4.1.2 กาหนดค่าอุณหภูมิทดสอบ 3 ค่า คือ 30 32 และ 35 องศาเซลเซียส
4.1.3 ทาการทดสอบโดยเปิ ดไฟเพื่อให้อุณหภูมิภายในโรงเรื อนทดสอบ ไปตามค่าที่กาหนดไว้
4.1.4 บันทึกผลผ่านซีเรี ยลมอนิเตอร์ และข้อมูลบนคลาวน์
4.2 การสอบเทียบอุปกรณ์ ตรวจวัดความชื้นในบรรยากาศ
4.2.1 ติดตั้งอุปกรณ์พ่นละอองน้ า เพื่อให้ความชื้นภายในห้องทดสอบ
4.2.2 กาหนดค่าความชื้น 3 ค่า คือ ร้อยละ 60, 65 และ 70 ตามลาดับ
4.2.3 ทาการเปิ ดระบบทาความชื้น
4.2.4 บันทึกผลผ่านซีเรี ยลมอนิเตอร์ และข้อมูลบนคลาวน์
4.3 การสอบเทียบอุปกรณ์ ตรวจวัดความชื้นในดิน
4.3.1 ติดตั้งอุปกรณ์น้ าหยด เพื่อให้ความชื้นในดิน
4.3.2 กาหนดค่าความชื้น 3 ค่า คือ ร้อยละ 50, 55 และ 60 ตามลาดับ
4.3.3 ทาการเปิ ดระบบทดสอบ
4.4.4 บันทึกผลผ่านซีเรี ยลมอนิเตอร์ และข้อมูลบนคลาวน์
4.4 การทดสอบปลูกถั่วเขียวตัวอย่าง ด้ วยวิธีแบบไม่ ควบคุม และแบบทาการควบคุมแบบปิ ด
4.4.1 ทาการปลูกถัว่ เขียวจานวน 100 เมล็ด
4.4.2 เปิ ดระบบทาการทดสอบเป็ นเวลา 5 วัน
4.4.3 สุ่มตัวอย่างนับจานวน
4.4.4 ทาการวัดขนาดด้วยโปรแกรม ImageJ เวอร์ชนั่ 1.53f

5. ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการทดสอบที่ได้จะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งจากการแสดงผลทางซีเรี ยลมอนอเตอร์ และผลที่แสดงขึ้น
เวปไซด์แบบเสมือนจริ ง
5.1 ผลการสอบเทียบอุปกรณ์ ตรวจสอบอุณหภูมิ
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบอุณหภูมิที่ได้ตามช่วงเวลา 0 ถึง 8 นาที ผ่านระบบซีเรี ยลมอนิเตอร์และเวปไซต์
เวลา (นาที)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลจากซีเรี ยลมอนิเตอร์
32.9
33.8
36.2
38.6
40.1
41.2
42.1
42.4
42.9
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการสอบเทียบอุณหภูมิผ่านทางซี เรี ยลมอนิ เตอร์ และเวปไซต์ พบว่า เมื่อทา
การเปิ ดหลอดไฟแล้ว อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยอุณหภูมิเริ่ มต้นจะอยู่ที่ 32 องศาเซลเซี ยส เมื่อทา
การเปิ ดไฟจนถึง 8 นาทีแล้วอุณหภูมิจะขึ้นถึง 43 องศาเซลเซี ยส สาหรับข้อมูลบนเวปไซด์ และอุณหภูมิเริ่ มต้น
32.9 องศาเซลเซียส เมื่อทาการเปิ ดไฟจนถึง 8 นาทีแล้วอุณหภูมิจะขึ้นถึง 42.9 องศาเซลเซียส เมื่อทาการจดบันทึก
ผ่านทางซีเรี บลมอนิเตอร์

รูปที่ 4 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบระหว่างผลจากซีเรี ยลมอนิเตอร์และผลที่แสดงบนเวปไซต์
จากรู ปที่ 4 แสดงกราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบระหว่างซี เรี ยลมอนิเตอร์ และเวปไซต์ พบว่า ทั้งสองมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันและมีความน่าเชื่อถือกว่าร้อยละ 90
5.2 ผลการสอบเทียบการตรวจวัดความชื้นในบรรยากาศ
ผลการสอบเทียบการตรวจวัดค่าความชื้นในบรรยากาศ โดยใช้เซนเซอร์ที่ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น
ติดตั้งไว้ภายนอก เพื่อเก็บข้อมูลเทียบผลภายในห้องทดสอบ
ตารางที่ 2 ผลการสอบเทียบการตรวจวัดความชื้นในบรรยากาศ
เวลา (นาที)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลจากซีเรี ยลมอนิเตอร์
53
56
88
98
99
99
99
99
99

ผลจากเวปไซด์
53
55
89
98
99
99
99
99
99

จากตารางที่ 2 สาหรับการบันทึกผลผ่านเวปไซต์ พบว่าเมื่อทาการพ่นหมอกแล้ว ค่าความชื้นจะเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั โดยค่าความชื้นเริ่ มต้นจะอยูท่ ี่ร้อยละ 53 เมื่อทาการพ่นหมอกจนถึง 8 นาทีแล้วค่าความชื้นจะขึ้น
ถึงร้อยละ 99 และสาหรับการบันทึกผลผ่านทางซี เรี ยลมอนิ เตอร์ ค่าความชื้ นเริ่ มต้นจะอยู่ที่ร้อยละ 53 เมื่อทา
การพ่นหมอกจนถึง 8 นาทีแล้วค่าความชื้นจะขึ้นถึงร้อยละ 99
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รูปที่ 5 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าความชื้นบรรยากาศระหว่างซีเรี ยลมอนิเตอร์และเวปไซต์
จากรู ปที่ 5 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่าความชื้ นบรรยากาศระหว่างซี เรี ยลมอนิ เตอร์
และเวปไซต์พบว่า ค่าที่ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน
5.3 ผลการสอบเทียบการตรวจวัดความชื้นในดิน
ตารางที่ 3 ผลการสอบเทียบการตรวจวัดความชื้นในดิน
เวลา (นาที)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลจากซีเรี ยลมอนิเตอร์
15
19
25
31
36
42
44
53
61

ผลจากเวปไซด์
15
19
25
31
35
42
46
54
61

จากตารางที่ 3 สาหรั บการแสดงผลผ่านเวปไซต์แสดงค่าความชื้ นในดิ น พบว่าเมื่ อทาการให้น้ าแล้ว
ค่าความชื้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยค่าความชื้นเริ่ มต้นจะอยูท่ ี่ร้อยละ 15 เมื่อทาการให้น้ าจนถึง 8 นาทีแล้ว
ค่าความชื้นจะขึ้นถึงร้อยละ 61 และสาหรับค่าทางซี เรี ยลมอนิเตอร์ ค่าความชื้นจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั โดยค่า
ความชื้นเริ่ มต้นจะอยูท่ ี่ร้อยละ 15 เมื่อทาการให้น้ าจนถึง 8 นาทีแล้วค่าความชื้นจะขึ้นถึงร้อยละ 61
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รูปที่ 6 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าความชื้นในดินระหว่างซีเรี ยลมอนิเตอร์และเวปไซต์
จากรู ปที่ 6 กราฟแสดงผลการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่ าความชื้ นในดิ นระหว่ างซี เ รี ยลมอนิ เตอร์ แ ละ
เวปไซต์พบว่า ค่าที่ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน โดยค่าที่ได้มีความน่าเชื่อถือกว่าร้อยละ 98
5.4 ผลการทดสอบวัดค่าความชื้นในดินระยะเวลา 7 วันทดสอบ
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการตรวจวัดความชื้นในดิน
ค่าความผิดพลาด

ทดสอบระบบควบคุมความชื้นในดิน (ตั้งค่าที่ร้อยละ55)
วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

เฉลี่ย(ร้อยละ)

58.659

53.369

56.485

53.025

54.326

55.365

56.326

0.54%

รูปที่ 7 ผลการทดสอบความชื้นในดินตลอดช่วงระยะเวลา 7 วันทดสอบ
จากรู ปที่ 7 แสดงผลการทดสอบความชื้นในดินตลอดช่วงระยะเวลาทดสอบ พบว่า ทาการตั้งค่าความชื้น
ในดินร้อยละ 55 ตลอดระยะเวลา 7 วัน มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ 0.54
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5.5 ผลการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิท้งั ภายในห้ องทดสอบและภายนอกระยะเวลา 7 วันทดสอบ
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบวัดค่าอุณหภูมิท้งั ภายในห้องทดสอบและภายนอก
ทดสอบระบบควบคุมความอุณหภูมิ (ตั้งค่าที่ 30 องศาเซลเซียส)
วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 วันที่ 7
29.653 28.635 28.541 28.666 29.663 29.369 28.986
34.041 35.335 35.333 34.554 34.533 35.369 35.229

ค่าความผิดพลาด
เฉลี่ย (ร้อยละ)
3.08
16.4

รูปที่ 8 ผลการทดสอบความอุณหภูมิภายนอก(จุดสี ส้ม) และอุณหภูมิภายใน(จุดสี ฟ้า) ตลอดช่วงระยะเวลา 7 วัน
จากรู ปที่ 8 แสดงผลการทดสอบความชื้ นในดินตลอดช่วงระยะเวลาทดสอบ พบว่า เมื่อทาการตั้งค่า
ความอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซี ยส ตลอดระยะเวลา 7 วัน อุณหภูมิภายในที่ทาการควบคุม มีค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลี่ ยร้ อยละ 3.08 ในขณะที่ อุณหภูมิภายนอกที่ไม่ได้ทาการควบคุม มี ค่าความคลาดเคลื่ อนเฉลี่ ยร้อยละ 16.4
เมื่อเทียบกับค่าที่ได้ทาการกาหนดไว้
5.6 ผลการทดสอบปลูกพืชตัวอย่าง ด้ วยวิธีแบบไม่ ควบคุม เปรียบเทียบแบบทาการควบคุมแบบปิ ด

รูปที่ 9 (ภาพซ้าย) แสดงผลการปลูกต้นถัว่ เขียวในระบบปิ ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (กรอบสี เหลือง-บน)
และปลูกแบบไม่ควบคุมควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (กรอบสี แดง-ล่าง) และ (ภาพขวา) ผลการวัดต้นถัว่ เขียวที่
ปลูกในระบบปิ ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ซ้าย) และปลูกแบบไม่ควบคุมควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
(ขวา) ด้วยโปรแกรม Image-J เวอร์ชนั่ 1.53f
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จากรู ปที่ 9 (ภาพซ้าย) แสดงผลการทดสอบการปลูกถัว่ เขียว 100 เมล็ด พบว่า การปลูกภายนอกโรงเรื อน
ที่ไม่มีการควบคุมโอกาสในการเติบโตเพียงร้อยละ 30 และการปลูกภายในโรงเรื อนที่มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ นมีโอกาสเติบโตกว่าร้อยละ 90 และ (ภาพขวา) แสดงผลการวัดต้นถัว่ เขียวที่ปลูกในระบบปิ ดควบคุม
อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น (หมายเลข 1) และปลู ก แบบไม่ ค วบคุ ม ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น (หมายเลข 2)
ด้วยโปรแกรม Image-J เวอร์ ชนั่ 1.53f พบว่า จากภาพหมายเลข 1 ปลูกในระบบปิ ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
มีขนาดความยาวต้น 220.08 มิลลิเมตร ในขณะที่ ปลูกแบบไม่ควบคุมควบคุมอุณหภูมิและความชื้น หมายเลข 2
พบว่า มีขนาดความยาวต้น 70.67 มิลลิเมตร
ดังผลที่ได้แสดงในข้างต้นเมื่อปลูกในระบบที่มีการควบคุมในระบบปิ ดควบคุมอุณหภูมิและความชื้ น
ส่ งผลให้ผลผลิตมีโอกาสในการเติบโตกว่าร้อยละ 66.67 และมีขนาดลาต้นของถัว่ เขียว มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
กว่าร้อยละ 67.89

6. สรุปผลการทดลอง
จากการสอบเทียบผลของข้อมูลเชิงตัวเลข ด้วยวิธีการสอบเทียบและเปรี บเทียบค่าที่ได้จากเวปไซต์และ
ผ่านซี เรี ยลมอนิเตอร์ พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือร้อยละ 90 และการทดสอบการเจริ ญเติบโตของเมล็ดถัว่ เขียวและ
เมล็ดทานตะวัน พบว่า เมื่อทาการตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 30 องศาเซลเซี ยส ความชื้นในดินร้อยละ 55 และความชื้นใน
โรงเรื อนขนาดเล็กอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 50 ถีง 80 จากนั้นทาการวัดขนาดของต้นถัว่ เขียว ในช่วงระยะเวลา
ทดสอบ 5 วัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโรงเรื อนขนาดเล็กอยู่ที่ 30.14 องศาเซลเซี ยส มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ
0.46 ค่าความชื้ นในดินเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 55.85 มีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.55 และค่าความชื้ นในโรงเรื อน
ขนาดเล็กอยู่ที่ร้อยละ 71.42 ซึ่ งอยู่ในช่ วงระหว่างที่ทาการกาหนดไว้ เมื่ อทาการวัดขนาดของต้นถัว่ เขียวด้วย
โปรแกรม ImageJ เวอร์ ชั่น 1.53 พบว่า ต้นถัว่ เขียวที่ ปลูกภายในโรงเรื อนขนาดเล็กมี ขนาด 220.08 มิ ลลิ เมตร
ในขณะปลูกแบบแบบธรรมชาติมีขนาด 70.67 มิลลิเมตร ค่าความแตกต่างร้อยละ 67.89
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บทคัดย่อ
กระบวนการผลิตคอมบายเนอร์ ของเครื่ องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ ประกอบไปด้วยกระบวนการย่อยหลาย
กระบวนการ กระบวนการย่อยหนึ่งคือการเชื่อมต่อสายใยแก้วนาแสงของฝั่งขาเข้าและขาออกเข้าด้วยกัน และทา
การหยอดกาว UV3411 เพื่อยึดชิ้นส่ วนระหว่างสายใยแก้วนาแสงไว้ภายในแท่งหลอดแก้ว ปั จจุบนั ข้อบกพร่ อง
หลักที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ คือกาวหดตัวหลังจากอบด้วยแสง UV ซึ่ งข้อบกพร่ องนี้ ไม่สามารถซ่ อมแซมได้
ดังนั้นงานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตคอมบายเนอร์ ที่มีการใช้กาว
ยึดสายใยแก้วนาแสงในกระบวนการโดยใช้วิธีการออกแบบการทดลองแฟคทอเรี ยลแบบสองระดับโดยมีปัจจัย
ในการทดลองคือ ตาแหน่ งการอบกาว ปริ มาณกาว และปริ มาณความชื้ น ผลการวิจยั พบว่าตาแหน่ งของการอบ
กาวที่ตาแหน่ งขอบแท่งแก้ว ปริ มาณกาวที่ 6 มิลลิเมตร และปริ มาณความชื้นที่ 50%RH เป็ นค่าที่เหมาะสมที่สุด
จากการตั้งค่าเหล่านี้ในกระบวนการ ทาให้ขอ้ บกพร่ องประเภทกาวหดตัวลดลง จากเดิมร้อยละ 17.22 เหลือร้อยละ
3.89 หรื อคิดเป็ นต้นทุนที่ลดได้ 128,000 บาทต่อสัปดาห์
คาสาคัญ: กระบวนการยึดสายใยแก้วนาแสงด้วยกาว, การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสม, คอมบายเนอร์ในเครื่ องตัด
โลหะด้วยเลเซอร์

ABSTRACT
A Manufacturing process of the combiners which is a part of laser cutting machine is composed of
many sub-processes. One sub-process is bonding the input optical fibers to the output optical fibers and then
applying the epoxy glue UV3411 to cling these optical fibers in a glass tube together. Currently, glue shrinkage
after UV curing is a defective type with highest defect rate among the others which is not repairable. Therefore,
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this research is aimed to determine the optimal parameters on the process of gluing the optical fibers in the
combiner manufacturing by using 2k factorial design of experiment. Factors in the experiment are curing
position, glue quantity and humidity. The research result indicates that the curing position at the edge of glass
tube, glue quantity at 6 mm. in glass tube, and humidity at 50%RH is the optimal parameters. When applying
this condition in the process, glue shrinkage defect rate in process can be reduced from 17.22% to 3.89% or
approximately 128,000 baht/week of cost reduction.
Keywords: Laser Cutting Machine Combiners, Optical Fibers Gluing Process, Optimal Parameters

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
อุตสาหกรรมในปั จจุบนั มีการใช้โลหะเพื่อขึ้นรู ปเป็ นโครงสร้างหรื อตัดเจาะเพื่อตอบสนองการใช้งาน
ของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเครื่ องตัดโลหะด้วยเลเซอร์เป็ นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการตัดวัสดุที่มีคุณภาพสู งและมี
ความเร็ วในการตัดสู ง ท าให้ใช้เวลาในการผลิ ต ต่ ากว่าเครื่ องตัดโลหะประเภทอื่น โดยเฉพาะวัสดุ ที่ มีรูปร่ าง
ซับซ้อน แต่ละบริ ษ ัทจึ งต้องพัฒ นาทั้งในส่ วนของเทคโนโลยีและราคา ซึ่ งการลดของเสี ยจากการผลิ ตแต่ละ
ชิ้นส่วนเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ตน้ ทุนและราคาลดลง
หนึ่ งในกระบวนการผลิ ต คอมบายเนอร์ ข องเครื่ องตั ด โลหะด้ ว ยเลเซอร์ ข องบริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง
มีกระบวนการย่อยหนึ่งคือการใช้กาว UV 3411 เพื่อยึดสายใยแก้วนาแสงเข้ากับแท่งแก้ว ซึ่งพบปัญหาของเสี ยจาก
ข้อบกพร่ องกาวหดตัวที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เปรี ยบเทียบกับกาวสมบูรณ์ดงั ตัวอย่างในรู ปที่ 1
(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) ตัวอย่างกาวหดตัว (ข) กาวที่สมบูรณ์ของการผลิตที่ใช้กาว UV 3411
จากการศึกษากระบวนการผลิตในปัจจุบนั พบว่ายังมีหลายตัวแปรที่ยงั ไม่ได้การควบคุมหรื อการควบคุม
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่ งผลให้เกิดของเสี ยกาวหดตัวในการผลิต เช่น ตาแหน่งเครื่ องมืออบแสง UV ปริ มาณกาว
ที่ใส่ในแท่งแก้ว ความชื้นในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น โดยปัจจุบนั ข้อบกพร่ องอันดับหนึ่งจากกระบวนการผลิตคือ
กาวหดตัวถึงร้อยละ 17.22 ซึ่ งไม่สามารถซ่ อมแซมได้ ส่ งผลให้มีของเสี ยกาวหดตัวเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
เป็ นอันดับหนึ่งเช่นกัน ดังนั้นการลดของเสี ยจากกาวหดตัวจึงเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตได้เป็ นจานวนมาก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนยึดสายใยแก้วนาแสงด้วยกาวในการผลิตคอมบายเนอร์
(2) เพื่อลดของเสี ยจากกาวหดตัวที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตคอมบายเนอร์
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่าระดับปั จจัยหรื อพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของตัวแปรด้วย
การออกแบบการทดลองมีการนาไปปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น พิไลพร วงษ์กณ
ั หา [1] ศึกษาการหา
พารามิเตอร์ ที่เหมาะสมของการติดแผ่นวงจรพิมพ์แบบยืดหยุ่นในระบบเชื่ อมแบบบาร์ ร้อน โดยใช้เทคนิ คการ
ออกแบบการทดลองเชิ ง วิ ศ วกรรมจากตัวแปร 4 ตัว คื อ อุ ณ หภู มิ ช่ ว งเตรี ย มความร้ อ น อุ ณ หภู มิ ช่ ว งตะกั่ว
หลอมเหลว เวลาช่ ว งเตรี ย มความร้ อ น และเวลาช่ ว งตะกั่ว หลอมเหลว ธี ร ะวิ ช ญ์ แก้วสุ ข [2] ศึ กษาการหา
พารามิเตอร์ ที่เหมาะสมที่สุดในกระบวนการฉี ดพลาสติก โดยใช้เทคนิ คการออกแบบการทดลองเชิ งวิศวกรรม
จากตัวแปร 3 ตัวคือ อุณหภูมิในการฉี ด แรงดันในการฉี ด และความเร็ วในการฉี ด สุ รัฐ เหล่าวงศ์พานิช [3] ศึกษา
การค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมในการกระบวนการล้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบไม่ถอดชิ้นส่ วนจากตัวแปร 4 ตัวคือ
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้นของสารละลายกรดฟอสฟอริ ก อุณหภูมิน้ าที่ใช้ใน
การท าความสะอาด และแรงดัน น้ าที่ ใ ช้ในการท าความสะอาด วุ ฒิ ชัย จัน โททัย [4] ศึ กษาหาพารามิ เตอร์ ที่
เหมาะสมในกระบวนการกัดขึ้นรู ปแขนหัวอ่านโดยการออกแบบการทดลองเพื่อลดสัดส่วนชิ้นงานระยะด้านนอก
ขา Fantail ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด จากตัวแปร 3 ตัวคือ ความเร็ วรอบ อัตราป้อน และค่ากัดระยะเผื่อ, หัสฎีพร
แซ่อ้ ึง [5] ศึกษาการลดของเสี ยในกระบวนการการผลิตตัวรับส่ งข้อมูลทางแสงด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง
จากตัวแปร 4 ตัวคือ พารามิ เตอร์ แรงบิ ด ระยะ Alignment ระหว่างวัสดุ Power ของ Tx และระยะเวลาอบกาว
โดยงานวิจยั ทั้ง 5 งานวิจยั ใช้การวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่าความ
เป็ นปกติ วิเคราะห์ผลจากตัวแปรทั้งผลจากค่าปั จจัยโดยตรง และผลจากค่าปั จจัยร่ วม เพื่อหาค่าระดับปั จจัยหรื อ
พารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่จะส่งผลต่อค่าตอบสนองตามต้องการรวมถึงทาการยืนยันผลการทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุ งอย่างมีนยั สาคัญซึ่งงานวิจยั ทั้งหมดสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ลดต้นทุน
และเพิม่ ความสามารถในการผลิตหลังการปรับปรุ งระดับปัจจัยที่ได้จากการออกแบบการทดลองได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 การศึกษาชิ้นส่ วนคอมบายเนอร์ และข้ อมูลในกระบวนการผลิตที่ใช้ กาว UV3411
ทาการศึกษาข้อมูลชิ้นส่วนคอมบายเนอร์ รวมทั้งขั้นตอนการผลิตในสถานีงาน การควบคุมพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพของกาว UV3411 ตั้งแต่กระบวนการรับกาวจนถึงการนากาวเข้า
มาใช้ในสถานีงาน เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลและขั้นตอนในการผลิตชิ้นส่วนคอมบายเนอร์
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการผลิต
หลังจากศึ กษาขั้น ตอนการผลิ ตแล้ว จึ งเก็ บข้อมู ลในการผลิ ตเป็ นระยะเวลา 9 สัปดาห์ เช่ น ปั ญ หาที่
เกิ ดขึ้ น ในการผลิ ต ข้อ จากัด ในการผลิ ต ปั จจัยที่ ส่ งผลในการผลิ ต จานวนและชนิ ด ของเสี ย ที่ เกิ ด ขึ้น รวมถึ ง
ผลกระทบหลังจากเกิดข้อบกพร่ องว่าสามารถซ่ อมแซมได้หรื อไม่ จากนั้นลาดับความสาคัญและเลือกปั ญหาที่
นามาวิเคราะห์และปรับปรุ งการผลิตชิ้นส่วนคอมบายเนอร์
4.3 การวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและเลือกตัวแปรที่ทาการทดลอง
ท าการวิ เคราะห์ ปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นด้ ว ยหลั ก การ 4M1E คื อ Man, Machine, Material, Method และ
Environment จากนั้นนาข้อมูลมาเขียนเป็ นแผงภูมิแสดงสาเหตุและผล จากนั้นสรุ ปลงตารางเพื่อวิเคราะห์ว่าตัวแปร
ควบคุมใดที่ มีความเหมาะสมในการผลิ ตหรื อยังไม่เหมาะสมในการผลิ ต โดยอ้างอิงถึ งข้อมูลเฉพาะของกาว
UV3411 รวมถึงข้อมูลจากแผนกวิจยั และพัฒนา จากนั้นทาการเลือกตัวแปรที่ การควบคุมยังไม่เหมาะสม และ
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กาหนดขอบเขตค่าพารามิเตอร์ ที่ใช้ใ นการทดลอง จากนั้นออกแบบการทดลองเชิงแฟกเทอเรี ยลแบบสองระดับ
เพื่อใช้ในการทดลอง
4.4 การทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
ท าการทดลองตามที่ กาหนดไว้เป็ นเวลา 8 สั ป ดาห์ และเก็บ ผลการทดลองเพื่ อ น ามาวิ เคราะห์ ด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ จากนั้นวิเคราะห์การกระจายตัวแบบปกติ และปั จจัยที่ ส่งผลต่อของเสี ยที่ เกิ ดขึ้น
รวมถึงหาค่าพารามิเตอร์ที่ทาให้ทาให้เกิดของเสี ยน้อยที่สุด
4.5 การยืนยันผลการทดลอง
น าพารามิ เตอร์ ที่ ไ ด้จ ากการวิ เคราะห์ ผ ลทดลองมาควบคุ ม และท าการยืน ยัน การทดลองเป็ นเวลา
9 สัปดาห์ว่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลทดลองส่งผลให้ขอ้ บกพร่ องลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

5. ผลการวิจัย
5.1 การศึกษาชิ้นส่ วนคอมบายเนอร์ และข้ อมูลในกระบวนการผลิตที่ใช้ กาว UV3411
ชิ้นส่วนที่ทาการวิจยั คือ คอมบายเนอร์ในเครื่ องตัดโลหะด้วยเลเซอร์ที่ทาหน้าที่รวมแสงเลเซอร์ 200 W.
จานวน 30 ตัวผ่านสายใยนาแสงแก้วฝั่งขาเข้าจานวน 30 เส้น เพื่อให้มีกาลัง 6000 W. ผ่านสายใยแก้วนาแสงฝั่งขา
ออกจานวน 1 เส้น ซึ่ งจะมีจุดเชื่อมต่อระหว่างสายใยแก้วนาแสงฝั่งขาเข้าและขาออกเป็ นจุดที่เปราะบางและเสี่ ยง
ต่อการแตกหัก ดังนั้นจึงต้องป้องกันด้วยการครอบด้วยแท่งแก้ว และหยอดกาว UV 3411 ที่ปลายแท่งแก้วทั้ง 2 ฝั่ง
จากนั้นทาการอบกาวให้แห้ง เพื่อไม่ให้จุดเชื่อมต่อเคลื่อนไหวและขยับได้ กาวที่ยึดระหว่างแท่งแก้วและสายใย
แก้วนาแสง จึงต้องมีความแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่หดหรื อมีอากาศอยูใ่ นตัวกาว

สายใยแก้วนาแสงฝั่งขาเข้ากาลัง
200 W จานวน 30 เส้น
สายใยแก้วนาแสงขาออกที่มีกาลัง
6000 W จานวน 1 เส้น
แท่งแก้วที่มีจดุ เชื่อมระหว่างฝั่งขาเข้า 30 เส้น
และฝั่งขาออก 1 เส้น อยูภ่ ายใน

รูปที่ 2 อธิบายชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
จากสายงานการผลิตปั จจุบนั สถานีงานที่ทาการเชื่อมต่อ สายใยแก้วนาแสงขาเข้าจานวน 30 เส้น เข้ากับ
สายใยแก้วนาแสงขาออกจานวน 1 เส้น รวมถึงการครอบด้วยแท่งแก้วและหยอดกาว UV 3411 ที่ปลายแท่งแก้ว
ทั้ง 2 ฝั่ง จากนั้นทาการอบกาวให้แห้งคือสถานีงานเดียวกันโดยขั้นตอนการทางานเป็ นดังนี้
1. ประกอบสายใยแก้วนาแสงขาเข้า 30 เส้นลงบนเครื่ องจักร จากนั้นบิดเกลียวสาย เผาและตัดให้
สายเป็ นจุดเดียว
2. ประกอบสายใยแก้วนาแสงขาออก 1 เส้นลงบนเครื่ องจักร และจัดสายทั้ง 2 ฝั่งให้ตรงกัน
3. เชื่อมสายใยแก้วนาแสงขาเข้า 30 เส้น และขาออก 1 เส้นเข้าด้วยกัน
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4. ประกอบแท่งแก้วที่มีระยะเวลาหลังล้างน้อยกว่า 48 ชัว่ โมง เพื่อป้องกันสิ่ งปนเปื้ อนภายใน
5. หยอดกาว UV 3411 เพื่อยึดสายใยแก้วนาแสงเข้ากับ แท่งแก้วโดยต้องมี ปริ มาณกาวอยู่ภายใน
แท่งแก้วโดยรอบ ทั้ง 360 องศา เป็ นระยะ 3-6 มิลลิเมตร ดังรู ปที่ 3

รูปที่ 3 การหยอดกาวและปริ มาณกาวยึดสายใยแก้วนาแสง เข้ากับแท่งแก้ว
6. อบกาวด้วยพลังงานแสง UV ที่เล็งไปยังตาแหน่งของกาวดังรู ปที่ 4 กาหนดค่าพลังงานเท่ากับ
1-1.05 W/cm2 เป็ นระยะเวลา 12 นาที

รูปที่ 4 ตาแหน่งของเครื่ องอบกาวที่เล็งไปที่กาวจากมุมมองด้านบน
นอกจากขั้น ตอนในส่ ว นของการผลิ ต แล้ว ยัง มี ก ารควบคุ ม และจัด เตรี ย มกาวที่ อ าจจะส่ ง ผลต่ อ
ข้อบกพร่ องเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องควบคุมและจัดเตรี ยมตามข้อมูลเฉพาะของกาวดังต่อไปนี้
1. กระบวนการรับสิ นค้า ต้องตรวจสอบบรรจุภณั ฑ์ตอ้ งมีน้ าแข็งแห้งเพื่อควบคุมอุณหภูมิของกาว
2. กระบวนการตรวจสอบสิ นค้า ต้องตรวจสอบค่าความหนืดของกาวต้องอยูใ่ นข้อกาหนดของกาว
3. กระบวนการจัดเก็บสิ นค้า ต้องจัดเก็บกาวในตู้เย็นที่ ควบคุมอุณหภูมิ -15 องศาเซลเซี ยส และ
ตรวจสอบไม่ให้มีกาวที่หมดอายุอยูใ่ นคลังสิ นค้า
4. กระบวนการผลิต ต้องทาการเบิกกาวจากตูเ้ ย็น จากนั้นวางกาวในแนวตั้งที่อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา
30 นาที เพื่อให้กาวเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็ นของเหลวและพร้อมใช้งาน
5. กระบวนการผลิตต้องควบคุมเวลาการใช้งานกาวภายใน 12 ชัว่ โมง
โดยในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพนั้นมีการตรวจสอบทั้งในส่วนก่อนและหลังการผลิตดังนี้
1. ก่อนเริ่ มผลิตตรวจสอบวัสดุที่ใช้งานถูกต้องและไม่หมดอายุการใช้งานทั้งแท่งแก้วและกาว
2. ก่อนเริ่ มผลิตตรวจสอบพนักงานต้องได้รับใบรับรองความสามารถในการผลิต
3. ก่อนเริ่ มผลิตตรวจสอบอุปกรณ์อบกาวด้วยพลังงานแสง UV ตั้งค่าพลังงานถูกต้อง
4. หลังการผลิตตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานต้องอยูใ่ นข้อกาหนดของชิ้นงาน
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5.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการผลิต
เมื่อเก็บข้อมูลข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นที่สถานี งานมีท้ งั หมด 5 อาการแสดงเป็ นร้อยละตามรู ปที่ 5 ซึ่ งบาง
ข้อบกพร่ องสามารถซ่อมแซมได้ แต่บางข้อบกพร่ องก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้และกลายเป็ นของเสี ย โดยเรี ยงตาม
ร้อยละของข้อบกพร่ องย้อนหลังเป็ นเวลา 9 สัปดาห์ จากมากไปน้อยดังตารางที่ 1
20.00%

17.22%

16.00%
12.00%
8.89%
8.00%
4.00%
1.11%

1.11%

0.56%

0.00%

รูปที่ 5 ร้อยละของข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นที่สถานีงาน
ตารางที่ 1 รายการข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นในสถานีงาน
อันดับที่

ชนิดของข้อบกพร่ อง

สามารถซ่อมแซมได้หรื อไม่

จานวนข้อบกพร่ องที่พบ

1

กาวหดตัว

ไม่สามารถซ่อมแซมได้และเป็ นของเสีย

31 จาก 180 ชิ้น (17.22%)

2

จุดเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์

สามารถซ่อมแซมได้

16 จาก 180 ชิ้น (8.89%)

3

ฟองอากาศในกาว

ไม่สามารถซ่อมแซมได้และเป็ นของเสีย

2 จาก 180 ชิ้น (1.11%)

4

สิ่ งปนเปื้ อนในหลอดแก้วหลังหยอดกาว

ไม่สามารถซ่อมแซมได้และเป็ นของเสีย

2 จาก 180 ชิ้น (1.11%)

5

สายใยแก้วนาแสงแตกหักในสถานีงาน

ไม่สามารถซ่อมแซมได้และเป็ นของเสีย

1 จาก 180 ชิ้น (0.56%)

จากข้อพกพร่ องที่เกิดขึ้นตามตารางที่ 1 ทาให้ผวู ้ ิจยั ตัดสิ นใจเลือกข้อบกพร่ องกาวหดตัวมาทาการวิจยั
เนื่องจากเป็ นข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้นเป็ นอันดับที่ 1 ที่ร้อยละ 17.22 ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และกลายเป็ นของเสี ย
กาวหดตัวที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

2117

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

5.3 การวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหาและเลือกตัวแปรที่ทาการทดลอง
เมื่อทาการศึกษาตัวแปรที่อาจส่งผลต่อข้อบกพร่ องกาวหดตัวได้ตามแผนภูมิเหตุและผลดังรู ปที่ 6
และวิเคราะห์ตวั แปรที่ควบคุมในปัจจุบนั ที่ส่งผลต่อของเสี ยกาวหดตัวว่าเหมาะสมหรื อไม่ตามตารางที่ 2
วิธีการ
ปริ มาณกาว

การควบคุมกาว

เวลาในอบกาว

เครื่ องจักร

การเก็บกาว

การอบกาว

เวลารอคอยกาว

ตาแหน่งอบกาว
ตั้งค่าเครื่ องจักร

อายุใช้งานกาว

พลังงานอบกาว

กาวหดตัว

อุณหภูมิ
ความชื้นในพื้นที่
ปฎิบตั ิงาน
สภาวะแวดล้อม

ความชานาญ
ของพนักงาน

แท่งแก้ว

ความหนืดกาว

เวลาควบคุมแท่งแก้ว

กาว

วัสดุ

พนักงาน

รูปที่ 6 แผนภูมิเหตุและผลของกาวหดตัว
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตวั แปรที่ส่งผลต่อของเสี ยกาวหดตัว
ตัวแปรที่ส่งผล

อุณหภูมิ

20-25 องศาเซลเซียส

ความชานาญ
ของพนักงาน
เวลาควบคุม
แท่งแก้ว
ความหนืดกาว

ควบคุมโดยใช้
พนักงานคนเดียว

ความเหมาะสม
อาจไม่เหมาะสมเพราะแสง UV ไม่ถูกเล็งที่
ตาแหน่งส่ วนใหญ่ของกาว
เหมาะสมตามข้อมูลเฉพาะของกาว
เหมาะสมตามข้อมูลเฉพาะของกาว
เหมาะสมตามข้อมูลเฉพาะของกาว
อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากระยะที่กาหนด
แตกต่างกันมาก
เหมาะสมตามแผนกวิจยั และพัฒนาแนะนา
เหมาะสมตามแผนกวิจยั และพัฒนาแนะนา
อาจไม่เหมาะสมเนื่องจากที่กาหนดค่อนข้าง
กว้าง เมื่อเทียบกับแผนกวิจยั และพัฒนา
เหมาะสมเนื่องจากเป็ นอุณหภูมิในการ
ทางานปกติ
เหมาะสมเพื่อป้องกันความแตกต่างจาก
วิธีการใส่ ที่แตกต่างกัน

ภายใน 48 ชัว่ โมง

เหมาะสมตามแผนกวิจยั และพัฒนาแนะนา

ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั

15,000-22,000 cps

เหมาะสมตามโดยตรวจสอบก่อนใช้งาน

ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั

ตาแหน่งอบกาว
การเก็บกาว
เวลารอคอยกาว
อายุใช้งานกาว
ปริ มาณกาว
เวลาในอบกาว
พลังงานอบกาว
ความชื้นใน
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน

การควบคุมในปัจจุบนั
เล็งแสง UV ที่ปลาย
แท่งแก้ว
-15 องศาเซลเซียส
30 นาที
ภายใน 12 ชัว่ โมง
ความยาว 3-6
มิลลิเมตรของแท่งแก้ว
12 นาที
1-1.05 W/cm2
40-70 %RH

การควบคุมที่ทาการทดลอง
เล็ง UV ไปที่ตรงกลางของกาวเปรี ยบเทียบ
กับการเล็งไปที่ปลายแท่งแก้ว
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทดลองปริ มาณกาวที่ 3 มิลลิเมตร และ
6 มิลลิเมตร
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทดลองที่ < 50% และ > 65% เนื่องจาก
ข้อจากัดเครื่ องจักร
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั
ทาตามการควบคุมในปัจจุบนั

จากการวิเคราะห์ตวั แปรตามตารางที่ 2 พบว่ามี 3 ตัวแปรที่ ควบคุมไม่เหมาะสมคือ ตาแหน่ งอบกาว
ปริ มาณกาวและความชื้นในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน จากนั้นจึงออกแบบการทดลองแบบเชิงแฟกเทอเรี ยลแบบสองระดับ
โดยกาหนดระดับปัจจัยตามตารางที่ 3 และค่าตอบสนองเป็ นร้อยละของชิ้นงานดีต่อชิ้นงานทั้งหมด (Yield)
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ตารางที่ 3 ตัวแปรและระดับปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง
ระดับปัจจัยในการทดลอง
Low (-1)
High (+1)
เล็งที่ขอบแท่งแก้ว
เล็งที่ตรงกลางของกาว
3 มิลลิเมตร
6 มิลลิเมตร
50%RH
65%RH

ตัวแปร
ตาแหน่งอบกาว (A)
ปริ มาณกาวที่ใส่ในแท่งแก้ว (B)
ความชื้นในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน (C)

5.4 การทดลองและวิเคราะห์ ผลการทดลอง
เนื่ องจากระยะเวลาการผลิตคอมบายเนอร์ ใช้เวลานานและความสามารถในการผลิต 20 ชิ้น/สัปดาห์ จึงทา
การทดลองแบบทาซ้ า 1 ครั้งจานวน 20 ชิ้นในแต่ละการทดลอง เป็ นระยะเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ ได้ผลการทดลอง
ดังตารางที่ 4 และใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติแสดง Residual plots ดังรู ปที่ 7
ตารางที่ 4 ตารางบันทึกผลการทดลอง
สัปดาห์ที่

RunOrder

CenterPt

Blocks

ตาแหน่งอบ
กาว (A)

1
2
3
4
5
6
7
8

2
6
3
7
8
4
5
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1

ปริ มาณกาวที่
ใส่ในแท่ง
แก้ว (B)
3
3
6
6
3
3
6
6

ความชื้นใน
พื้นที่ปฏิบตั ิงาน
(C)
50
50
50
50
65
65
65
65

Yield (%)
85
80
100
95
70
70
85
80

รูปที่ 7 Residual plots ของผลการทดลองแบบเชิงแฟกเทอเรี ยลแบบสองระดับ
จากการวิเคราะห์ Residual plot ถึ งความเป็ นอิสระของข้อมูล การทดสอบความเป็ นปกติ ข องข้อมู ล
การทดสอบความมีเสถียรภาพของความแปรปรวน พบว่าข้อมูลจากการทดลองมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ประการ
ได้แก่ ความสุ่ม ความเป็ นปกติ และความมีเสถียรภาพ จึงสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อได้
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เมื่อพบว่าข้อมูลจากการทดลองมีการแจกแจงแบบปกติแล้ว จึงนาไปวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมสาเร็จรู ป
ทางสถิติแบบแฟคทอเรี ยลสองระดับโดยตัดตัวแปรที่ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าตอบสนองได้ดงั รู ปที่ 8

รูปที่ 8 ผลการทดลองหลังตัดตัวแปรที่ไม่มีนยั สาคัญออก
จากข้อมูลจะพบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อค่าตอบสนองมี 3 ตัวแปรคือ A,B และ C โดยไม่มีผลจากค่าปัจจัย
ร่ วมของตัวแปรทั้ง 3 และเมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสิ นใจ (R Square) ซึ่งเป็ นค่าที่แสดงว่าข้อมูลที่เก็บมา
สามารถอธิบายการวิเคราะห์ได้มากเพียงใด พบว่ามีค่า R-sq = 98.43% นอกจากนั้นค่า R-sq(adj) = 97.25% แสดง
ว่าค่าที่เก็บมามีความน่าเชื่อถือและสามารถนาผลการทดลองไปใช้ในการวิเคราะห์หาค่าตอบสนองสู งสุ ดต่อไปได้
จากนั้นทาการคานวณเพื่อหาระดับปัจจัยที่ส่งผลให้ค่าตอบสนองมีค่าสู งสุ ดพบว่าค่าตอบสนองสู งสุดที่
ได้คือ 98.75% ที่มาจากระดับปัจจัยดังนี้
1. ตาแหน่งอบกาวที่ตาแหน่ง -1 (เล็งที่ขอบแท่งแก้ว)
2. ปริ มาณกาวเป็ น 6 มิลลิเมตร
3. ปริ มาณความชื้นที่สถานีงานเป็ น 50%RH

รูปที่ 9 ค่าปัจจัยที่ทาให้เกิดค่าตอบสนองสู งสุ ด
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5.5 ยืนยันผลการทดลอง
หลังจากได้พารามิเตอร์ที่เหมาะสมแล้ว จึงทาการควบคุมพารามิเตอร์ โดยปรับตาแหน่งอบกาวไปที่ขอบ
แท่งแก้วโดยช่างเทคนิค กาหนดปริ มาณกาวให้พนักงานหยอดที่ 6 มิลลิเมตร และติดตั้งเครื่ องวัดความชื้นที่สถานี
งานเพื่อตรวจสอบว่าความชื้นอยู่ระดับที่ 50%RH ก่อนเริ่ มงานในเอกสารปฏิบตั ิงาน จากนั้นทดลองต่อเนื่องเป็ น
เวลาทั้งหมด 9 สัปดาห์ พบว่าของเสี ยจากกาวหดตัวลดลงจาก 17.22% (31 จาก 180 ชิ้น) เหลือ 3.89% (7 จาก 180
ชิ้น) แต่เพื่อตรวจสอบถึงความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติของสัดส่ วนของเสี ยกาวหดตัวก่อนละหลังการ
ปรับปรุ ง ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติโดยตั้งสมมติฐานในการทดสอบดังนี้
H0 : สัดส่ วนผลิตภัณฑ์กาวหดตัวก่อนและหลังการปรับปรุ งพารามิเตอร์ไม่แตกต่างกัน
H1 : สัดส่ วนผลิตภัณฑ์กาวหดตัวก่อนการปรับปรุ งพารามิเตอร์มากกว่าหลังการปรับปรุ งพารามิเตอร์
โดยนาข้อมูลจานวนการผลิตและจานวนชิ้นงานกาวหดตัวในระยะเวลา 9 สัปดาห์มาเปรี ยบเทียบก่อน
และหลังการปรับปรุ งดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนของเสี ยกาวหดตัวก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ระดับปัจจัย
ก่อนการปรับปรุ งพารามิเตอร์
หลังการปรับปรุ งพารามิเตอร์

จานวนที่ผลิต
180
180

จานวนของเสี ยกาวหดตัว
31
7

เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
พบว่าค่า P-Value = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน H0 และยอมรับ H1 แสดงให้เห็นว่า
ปริ มาณของเสี ยกาวหดตัวก่อนการปรับปรุ งพารามิเตอร์มากกว่าหลังการปรับปรุ งพารามิเตอร์อย่างมีนยั สาคัญ

6. สรุปผลและการอภิปรายผล
หลังจากทาการควบคุมพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมและยืนยันผลการทดลองแล้ว พบว่าของเสี ยจากกาวหด
ตัวลดลงอย่างมี นัยสาคัญ ได้ 24 ชิ้น ภายใน 9 สัปดาห์ ของเสี ยลดลงร้ อยละ 13.33 จากเดิ มร้อยละ 17.22 เหลื อ
ร้อยละ 3.89 โดยราคาผลิตภัณฑ์ชิ้นละ 48,000 บาท (1,600 US $) ดังนั้นเฉลี่ยต้นทุนลดลงใน 9 สัปดาห์เท่ากับ
(24 ชิ้น x 48,000 บาท)/9 สัปดาห์ เป็ นเงิน 128,000 บาทต่อสัปดาห์ โดยการปรับปรุ งไม่ได้ส่งผลต่ออัตราการผลิต
หรื อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 เนื่ องจากข้อจากัดของการผลิตจึงเก็บข้อมูลได้อย่างจากัด จึงควรเก็บข้อมูลค่ากลาง (Center point)
เพิม่ เติม เพื่อตรวจสอบความโค้งของข้อมูล
7.2 การหยอดกาวเพื่อให้ได้ปริ มาณกาว 6 มิลลิเมตรนั้นยังเป็ นการหยอดด้วยมือ ควรพัฒนาการหยอด
ด้วยเครื่ องจักรเพื่อให้ปริ มาณกาวในแต่ละครั้งสม่าเสมอมากขึ้น
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบัติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ที่ มี ม วลรวมจาก
ขยะพลาสติ ก HDPE ด้ว ยเปลื อ กไข่ ไ ก่ ที่ ผ่านกระบวนการเผาและเถ้าแกลบ โดยงานวิ จัย นี้ มี 2 ขั้น ตอน คื อ
1. การทดสอบความไวต่อ การเกิ ดปฏิ กิริ ยาปอซโซลานของเถ้า แกลบและเปลื อ กไข่ ไก่ เผา โดยมี ตัวแปร คือ
การแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ ไก่เผาหรื อเถ้าแกลบแบบเดี่ ยวที่ ร้อยละ 0, 5, 7.5, 10 และการผสมรวมกัน
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 20 โดยมวล และ 2. การศึกษาการนาสัดส่ วนของเถ้าแกลบและเปลือกไข่ไก่เผาที่ดีที่สุดมาใช้
ผสมคอนกรี ตที่มีเศษพลาสติก HDPE แทนที่มวลรวมละเอียดบางส่ วนปริ มาณร้อยละ 0, 10, 20 โดยปริ มาตร จาก
การทดสอบพบว่ า มอร์ ต าร์ ที่มี สัด ส่ วนผสมของเปลื อ กไข่ ไก่ เผาและเถ้าแกลบผสมรวมกัน ร้ อ ยละ 5 และ 5
ตามลาดับ ให้ค่ากาลังรับแรงอัดดีที่สุดและสู งกว่ามอร์ตาร์ควบคุมร้อยละ 23.51, 39.3 และ 16.75 เมื่อใช้อตั ราส่วน
น้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.40, 0.60 และ 0.80 ตามลาดับ การใช้เศษพลาสติก HDPE แทนที่มวลรวมละเอียดใน
คอนกรี ตส่งผลให้คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรี ตลดลงตามปริ มาณของ HDPE ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อนาสัดส่วนผสมที่
ดีที่สุดของเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบมาช่วยปรับปรุ งคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรี ตที่ผสม HDPE พบว่า กาลัง
รับแรงอัด และกาลังรับแรงดัดของคอนกรี ตให้ค่าใกล้เคียงและสู งกว่าคอนกรี ตควบคุม ตามลาดับ
คาสาคัญ: เปลือกไข่ไก่เผา, เถ้าแกลบ, HDPE

ABSTRACT
The objective of this research is to investigate the improvement of mechanical properties of concrete
having HDPE plastic waste aggregates by using calcinated chicken eggshell and rice husk ash. This Research
consisted of two steps: 1. pozzolanic reaction test of rice husk ash and calcinated eggshell using mortar with
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individual replacement of each material at 0, 5, 7.5, and 10%, and combined replacement of both materials from
10 to 20% by mass of cement; and 2. test of effectiveness of using optimum mix of calcinated eggshell and rice
husk ash from the first step in concrete having HDPE plastic waste aggregates at 0, 10 and 20% by volume
replacement for fine aggregates. It was found that the optimum proportion of calcinated eggshell and rice husk
ash was combined mix of both materials at 5% each, which resulted in 23.51, 39.3, and 16.75% increase in
compressive strength for controlled water-to-binder-ratios of 0.40, 0.60, and 0.80, respectively, compared to
controlled mortar. The HDPE-containing concrete had lower mechanical properties in proportion to the increase
in HDPE. When the optimum percentage of eggshell and rice husk ash was used as partial cement replacement
in order to improve the mechanical properties of concrete with HDPE, it was found that compressive strength and
flexural strength of the concrete was comparable and higher than the control samples, respectively.
Keywords: Calcinated Eggshell, Rice Husk Ash, HDPE

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ในปั จจุบนั นี้ วิกฤตปั ญหาขยะกาลังส่ งผลกระทบในหลายประเทศ โดยเฉพาะขยะจาพวกพลาสติก
เนื่ องจากขยะพลาสติ กใช้เวลาในการย่อยสลายนับร้ อยปี ทาให้ต้องสิ้ นเปลื องงบประมาณและพื้นที่ ฝั ง กลบ
ก่อให้เกิดปั ญหาการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่ถูกวิธีที่จะส่ งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การเผาทิ้งแบบ
ไม่ถูกต้องจะส่ งผลให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศจากส่ วนประกอบของพลาสติก อาจนาไปสู่ การปนเปื้ อนของ
แหล่งน้ า แหล่งดิ นรวมไปถึ งระบบห่ วงโซ่ อาหาร ซึ่ งเป็ นสาเหตุทาให้เกิ ดผลเสี ยต่อระบบร่ างกายของมนุ ษย์
เป็ นต้น (กรมควบคุมมลพิษฯ, 2561)
การจัดการขยะพลาสติกมีหลากหลายวิธี เช่น การฝังกลบ การนากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการรี ไซเคิล
(Recycle) การใช้ซ้ า (Reuse) และในปั จจุบนั มีแนวคิดที่จะนาขยะพลาสติกมาเป็ นวัสดุส่วนประกอบในคอนกรี ต
ยกตัวอย่างเช่น ขยะพลาสติกชนิ ด High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่ งมีคุณสมบัติรับแรงดึงได้ดี (อมรรัตน์
สุ ริยวิจิตรเศรณี , 2548) มาใช้เป็ นส่วนผสมแทนที่มวลรวมในคอนกรี ต เพื่อลดปัญหาปริ มาณขยะพลาสติก รวมไป
ถึงเพิ่มมูลค่าให้กบั ขยะพลาสติก อย่างไรก็ดี การใช้มวลรวมที่ผลิตจากขยะพลาสติกอาจส่ งผลให้กาลังรับแรงอัด
และโมดูลสั ยืดหยุ่นของคอนกรี ตมีค่าลดลง (Pešić et al., 2016) เป็ นผลให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ชิ้นส่ วน
ทางโครงสร้างที่ทาหน้าที่รับแรงอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีแนวคิดที่จะใช้วสั ดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร (Agricultural
Waste) มาปรั บ ปรุ ง คุ ณสมบัติ เ ชิ ง กลของคอนกรี ต ที่ มี ส่ วนผสมของพลาสติ ก เพื่ อ อนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มและ
ลดต้นทุนการผลิต โดยวัสดุแรกคือ เปลือกไข่ไก่ (Eggshell) เนื่องจากประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึง 2562
มีการผลิตไข่ไก่มากกว่า 14,000 ล้านฟองต่อปี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) ทาให้เกิดขยะมูลฝอยจาก
เปลื อ กไข่ ไ ก่ เ ป็ นปริ มาณมาก ซึ่ งต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ นจ านวนมากในการก าจั ด ขยะโดยวิ ธี ฝั ง กลบ
(Domrongpokkaphan, 2012) อย่างไรก็ดี ก็ไ ด้มี การนาเปลื อ กไข่ไ ก่ ม าเป็ นส่ ว นผสมของมอร์ ตาร์ สาหรั บฉาบ
(เอกลักษณ์ มณี ทิ พ ย์, 2559) และการใช้เ ปลื อ กไข่ไ ก่ เป็ นส่ ว นผสมในการพัฒนาคอนกรี ตมวลเบา (ศักดิ์ ดา
ไตรปิ ฎก, 2555) เนื่ องจากเปลื อกไข่ไก่ ที่เผาแล้วมี องค์ประกอบของปูนขาว (CaO) ที่ สูง ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบ
เดียวกับออกไซด์ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
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วัสดุอีกประเภท คือ เถ้าแกลบ (Rice Husk Ash) เป็ นส่วนที่เหลือใช้จากการผลิตข้าวสาร แกลบเป็ นวัสดุ
ชี ว มวลที่ ส าคัญ ในการใช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ให้ ค วามร้ อ นในการผลิ ต ไฟฟ้ า ในโรงไฟฟ้ า ชี วมวล จากการศึ ก ษา
องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบพบว่ามีปริ มาณซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2 ) เป็ นองค์ประกอบหลักประมาณ 70
ถึง 90 % มีความพรุ นมาก น้ าหนักเบา มีพ้ืนที่ผิวมาก (จิวราภรณ์ อินทร์ เกลี้ยงและคณะ, 2558) และยังเป็ นวัสดุ
ปอซโซลาน มีคุณสมบัติให้กาลังรับแรงอัดในระยะหลังเท่า เทียมหรื ออาจมากกว่าเมื่อใช้ปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์
ธรรมดา (วินิต ช่อวิเชียร, 2557)
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุ งคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรี ตที่มีมวลรวม
จากขยะพลาสติกด้วยการแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนด้วยเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ เนื่องจากวัสดุท้งั สองชนิดมี
องค์ประกอบทางเคมีเช่นเดียวกับซี เมนต์ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัด การขยะพลาสติกและขยะจากอุตสาหกรรม
การเกษตร สร้างมูลค่าให้กบั วัสดุเหลือใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็ นทางเลือกในการก่อสร้าง

2. วิธีการดาเนินการ
2.1 วัสดุที่ใช้ ในการทดสอบ
(1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM C150
(2) ทรายแม่น้ ามีค่าโมดูลสั ความละเอียดและร้อยละการดูดซึ ม เท่ากับ 3.68 และ 1.61 ตามลาดับ
และขนาดหินโตสุ ดเท่ากับ 20 มิลลิเมตร
(3) เปลือกไข่ไก่สีน้ าตาลที่เหลือทิง้ จากโกดังเปลือกไข่ไก่ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(4) เถ้าแกลบที่ผา่ นการกระบวนเผาจากเชื้อเพลิงและเหลือทิ้งจากอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
(5) พลาสติก HDPE จากกระบวนการรี ไซเคิลภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ผ่านการเติมดินเหนียวเพื่อให้มี
ความหนาแน่ นมากกว่าน้ าเล็กน้อย ทาให้สามารถผสมกับส่ วนประกอบอื่น ๆ ของคอนกรี ต ได้ดีข้ ึน โดยมี ค่ า
โมดูลสั ความละเอียดและร้อยละการดูดซึมเท่ากับ 4.94 และ 4.94 ตามลาดับ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เม็ดพลาสติก HDPE
2.2 การเตรียมเปลือกไข่ ไก่และเถ้ าแกลบ
(1) ทาการบดเปลื อกไข่ไก่ เบื้องต้นให้มีขนาดประมาณ 0.5-2 มิ ลลิ เมตร จากนั้นนาไปอบแห้งที่
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 1 วัน เพื่อกาจัดความชื้นที่มีอยูบ่ นพื้นผิวเปลือกไข่ไก่ และทาการเผาเปลือก
ไข่ไก่ ที่บดแล้วด้วยอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อเปลี่ ยนองค์ประกอบทางเคมีจาก
แคลเซียมคาร์บอเนตเป็ นแคลเซียมออกไซด์ ดังภาพที่ 2
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เปลือกไข่ไก่บด

เปลือกไข่ไก่บดละเอียด

เปลือกไข่ไก่เผา

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการเตรี ยมเปลือกไข่ไก่เผา

เถ้าแกลบบด

เถ้าแกลบบดละเอียด

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการเตรี ยมเถ้าแกลบ

(2) นาเปลือกไข่ไก่ที่ผา่ นกระบวนการการเผาแล้วและเถ้าแกลบมาบดละเอียดด้วยเครื่ องบดละเอียด
ชนิดบอลมิลล์ (Ball Mill) แบบ High Speed ให้มีขนาดเล็กกว่า 75 ไมโครเมตรหรื อสามารถร่ อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200
(3) น าตัว อย่ า งเปลื อ กไข่ ไ ก่ บ ดละเอี ย ด เปลื อ กไข่ ไ ก่ บ ดละเอี ย ดที่ ผ่ า นกระบวนการเผาแล้ว
เถ้าแกลบบดและปูนซีเมนต์มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ยวิธี X-Ray Fluorescence (XRF)
2.3 การศึกษาความไวต่ อการเกิดปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้ าแกลบและเปลือกไข่ ไก่ เผา
ในขั้นตอนนี้ใช้ตวั อย่างมอร์ ตาร์ ขนาด 5 × 5 × 5 เซนติเมตร มีสัดส่ วนของวัสดุประสานต่อมวลรวม
ละเอียด 1:2 อัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน (w/b) เท่ากับ 0.4, 0.6 และ 0.8 และแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ไก่
เผาหรื อเถ้าแกลบเพียงชนิ ดเดี ยวร้อยละ 0, 5, 7.5, 10 และผสมวัสดุท้ งั สองชนิ ดรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึ ง 20
โดยมวล ดังภาพที่ 4 เพื่อทดสอบกาลังรับแรงอัดตามแนวแกนของตัวอย่างมอร์ตาร์ ที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่ไก่
เผาและเถ้าแกลบ ที่ผา่ นการบ่มเป็ นระยะเวลา 14 และ 28 วัน ตามมาตรฐาน ASTM C109

ภาพที่ 4 ตัวอย่างและการทดสอบกาลังรับแรงอัดของมอร์ตาร์
2.4 การศึ กษาประสิ ทธิภาพของเถ้ าแกลบและเปลื อกไข่ ไก่ เผาในการปรั บปรุ งคุณสมบัติทางกลของ
คอนกรีตที่ผสมเศษพลาสติก HDPE
หลังจากได้สัดส่ วนที่เหมาะสมของเปลือกไข่ไก่ เผาและเถ้าแกลบในการผสมคอนกรี ต ทาการผสม
ส่ วนผสมตัวอย่างคอนกรี ตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สู ง 20 เซนติเมตร สาหรับการทดสอบกาลังรับ
แรงอัดตามมาตรฐาน ASTM C39 และคานขนาด 7.5 × 7.5 × 30 เซนติเมตร สาหรับการทดสอบค่าโมดูลสั ของ
การแตกหักตามมาตรฐาน ASTM C78 โดยมีช่วงความยาวของ Span เท่ากับ 28 เซนติเมตร ควบคุมการเคลื่อนที่
ของหัวกด ที่ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที ทั้งนี้ แทนที่มวลรวมละเอียดด้วย HDPE ร้อยละ 0, 10 และ 20 โดยปริ มาตร
และผสมสัดส่ วนที่ดีที่สุดของเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบโดยมวลของปูนซี เมนต์จากขั้นตอนที่แล้ว ออกแบบ
กาลังรับแรงอัดประลัยที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 24 MPa โดยการผสมปูนซี เมนต์ ทราย เปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ
2126

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ให้เข้ากันก่อน หลังจากนั้นใส่ มวลรวมเพื่อคลุกเคล้ากับวัสดุประสานและตามด้วยน้ าในส่ วนผสม โดยอัตราส่ วน
น้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.58 ดังภาพที่ 5-7

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการเตรี ยมตัวอย่างคอนกรี ตที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่ไก่เผา เถ้าแกลบและ HDPE

LVDT

ภาพที่ 6 การทดสอบกาลังรับแรงอัดของคอนกรี ต ภาพที่ 7 การทดสอบสอบกาลังรับแรงดัดของคอนกรี ต

3. ผลการทดสอบ
3.1 ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ เปลือกไข่ ไก่ และเถ้ าแกลบ ด้ วยการทดสอบ
การวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี X-Ray Fluorescence (XRF)
จากผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ป ระกอบทางเคมี ด้วยวิ ธี X-Ray Fluorescence (XRF) ดัง ตารางที่ 1 พบว่ า
องค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่ของเปลือกไข่ไก่บดละเอียดคือ แคลเซียมคาบอเนต (CaCO3) ร้อยละ 93.05 แต่เมื่อ
นาเปลือกไข่ไก่มาเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 2 ชัว่ โมงจะพบว่าองค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยน
จากแคลเซี ยมคาร์ บอเนตเป็ นแคลเซี ยมออกไซด์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของศักดิ์ดา (2555) โดยองค์ประกอบทาง
เคมีส่วนใหญ่ของเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านการเผาแล้วคือ แคลเซี ยมออกไซด์ (CaO) ร้อยละ 54.76 และของเถ้าแกลบ
คือ ซิ ลิกอนไดออกไซด์ (SiO2 ) ร้อยละ 93.78 ตามมาตรฐาน ASTM C168 ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นวัสดุปอซโซลาน
โดยออกไซด์ของแคลเซี ยมและซิลิกาที่ได้จากเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบตามลาดับเป็ นองค์ประกอบทางเคมีที่
สาคัญของปูนซี เมนต์ปอร์ ตแลนด์เพื่อใช้ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างปูนซี เมนต์และน้ า (Hydration Reaction)
และปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ เปลือกไข่ไก่และเถ้าแกลบ (ร้อยละโดยมวล)

3.2 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของมอร์ ตาร์
จากการทดสอบกาลังรับแรงอัดของมอร์ ตาร์ ที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบดังภาพที่
8-10 ที่ผา่ นการบ่มมา 14 และ 28 วันพบว่า ตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ผา่ นการบ่มมา 14 วัน ตัวอย่างมอร์ตาร์ E5-R0 ซึ่งถูก
ควบคุมด้วย w/b เท่ากับ 0.40 กาลังรับแรงอัดเท่ากับ 48.21 MPa และตัวอย่างมอร์ ตาร์ E0-R5 มีกาลังรับแรงอัด
เท่ากับ 40.11 MPa ซึ่ งทั้งสองตัวอย่างให้ค่ากาลังอัดสู งกว่ามอร์ ตาร์ ควบคุม (E0-R0) นอกจากนี้ ผลการทดสอบ
กาลังรับแรงอัดมอร์ ตาร์ ของตัวอย่างที่ถูกควบคุมด้วย w/b เท่ากับ 0.6 และ 0.8 ให้ผลที่สอดคล้องกันคือ ตัวอย่าง
มอร์ ต าร์ E5-R0 ให้ กาลัง รั บแรงอัดเท่ากับ 30.01 และ 17.89 MPa ซึ่ ง สู ง กว่ า E0-R0 ที่ ร้ อ ยละ 2.56 และ 13.01
สาหรับอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน 0.60 และ 0.80 ตามลาดับ เมื่อแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเถ้าแกลบแล้ว ตัวอย่าง
E0-R7.5 ให้กาลังรับแรงอัดสู งกว่ามอร์ ตาร์ ควบคุม ร้อยละ 4.47 และ 8.65 สาหรับอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุประสาน
0.60 และ 0.80 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบมีผลต่อกาลังรับแรงอัดมอร์ ตาร์ ในระยะแรก
(0-14 วัน) เนื่ องจากเปลื อกไข่ไก่ ที่เผาแล้วมี องค์ประกอบของ CaO เมื่ อทาปฏิกิริยากับซิ ลิกาและน้ าทาให้เกิด
สารประกอบแคลเซี ยมซิ ลิเกตไฮเดรท (C-S-H) เพิ่มมากขึ้นทาให้ซีเมนต์เพลสต์มีความเหนี ยว ก่ อตัว แข็งตัว
ยึดเกาะแน่นกับวัสดุผสมมากขึ้น (จินตนา พวงสันเทียะ และคณะ, 2563) อย่างไรก็ตามมอร์ ตาร์ ที่มีส่วนผสมของ
เถ้าแกลบจะให้กาลังรับแรงอัดน้อยกว่ามอร์ ตาร์ ที่มี ส่วนผสมของเปลือกไข่ไก่เผา เนื่ องจากเถ้าแกลบเป็ นวัสดุ
จาพวกปอซโซลาน ซึ่งให้อตั ราการพัฒนากาลังอัดช้าหรื อให้กาลังรับแรงอัดระยะหลังเทียบเท่าหรื อดีกว่ามอร์ ตาร์
หรื อคอนกรี ตทัว่ ไป ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพิ่มสัดส่ วนการแทนที่ดว้ ยเถ้าแกลบเป็ นร้อยละ 10 แล้ว (E0-R10) จะทาให้
กาลังรับแรงอัดมอร์ ตาร์ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญและมีค่าน้อยกว่า E0-R0 อาจเนื่องมาจากปริ มาณเถ้าแกลบที่แทนที่
ซี เมนต์ที่มากจนทาให้ปริ มาณของไตรแคลเซี ยมซิ ลิเกตลดลง ทาให้หลังช่วงการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน่ ผลิตภัณฑ์
แคลเซี ยมไฮดรอกไซด์ที่เกิ ดขึ้นไม่เพียงพอต่อการเกิ ดปฏิ กิริยาปอซโซลานกับซิ ลิกาออกไซด์ของเถ้า แกลบ
(ภาณุพงศ์ พงษ์พิทกั ษ์กุล, 2559)
ในส่ วนมอร์ ตาร์ ที่ผ่านการบ่มมา 28 วัน พบว่าตัวอย่างมอร์ ตาร์ E5-R5 ให้ค่ากาลังรั บแรงอัดสู งกว่า
ตัวอย่าง E0-R0 ทุกอัตราส่ วนน้ าต่อวัสดุเชื่ อมประสาน โดยกาลังรั บแรงอัดเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 23.51, 39.3 และ
16.75 สาหรับ w/b เท่ากับ 0.40, 0.60 และ 0.80 ตามลาดับ เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ C-S-H ที่เกิดจากเปลือกไข่ไก่เผา
แล้วยังเกิด C-S-H เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาปอซโซลาน ส่งผลให้เกิดความทนทานของมอร์ตาร์ นอกจากนี้วสั ดุท้งั สอง
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ยังทาให้บริ เวณ Interfacial Transition Zone (ITZ) มี ความทึ บแน่ นมากขึ้น เนื่ องจาก C-S-H ที่ เกิ ดขึ้นเข้าไปอุด
แทรกช่องว่างระหว่างเนื้อซี เมนต์ (Filling Effect) ทาให้ช่องว่างและรู พรุ นลดลง (Hawa, 2008) ในขณะที่เมื่อเพิ่ม
สั ด ส่ ว นวัส ดุ ป ระสานทั้งสองนี้ ใ นการผสมรวมกัน มากกว่ าร้ อยละ 10 จะท าให้ กาลัง รั บแรงอัดลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ด้วยเหตุดงั กล่าวในงานวิจยั นี้จึงเลือกสัดส่ วนการแทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ
ผสมรวมกัน ร้ อยละ 5 และ 5 (E5-R5) โดยมวลในการปรั บปรุ งคุณสมบัติเชิ งกลของคอนกรี ตที่ ผสมพลาสติก
HDPE
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ภาพที่ 8 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังรับแรงอัดมอร์ตาร์ที่มีอตั ราส่วน w/b = 0.4
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43.03
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ภาพที่ 9 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังรับแรงอัดมอร์ตาร์ที่มีอตั ราส่วน w/b = 0.6
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Compressive Strength (MPa)
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ภาพที่ 10 แสดงการเปรี ยบเทียบกาลังรับแรงอัดมอร์ตาร์ที่มีอตั ราส่วน w/b = 0.8
3.3 ผลการทดสอบการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตที่ผสมเศษพลาสติก HDPE
หลังจากได้สัดส่ วนที่ดีที่สุดในการแทนที่ปูนซี เมนต์ ดว้ ยเปลื อกไข่ไก่ เผาและเถ้าแกลบผสมรวมกัน
ร้อยละ 5 และ 5 (E5-R5) โดยมวลในการปรับปรุ งคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรี ตที่ผสมพลาสติก HDPE จะพบว่า
คอนกรี ตที่มีส่วนผสมของ HDPE ส่ งผลต่อค่าการยุบตัวของคอนกรี ต ยิ่งมีสัดส่ วนของ HDPE มาก ค่าการยุบตัว
จะน้อยลง ทาให้ความสามารถในการเทได้ (Workability) ลดลง เนื่ องจาก HDPE มี รูปร่ างที่ ใหญ่ ค่าโมดู ลสั
ความละเอียดมากกว่าทราย (วัสดุผสมยิ่งหยาบค่าโมดูลสั ความละเอียดยิ่งสู ง) และความสามารถในการดูดซับน้ าสู ง
ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างมวลรวม เช่นเดียวกับเถ้าแกลบและเปลือกไข่ไก่เผาที่มีลกั ษณะโครงสร้างเป็ นเหลี่ยม
(ศักดิ์ดา ไตรปิ ฎก, 2555) ทาให้เกิดแรงเสี ยดทานระหว่างมวลรวม นอกจากนี้คอนกรี ตที่ผสม HDPE จะมีค่าความ
หนาแน่นที่ลดลงเมื่อเพิ่มสัดส่วน HDPE เนื่องจาก HDPE มีความหนาแน่นน้อยกว่าทราย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าการยุบตัวและความหนาแน่นแห้งของคอนกรี ต
Types
Slump (cm)
Density (kg/M3)

E0-R0-H0
6.5
2426.92

E0-R0-H10
3
2369.89

E0-R0-H20
2
2317.43

E5-R5-H0
4
2394.18

E5-R5-H10
2.8
2385.32

E5-R5-H20
1.8
2343.94

ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของตัวอย่างคอนกรี ตแสดงดังภาพที่ 11 พบว่าเมื่อเพิ่มสัดส่วนของ HDPE
ร้อยละ 10 และ 20 โดยปริ มาตรของทราย (E0-R0-H10 และ E0-R0-H20) จะมีค่ากาลังรับแรงอัดลดลงจาก 24.10
MPa (คอนกรี ตควบคุม) เป็ น 21.93 และ 20.87 MPa หรื อลดลงร้ อยละ 9 และ 13.4 ตามลาดับ อย่างไรก็ ดีเมื่ อ
แทนที่ปูนซี เมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบในสัดส่ วนที่ดีที่สุด (E5-R5-H0) ให้ค่ากาลังรับแรงอัดเท่ากับ
25.15 MPa ซึ่ งสู งกว่าคอนกรี ตควบคุม และยังสามารถช่ วยปรั บปรุ งกาลังรั บแรงอัดของคอนกรี ตที่ มี HDPE
ร้อยละ 10 (E5-R5-H10) ให้มีค่าใกล้เคียงกับคอนกรี ตควบคุม เช่นเดียวค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ดังภาพที่ 12 ที่มีแนวโน้ม
สอดคล้อ งกับ ก าลัง รั บ แรงอัด อย่ า งไรก็ ดี คอนกรี ต E5-R5-H20 ก าลัง รั บ แรงอัด ลดลงอย่ า งมี นั ย ส าคัญ
อาจเนื่องมาจาก HDPE ในงานวิจยั มีดินเหนียวเป็ นส่ วนผสม จึงส่ งผลให้มีการดูดซึ มน้ าที่สูง ปริ มาณน้ าที่แทรก
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ระหว่างมวลรวมจึงน้อยลง ทาให้ไม่เพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีของปูนซี เมนต์ เปลือกไข่ไก่เผา และ
เถ้าแกลบ
Compressive Strength (MPa)

40
30

24.10

21.93

E0-R0-H0

E0-R0-H10

20.87

25.15

24.38
15.78

20
10
0
E0-R0-H20
E5-R5-H0
Types

E5-R5-H10

E5-R5-H20

ภาพที่ 11 กาลังรับแรงอัดของคอนกรี ตที่มี HDPE เป็ นส่วนผสม
หมายเหตุ E, R และ H = เปลือกไข่ไก่เผาบดละเอียด เถ้าแกลบ และ HDPE ตามลาดับ
0, 5, 7.5, 10 = ปริ มาณสัดส่วนผสมของวัสดุที่ใช้แทนที่ร้อยละ 0, 5, 7.5 และ 10 ตามลาดับ
เช่น E5-R5-H10 หมายถึงแทนที่ปูนซีเมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ ร้อยละ 5 และ5 โดยมวล
ตามลาดับ และแทนที่ทรายด้วย HDPE ร้อยละ 10 โดยปริ มาตร
Elastic Modulus (MPa)

40000

30000

26488

25022

24397

28229

27621

22025

20000
10000
0
E0-R0-H0

E0-R0-H10

E0-R0-H20
E5-R5-H0
Types

E5-R5-H10

E5-R5-H20

ภาพที่ 12 ค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ของคอนกรี ตที่มี HDPE เป็ นส่วนผสม
ผลการทดสอบกาลังรั บแรงดัดหรื อ ค่า โมดู ลสั ของการแตกหัก แสดงดังภาพที่ 13 พบว่ า การแทนที่
ปูนซีเมนต์ดว้ ยเปลือกไข่ไก่และเถ้าแกลบ (E5-R5-H0) สามารถพัฒนากาลังรับแรงดัดได้สูงกว่า E0-R0-H0 ร้อยละ
1.84 ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเพิ่มสัดส่ วน HDPE ในคอนกรี ตสามารถเพิ่มกาลังรับแรงดัดสู งได้ถึงร้อยละ 28.87 (E5-R520) สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ Pešić et al. (2016) ที่ ใ ช้เ ส้ น ใย HDPE ขนาดเส้ น ผ่านศูน ย์กลาง 0.25 และ 0.4
มิลลิเมตร ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุ งกาลังรับแรงดัดของคานได้
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Modulus Rupture (MPa)

8
6
4

4.56
3.81

4.02

4.04

3.88

E0-R0-H0

E0-R0-H10

E0-R0-H20
Types

E5-R5-H0

4.91

2
0
E5-R5-H10

E5-R5-H20

ภาพที่ 13 ค่าโมดูลสั ของการแตกหักที่มี HDPE เป็ นส่วนผสม

4. สรุปผลการทดสอบ
จากการศึ กษาการปรับปรุ งคุณสมบัติเชิ งกลของคอนกรี ตที่ มีมวลรวมจากขยะพลาสติ ก HDPE ด้วย
เปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบ พบว่า
(1) คอนกรี ตที่มี มวลรวมจากขยะพลาสติก HDPE จะมี ค่าการยุบตัว ความหนาแน่ น กาลังรั บแรงอัด
โมดูลสั ยืดหยุน่ ลดลง เมื่อเพิ่มปริ มาณ HDPE ในคอนกรี ต
(2) ปริ มาณเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบที่เหมาะสมที่สุดในการแทนที่ปูนซี เมนต์โดยมวลคือ ปริ มาณ
วัสดุท้งั สองผสมรวมกันด้วยสัดส่วนร้อยละ 5 และ 5 ตามลาดับ
(3) การแทนที่ HDPE ร้อยละ 10 โดยปริ มาตรของทราย ร่ วมกับปริ มาณเปลือกไข่ไก่เผาและเถ้าแกลบที่
เหมาะสมที่สุดสามารถช่วยปรับปรุ งกาลังรับแรงอัดคอนกรี ตให้มีค่าใกล้เคียงกับค่ากาลังออกแบบได้
(4) การใช้ เปลื อกไข่ไก่ เผา เถ้าแกลบ และ HDPE เป็ นส่ วนผสมในคอนกรี ต สามารถช่ วยพัฒ นาค่ า
โมดูลสั แตกหักของคานได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 28.87
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ปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในสังคมเป็ นวงกว้าง
โดยเฉพาะการให้หยุดดาเนิ นงานด้านการเรี ยนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่ งโดยกระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม เป็ นเหตุ ใ ห้ การสอนวิ ชาปฏิ บัติ การเครื่ อ งจักรกลไฟฟ้ าได้รั บ ผลกระทบ
ค่อนข้างมาก เนื่องจากผูเ้ รี ยนไม่สามารถทาการทดลองกับเครื่ องจักรกลไฟฟ้าจริ งทาให้ขาดทักษะและความเข้าใจ
บทความนี้จึงนาเสนอการใช้โปรแกรม MATLAB / Simulink ช่วยจาลองการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา
3 เฟส ซึ่ ง เป็ นเรื่ องหนึ่ งของการเรี ยนในวิ ชาดังกล่ าวเพื่อ นาไปสอนในรู ปแบบออนไลน์ โดยเป็ นการศึ กษา
คุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ ภายใต้สภาวะต่างๆ ตามขอบเขตการเรี ยนรู ้ อาทิ การกลับทางหมุน การหา
ค่ากระแสสตาร์ท การปรับปรุ งตัวประกอบกาลัง การหาประสิ ทธิภาพ รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของแรงบิดและ
ความเร็ วรอบเป็ นต้น ผลสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่าส่ วนใหญ่เห็นว่าการใช้โปรแกรมจาลองช่วย
กระตุน้ การเรี ยนแบบออนไลน์ ทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงสามารถใช้อธิ บายผลการทดลองเพื่อนาไป
วิเคราะห์และสรุ ปได้อย่างชัดเจน ซึ่ งอาจใช้เป็ นแนวทางสาหรับการนามาสอนทดแทนการเรี ยนในห้องจริ งได้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน
คาสาคัญ: แบบจาลองมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา การจาลองด้วยซิมูลิงค์
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ABSTRACT
Currently, the situation of the epidemic of Covid-19 continues to affect people in society at large.
Especially the cessation of teaching and learning operations of all educational institutions by the Ministry of
Higher Education, Science, Research and Innovation. As a result, the teaching of electrical machinery operations
has been quite affected. Because the learners are unable to experiment with real electrical machines, they lack
skills and understanding. Therefore, this article presents the use of MATLAB / Simulink program to help simulate
the operation of a three-phase induction motor, which is one of the subjects of the course to be taught in an online
format. This is a study of motor performance characteristics under various conditions according to the learning
scope, such as reversing motor direction, starting current, power factor improvement, efficiency estimation
including finding the relationship of torque and speed, etc. The results of the student satisfaction survey found
that the majority of the respondents said that using a simulation program stimulated online learning and cause
more understanding. It can also be used to describe experimental results for analysis and conclusions clearly. This
may be used as a guideline for teaching instead of classroom learning in emergency situations.
Keywords: Induction Motor Modeling, Simulink Simulation

1. บทนา (Introduction)
วิชาทฤษฎี เครื่ องจักรกลไฟฟ้ า นับเป็ นวิชาที่มีความสาคัญวิชาหนึ่ งตามแผนการเรี ยนของหลักสู ตร
วิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ระดับ ปริ ญ ญาตรี เนื่ อ งจากมี เ นื้ อ หากล่ า วถึ ง หลัก การท างานและ
การวิเคราะห์เครื่ องจักรกลไฟฟ้าที่สาคัญทางภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ หม้อแปลง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
และมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับแบบซิ งโครนัส รวมถึงมอเตอร์
ไฟฟ้าเหนี่ยวนา เป็ นต้น ประกอบกับการเรี ยนเชิงปฏิบตั ิที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ มีความรู ้
ความเข้าใจจนสามารถน าไปประกอบอาชี พ ทางด้านวิ ศ วกรรมได้ ทั้ง นี้ เนื้ อ หาส่ ว นหนึ่ ง ของการเรี ย นวิ ช า
เครื่ องจักรกลไฟฟ้ าได้กล่าวถึ งการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนา 3 เฟส ซึ่ งถื อว่าเป็ นเครื่ องจักรกลที่ มี
การนามาใช้งานอย่างแพร่ หลายในกระบวนการผลิตของสถานประกอบการต่างๆ ทางภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก
มี ราคาถูก ประสิ ทธิ ภาพสู ง แข็งแรงทนทาน และสามารถควบคุมได้ง่าย ดังนั้นการเรี ยนในภาคปฏิบัติจึงให้
ความสาคัญกับการศึกษาคุณลักษณะการทางานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าชนิดนี้ค่อนข้างมาก อาทิ การสตาร์ ทมอ
เตอร์ การกลับทางหมุน การปรับปรุ งตัวประกอบกาลัง การจ่ายภาระ และการหาประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ ยงั น่ าเป็ นห่ วง ทาให้สถานศึ กษา
ทุกแห่ งจาเป็ นต้องงดใช้อาคารสาหรับ การเรี ยนการสอนตามนโยบายของรัฐเพื่อความปลอดภัย เป็ นเหตุให้การ
เรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ถูกปรับรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์ (Online Teaching) รวมถึงกลุ่มวิชาปฏิบตั ิการด้วย
ซึ่ งสร้ า งความล าบากต่ อ ผู ้ส อนพอสมควร เนื่ อ งจากวัต ถุ ป ระสงค์ข องวิ ช าปฏิ บัติ ก ารมุ่ ง เน้ น ให้ ผู ้เ รี ย น มี
ประสบการณ์ ดว้ ยการทดลองกับเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าจริ ง เพื่อให้มีทกั ษะและความเข้าใจ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
การเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้าแบบออนไลน์ค่อนข้างได้รับผลกระทบมาก
ความจาเป็ นในการปรับรู ปแบบการสอนทาให้เริ่ มมีการนาโปรแกรมช่วยจาลองการทางานเครื่ องจักรกล
ไฟฟ้ า มาใช้ เ สริ มทัก ษะในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ งในบทความนี้ ได้น าเสนอการใช้ โ ปรแกรม MATLAB/Simulink
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ช่วยจาลองการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส โดยการสร้างแบบจาลองให้มีความใกล้เคียงกับอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ วัด ต่ างๆ ที่ มี การใช้ใ นห้ อ งปฏิ บัติ การ รวมถึ ง การตรวจสอบผลจ าลองเพื่ อ ความถู กต้อ งและ
สอดคล้องตามทฤษฎี เพื่อทาให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความเข้าใจมากขึ้น โดยผลสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่ า
ส่ วนใหญ่เห็นว่าการใช้โปรแกรมจาลองมีส่วนช่วยกระตุน้ การเรี ยนแบบออนไลน์ ทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
จากการจาลองผลด้วยตนเอง รวมถึงสามารถอธิ บายผลการทดลองเพื่อนาไปวิเคราะห์และสรุ ปได้อย่างชัดเจน
ซึ่งอาจใช้เป็ นแนวทางสาหรับการนามาสอนทดแทนการเรี ยนในห้องจริ งได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. เครื่ องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการทดลอง
อุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการทดลองเพื่อศึกษาคุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
ในห้องปฏิบตั ิการแสดงดังภาพที่ 1 โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดมีหน้าที่ดงั แสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทดลอง
ตารางที่ 1 หน้าที่ของอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทดลอง
อุปกรณ์
1. มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
2. แหล่งจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส
3. มัลติมิเตอร์ 1 เฟส
4. ชุดคาปาซิเตอร์
5. มอเตอร์เซอร์โว
6. ชุดควบคุมมอเตอร์เซอร์โว

หน้าที่
ศึกษาคุณลักษณะการทางาน
จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบั มอเตอร์เหนี่ยวนา
วัดค่ากระแส แรงดัน และกาลังไฟฟ้าของมอเตอร์ เหนี่ยวนา
ปรับค่าตัวประกอบกาลังของมอเตอร์เหนี่ยวนา
ใช้เป็ นภาระ (Load) ของมอเตอร์เหนี่ยวนา
ควบคุมแรงบิดของมอเตอร์เซอร์โว

ในการทดลองจริ งจะต่อแกนหมุนของมอเตอร์ เซอร์ โว (Servo Motor) ร่ วมกับมอเตอร์ เหนี่ยวนาเพื่อทา
หน้าที่เป็ นภาระ ซึ่ งจะใช้ชุดควบคุมในการปรับขนาดแรงบิดโดยมีส่วนการแสดงผลค่าแรงบิดและความเร็ วรอบ
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บนหน้าจอ สาหรับค่ากาลังงานและกระแสที่มอเตอร์ เหนี่ยวนาใช้ในการทางานจะถูกวัดปริ มาณด้วยมัลติ มิเตอร์
(Multimeter) เพียงเฟสเดียว เพื่อนาผลการวัดทั้งหมดไปใช้ศึกษาคุณลักษณะการทางาน

3. แบบจาลองการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
แบบจ าลองมอเตอร์ เ หนี่ ย วน า 3 เฟส ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ ถู ก น ามาจากคลัง ข้อ มู ล ซึ่ งโปรแกรม
MATLAB/Simulink จัดเตรี ยมไว้แล้ว โดยเลือกใช้เป็ นประเภทมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3 เฟส แบบกรงกระรอก พิกดั
ขนาด 4 kW, 400 V, 50 Hz, 1430 rpm ซึ่ งมี ส่วนการแสดงผลค่าแรงบิดและความเร็ วรอบในตัว สาหรั บ การวัด
ปริ มาณทางไฟฟ้ าขณะมอเตอร์ ทางาน ถูก ออกแบบให้มีการวัดค่าแรงดัน กระแส กาลังงานและค่าตั วประกอบ
กาลัง โดยได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย 3 เฟส แบบสมดุล ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แบบจาลองการทางานของมอเตอร์เหนี่ยวนาไฟฟ้า 3 เฟส

4. ผลจาลองการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
ประเด็นการศึ กษาคุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟส ที่ สาคัญตามเอกสารใบงาน
ประกอบด้วย การกลับทางหมุน การหาค่ากระแสสตาร์ ท การปรับปรุ งตัวประกอบกาลัง คุณลักษณะในการจ่าย
ภาระ การหาประสิ ทธิภาพ รวมถึงการหาความสัมพันธ์ของแรงบิดและความเร็ วรอบ
4.1 การกลับทางหมุน
ในทางปฏิบตั ิการกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3 เฟส สามารถทาได้ดว้ ยการสลับ คู่เฟส
ของแหล่งจ่าย 3 เฟสเพียง 1 คู่ เพื่อเป็ นการกลับทิศทางการหมุนของสนามแม่เหล็ก โดยการจาลองผลในเรื่ องนี้จะ
เริ่ มให้มอเตอร์ ได้รับแรงดันจากแหล่งจ่ายเรี ยงเป็ นลาดับปกติ (Va,Vb,Vc) ซึ่ งมอเตอร์ จะมีทิศการหมุนตามเข็ม
นาฬิกาดังภาพที่ 3(a) สาหรับการกลับทางหมุนจะให้มอเตอร์ ได้รับแรงดันสลับคู่เฟสกัน ของ Va และ Vb ทาให้
มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา โดยจะแสดงค่าความเร็ วรอบเป็ นตัวเลขที่ติดเครื่ องหมายลบดังภาพที่ 3(b)
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(a) การหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนาในทิศตามเข็มนาฬิกา

(b) การหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนาในทิศทวนเข็มนาฬิกา
ภาพที่ 3 การจาลองกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์เหนี่ยวนาไฟฟ้า 3 เฟส
4.2 การสตาร์ ทมอเตอร์
ผลจาลองค่ากระแสขณะสตาร์ ทมอเตอร์ (Starting) และขณะทางาน (Running) เมื่อมอเตอร์ จ่ายภาระ
ขนาด 1 Nm โดยเปรี ยบเทียบจากลักษณะการต่อขดลวดที่ต่างกันระหว่างการต่อแบบวายน์ (Wye) และการต่อ
แบบเดลต้า (Delta) แสดงเป็ นค่าขนาดอาร์ เอ็มเอส (RMS) ดังตารางที่ 2 และรู ปคลื่ นกระแสดังภาพที่ 4 ซึ่ งจะ
สังเกตได้ว่าการต่อขดลวดแบบเดลต้าส่งผลให้ท้งั ค่ากระแสสตาร์ทและกระแสทางานสู งกว่าการต่อแบบวายน์

ภาพที่ 4 เปรี ยบเทียบกระแสมอเตอร์ขณะสตาร์ทระหว่างการต่อแบบวายน์และเดลต้า
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ตารางที่ 2 ค่ากระแสมอเตอร์ขณะสตาร์ทและขณะทางาน
การต่ อขดลวด
Wye
Delta

แรงดัน (V)
400
400

กระแสสตาร์ ท (A)
47.87
74.05

กระแสทางาน (A)
4.15
7.48

4.3 การปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลัง
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาอาจมีค่าตัวประกอบกาลังต่า โดยเฉพาะกรณี จ่ายภาระต่ากว่าพิกดั
มากๆ ซึ่ ง สามารถแก้ไ ขได้ด้วยการต่ อ ชุ ด คาปาซิ เ ตอร์ ข นานเข้ากับ มอเตอร์ ต ามภาพที่ 5 เพื่ อ ให้ ม อเตอร์ ใช้
กาลังไฟฟ้ ารี แอคที ฟ (Reactive Power) จากคาปาซิ เตอร์ ในการทางาน ผลจาลองการใช้คาปาซิ เตอร์ ที่มีขนาด
ความจุ (Capacitance) ต่างกันแสดงไว้ในตารางที่ 3

ภาพที่ 5 การปรับปรุ งค่าตัวประกอบกาลังมอเตอร์เหนี่ยวนา 3 เฟสด้วยชุดคาปาซิเตอร์
ตารางที่ 3 ผลการปรับปรุ งค่าตัวประกอบกาลังตามขนาดความจุของคาปาซิเตอร์ต่างๆ
Parameters

No Cap

C = 10 µF

C = 20 µF

C = 30 µF

T (Nm)
n (rpm)
I (A)
P.F.
P (W)
Q (Var)

10
1476
5.023
0.522
578.2
945.8

10
1476
4.210
0.597
580.3
780.1

10
1476
3.653
0.688
580.3
612.5

10
1476
3.166
0.794
580.3
445.0

ผลการปรับปรุ งตัวประกอบกาลังในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเมื่อกาหนดให้มอเตอร์ จ่ายภาระคงที่
ขนาด 10 Nm ค่าตัวประกอบกาลังของมอเตอร์ (P.F.) จะสู งขึ้นตามขนาดความจุของคาปาซิเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การใช้กาลังไฟฟ้ารี แอคทีฟ (Q) จากระบบที่น้อยลง ส่ งผลให้การใช้กระแสของมอเตอร์ (I) ลดลงด้วย ในขณะที่
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การใช้กาลังไฟฟ้าแอคทีฟ (P) และความเร็ วรอบของมอเตอร์ มีค่าคงที่ ทั้งนี้ผลการจาลองที่ได้ท้งั หมดมีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเป็ นไปตามทฤษฎีการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
4.4 การทางานของมอเตอร์ เมื่อจ่ ายภาระ
คุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ ซ่ ึ งต่อขดลวดแบบวายน์ เมื่ อมี การจ่ายภาระที่มีขนาดแรงบิด (T)
ต่างกันตามตารางที่ 4 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ หลายตัวที่สาคัญ อาทิ เมื่อภาระมีขนาด
มากขึ้นจะทาให้ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ลดลง ในขณะที่มอเตอร์ จะกินกระแส (I) และกาลังงานอินพุต (Pin)
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงค่าตัวประกอบกาลัง (P.F.) ในการทางานก็จะสู งขึ้นตามด้วย
ตารางที่ 4 คุณลักษณะการทางานของมอเตอร์เมื่อจ่ายภาระขนาดต่างๆ
T (Nm)
2
4
6
8
10
12
n (rpm)
I (A)
P.F.
Pin (W)
Pout (W)

 (%)

1494
4.29
0.183
529
313
59.17

1490
4.36
0.280
826.4
624.1
75.52

1485
4.51
0.368
1121
933.4
83.26

1481
4.59
0.443
1404
1241
88.38

1476
4.84
0.506
1668
1546
92.68

1472
5.46
0.596
2047
1849
90.35

14
1467
5.90
0.651
2401
2150
89.56

16
1462
6.12
0.693
2779
2449
88.14

18
1457
6.38
0.732
3141
2746
87.43

20
1452
6.93
0.758
3476
3032
87.21

ค่ากาลังงานด้านเอาท์พุต (Pout) และค่าประสิ ทธิ ภาพการทางานของมอเตอร์ (  )ในตารางที่ 4 ขณะจ่าย
ภาระขนาดต่างๆ คานวณได้จากสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ โดยสามารถแสดงให้เห็นกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างค่าแรงบิดกับปริ มาณต่างๆ ดังภาพที่ 6 ประกอบด้วย แรงบิด-ความเร็ วรอบ (ภาพที่ 6a) แรงบิด-กาลังงาน
(ภาพที่ 6b) แรงบิ ด -กระแส (ภาพที่ 6c) แรงบิ ด -ตัว ประกอบก าลัง (ภาพที่ 6d) และแรงบิ ด -ประสิ ท ธิ ภาพ
(ภาพที่ 6e) ตามลาดับ
T n
9.55
P 
 =  out  100%
 Pin 
Pout =

โดยที่

T

คือขนาดแรงบิดของภาระ (Nm)

n

คือความเร็ วรอบมอเตอร์ (rpm)

Pin คือกาลังงานอินพุตของมอเตอร์ (W)
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(a) คุณลักษณะแรงบิด-ความเร็ วรอบ

(b) คุณลักษณะแรงบิด-กาลังงาน

(c) คุณลักษณะแรงบิด-กระแส

(d) คุณลักษณะแรงบิด-ตัวประกอบกาลัง

(e) คุณลักษณะแรงบิด-ประสิทธิภาพ
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงบิดโหลดกับปริ มาณต่างๆ ของมอเตอร์ขณะทางาน
ข้อสังเกตจากผลจาลองในภาพที่ 6b แสดงให้เห็นถึงการใช้กาลังงาน (Pout) ที่มากขึ้นตามการจ่ายภาระ
จนเกือบถึงค่าพิกดั ของมอเตอร์ ในขณะที่ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์จะมีค่าสู งขึ้นตามขนาดของภาระจนถึงค่าหนึ่ง
(10 Nm) หลังจากนั้นประสิ ทธิภาพจะมีค่าลดลง ซึ่งเป็ นคุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส
ที่สามารถพบได้โดยทัว่ ไปในการทางานจริ ง

5. ผลสารวจความพึงพอใจของผู้เรียน
ผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 จานวน 39
คน ที่ มี ต่ อ การเรี ยนวิ ชาปฏิ บัติการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรมจาลองที่ ไ ด้ออกแบบไว้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับทราบและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
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รู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ของวิชาปฏิบตั ิการ ด้วยการวิเคราะห์ผลตอบของคะแนนจากคาถามที่
ออกแบบไว้ทางสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้โปรแกรมจาลองในการเรี ยนแบบออนไลน์
คาถาม
1. การใช้โ ปรแกรมจ าลองช่ ว ยกระตุ้น ในการเรี ย นแบบ
ออนไลน์
2. การใช้โปรแกรมจาลองสามารถอธิบายผลการทดลองได้
อย่างชัดเจน
3. การใช้โปรแกรมจาลองช่ วยท าให้ เ กิ ดความเข้าใจการ
ทางานของเครื่ องจักรกลไฟฟ้ามากขึ้น
4. สามารถนาผลจากโปรแกรมจาลองไปวิเคราะห์และสรุ ป
ผลได้ตามหลักทฤษฎี
5. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองในการทางานจริ งได้
ในอนาคต
6. การใช้โ ปรแกรมจ าลองสามารถทดแทนการเรี ย นใน
ห้องปฏิบตั ิการได้ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
7. การใช้โปรแกรมจาลองช่วยในการเรี ยนแบบออนไลน์
ดีกว่าวิชาปฏิบตั ิการอื่นที่ไม่มีโปรแกรมจาลอง
8. การใช้โปรแกรมจาลองช่ วยในการเรี ยนแบบออนไลน์
สามารถสร้างบรรยากาศในการเรี ยนให้น่าสนใจได้
9. การใช้โปรแกรมจาลองทาให้สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
10. การเรี ยนแบบออนไลน์ ทาให้ มีค วามสุ ข และมี ค วาม
พอใจ

1
1
(2.6)
0
(0.0)
1
(2.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(2.6)
0
(0.0)
2
(5.1)
0
(0.0)
0
(0.0)

2
2
(5.1)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(2.6)
1
(2.6)
2
(5.1)
0
(0.0)
1
(2.6)
4
(10.3)
2
(5.1)

จานวน (ร้ อยละ)
3
4
5
17
(12.8) (43.6)
2
26
(5.1)
(66.7)
6
19
(15.4) (48.7)
2
26
(5.1)
(66.7)
6
19
(15.4) (48.7)
4
15
(10.3) (38.5)
2
22
(5.1)
(56.4)
8
17
(20.5) (43.6)
5
17
(12.8) (43.6)
6
18
(15.4) (46.2)

5
14
(35.9)
11
(28.2)
13
(33.3)
10
(25.6)
13
(33.3)
17
(43.6)
15
(38.5)
11
(28.2)
13
(33.3)
13
(33.3)

ค่าเฉลี่ย
4.05
4.23
4.10
4.15
4.13
4.15
4.33
3.87
4.00
4.08

6. สรุปและอภิปรายผล
จากผลจาลองการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ าเหนี่ยวนา 3 เฟสด้วย MATLAB/Simulink แสดงให้เห็นถึง
ประสิ ทธิ ผลของโปรแกรม โดยสามารถออกแบบการจาลองเพื่อศึกษาคุณลักษณะการทางานของมอเตอร์ ได้
ครอบคลุมตามขอบเขตการเรี ยนรู ้ของวิชาปฏิบตั ิ การเครื่ องจักรกลไฟฟ้ า ซึ่ งยังคงได้ผลตอบที่มีความถูกต้อง
สอดคล้องตามหลักการทางานของมอเตอร์ ไฟฟ้าเหนี่ยวนา นอกจากนี้ การใช้โปรแกรมจาลองสาหรับการสอน
วิชาปฏิบตั ิการแบบออนไลน์ ยังสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและมีความสนใจต่อการเรี ยนมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับการฟังบรรยายอย่างเดียว โดยผลสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาแสดงถึงข้อมูลส่ วนใหญ่เห็นด้วยว่า
การใช้โปรแกรมจาลองมีส่วนช่วยกระตุน้ ในการเรี ยนแบบออนไลน์ และช่วยทาให้เกิดความเข้าใจการทางานของ
มอเตอร์ ไฟฟ้ามากขึ้น โดยกล่าวว่าการใช้โปรแกรมจาลองเข้ามาช่วยสอนสามารถอธิ บายผลการทดลองได้อย่าง
ชัดเจน รวมถึงสามารถนาไปวิเคราะห์และสรุ ปผลได้ตามหลักทฤษฎี และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการสอนของวิชา
ปฏิ บัติอื่น ส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าดีกว่าวิชาปฏิบัติการอื่นที่ไม่มี การใช้โปรแกรมจาลองช่ วยสอน ที่ สาคัญยัง
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สามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองและคิดว่าสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมจาลองสาหรับการทางานจริ งได้ในอนาคต
รวมทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการเรี ยนแบบออนไลน์ให้น่าสนใจได้
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าเราสามารถนาโปรแกรม MATLAB/Simulink เข้ามาช่วยจาลองการทางานของ
มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนา 3 เฟส เพื่อใช้สอนในวิชาปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่สามารถสอน
ในห้องปฏิบตั ิการได้ โดยเฉพาะเมื่อจาเป็ นต้องมีการปรับรู ปแบบเป็ นการสอนออนไลน์ ซึ่ งถึงแม้ผเู ้ รี ยนจะไม่ได้
ลงมื อปฏิ บัติจริ งแต่ก็ยงั คงมี ทกั ษะในการใช้โปรแกรมช่ วยจาลอง รวมถึ งมี ความเข้าใจคุณลักษณะสมบัติใน
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนาได้เป็ นอย่างดี
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แบบจำลองกำรคำนวณของวัสดุป้องกันสำหรับคลื่นควำมถี่แม่ เหล็กไฟฟ้ำ
COMPUTATION MODELING OF SHIELDING MATERIAL FOR
ELECTROMAGNETIC WAVES
พงษ์ศักดิ์ อำภำ1, อำนวย เรื องวำรี2*
อำทิตยำ บุญญำธิกำร, ธีรพงศ์ นำคกุญชร และ อดิเรก ทองทำ
ภำควิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนำคม
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
E-mail: phongsuk.a@en.rmutt.ac.th1, amnoiy.r@en.rmutt.ac.th2*
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ศึกษาเกี่ยวกับการจาลองแบบการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเน้นที่การคานวณสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าในโครงสร้างวัสดุ โดยใช้โดเมนเวลา วิธีผลต่างสื บเนื่องจากัดโดเมนเวลา (FDTD) ซึ่ งเขียนด้วยโปรแกรม
MATLAB และนาผลที่ได้ไปเปรี ยบเทียบกับผลการจาลองแบบด้วยโปรแกรม CST STUDIO SUITE โดยนาวัสดุ
ที่มีคุณสมบัติสามารถดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ามาทดสอบเพื่อ วิเคราะห์ความสามารถในการกั้นและดูดกลืน
คลื่ น แม่ เ หล็ กไฟฟ้ า ด้ว ยทฤษฎี ข อง Two-Port Network ท าการวิ เ คราะห์ ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การส่ ง ผ่านและ
สัมประสิ ทธิ์การสะท้อนกลับ แผ่นอีพอกซี่ (FR-4) เป็ นวัสดุที่ถูกเลือกใช้ในการทดสอบนี้ ซึ่ง แผ่นอีพอกซี่ (FR-4)
เป็ นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ย่านความถี่ที่ใช้ในการคานวณแบบจาลองจะอยู่ในช่วง
ความถี่ 4.0-7.5 Ghz ซึ่ งคือย่านความถี่ ไมโครเวฟ จากนั้นจะนาผลการคานวณที่ ได้จากโปรแกรมทั้ง สองมา
เปรี ยบเทียบกัน
คำสำคัญ: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การดูดกลืนคลื่น, การจาลองแบบคอมพิวเตอร์

ABSTRACT
The purpose of this research is to study electromagnetic absorption simulations with a particular focus
on computing electromagnetic fields in material structures using the time-domain finite difference time domain
(FDTD) approach. The FDTD was implemented using the MATLAB program. The results are compared with
the simulation results from the CST STUDIO SUITE program, which assesses the ability of electromagnetic
absorbent materials to block and absorb electromagnetic waves by utilizing the theory of Two-Port Networks to
aid in the analysis of transmission and reflection coefficients. This time, the epoxy sheet (FR-4) was used as a
test substrate. Epoxy sheet (FR-4) is an electromagnetic radiation-absorbing material. The frequency bands used
in the model calculations are in the range of 4. 0- 7. 5 Ghz, which is the microwave frequency band. The
computation results of the two programs are then compared.
Keywords: Electromagnetic Waves, Wave Absorption, Computer Simulation
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1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
ในปัจจุบนั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ถูกนามาประยุกต์ใช้มากมายในชีวิตประจาวันมีท้งั ชนิดที่ไม่เป็ นอันตราย
ซึ่ งถูกนามาใช้ในการสื่ อสารทัว่ ไป เช่ น ความถี่ ย่านไมโครเวฟ (Microwave frequency band) และมี ใช้ในทาง
การทหารและการแพทย์ เช่น รังสี แกมมา (Gamma ray) รังสี เอ็กซ์ (X-ray) โดยปกติวสั ดุที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
สามารถส่ งผ่านได้จะเป็ นชนิ ดที่ ไ ม่นาไฟฟ้ า ซึ่ งเรี ยกวัสดุ ชนิ ดนี้ ว่ า “วัสดุ ไดอิเล็กตริ ก” (Dielectric material)
ส่ ว นวัส ดุ ที่ ค ลื่ น ไม่ ส ามารถส่ ง ผ่ า นได้จ ะมี ค วามสามารถในการน าไฟฟ้ า เรี ย กวัส ดุ ช นิ ด นี้ ว่ า “วัส ดุ ตัว น า”
(Conductor) ส าหรั บ วัส ดุ ที่ไม่ นาไฟฟ้ า และป้ อ งกันคลื่ นแม่เหล็ก ไฟฟ้ า ได้ถูก สร้ า งขึ้น ด้ว ยลักษณะพิเศษคือ
สามารถดู ด ซับคลื่ นแม่เหล็ก ไฟฟ้ า เรี ย กวัส ดุ ช นิ ด นี้ ว่ า “วัส ดุ ดู ด ซับ” (Absorbers material) หรื อ ป้ อ งกันคลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเรี ยกว่า วัสดุป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (shielding material) (M. Y. Koledintseva et al., 2009)
การใช้คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ดังที่กล่าวมาข้างต้น (ตั้งแต่ 0 Hz ถึ ง 300 GHz) สามารถส่ งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพมนุษย์ได้ หากรับคลื่น (Exposure) แรงเกินควร หรื อเป็ นเวลานานเกินไป ซึ่งอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าประจา
บ้านล้วนเป็ นแหล่งกาเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าในย่านความถี่ต่าง ๆ และยัง ส่ งผลให้เกิดการรบกวนต่ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ที่ไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ส่ งผลให้อุปกรณ์ทางานผิดพลาด เพื่อจะแก้ปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงได้มีการทดสอบและออกแบบวัสดุที่สามารถดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งวัสดุ
ที่ได้จะนาไปป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (มนตรี มาลาทอง, 2558). โดยจะศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่มี
การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น อีพอกซี่ (FR-4) ไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) (K. Pomoni et al., 2013)

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) ศึกษาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ
(2) ศึกษาการคานวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยวิธีการ FDTD
(3) ศึกษาการทางานของโปรแกรม MATLAB และ CST STUDIO SUITE
(4) เพื่อเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB สาหรับคานวณสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
(5) เพื่อผลที่ได้จากการจาลองแบบไปประยุกต์ใช้กบั การออกแบบแผ่นวัสดุกนั คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
3.1.1 สมกำรแม็กซ์ เวลล์ (Maxwell’s Equations)
โดยทัว่ ไปการอธิ บายพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า (Cheng, 1983) นั้นจะกระทาโดยผ่าน
สมการของแม็ ก เวลล์ (Maxwell’s Equations) ซึ่ งสามารถใช้อ ธิ บ ายการเปลี่ ย นแปลงของสนามไฟฟ้ า และ
สนามแม่เหล็กตามเวลาเมื่อใส่ เงื่อนไขขอบเขตที่สมบูรณ์ (perfectly boundary condition) ลงไปก็จะสามารถอธิ บาย
พฤติกรรมของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าภายในตูไ้ มโครเวฟหรื อ แอพพลิเคเตอร์ ได้อย่างสมบูรณ์
สมการแรกของสมการแม็กซ์ เวลล์ คื อ กฎของฟาราเดย์ (Faraday’s Law) ที่ โ ยงความสั มพันธ์
ระหว่างสนามไฟฟ้า  ที่เปลี่ยนไปกับเวลา กับสนามแม่เหล็ก  หรื อกล่าวได้ว่า สนามไฟฟ้าที่หมุนวนรอบๆ
คอนทัวร์ เท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลง ฟลักซ์สนามแม่เหล็กที่ผา่ นพื้นที่ผิวที่ลอ้ มรอบด้วยคอนทัวร์ ซึ่ งแสดงได้
ด้วยรู ปสมการอนุพนั ธ์ในลักษณะไทม์ฮาโมนิค ดังต่อไปนี้
=−


t
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สมการที่สองของสมการแม็กซ์เวลล์ คือ กฎของแอมแปร์ ที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้ม
สนามแม่ เ หล็ ก (Magnetic Field Strength)  กับ ความหนาแน่ น กระแสไฟฟ้ า รวม (Total Electric Current
Density) J t (ซึ่งรวมผลของกระแสดิสเพลสเมนท์และกระแสเหนี่ยวนา) หรื อกล่าวได้ว่า ความเข้มสนามแม่เหล็ก
ที่หมุนวนรอบ ๆ คอนทัวร์ ผิวปิ ด (Closed Contour) เท่ากับกระแสสุ ทธิ ที่ผ่านพื้นที่ผิวที่ลอ้ มรอบด้วยคอนทัวร์
ยกตัวอย่างเช่ น สนามไฟฟ้ าที่ ล้อมรอบ (Surrounded) โดยสนามแม่เหล็ก เป็ นต้น ซึ่ งแสดงได้ด้วยรู ปสมการ
อนุพนั ธ์ในลักษณะไทม์ฮาโมนิค (Time Harmonic) ดังต่อไปนี้
 = J +

D
t

(2)

เมื่อ  และ  คือความเข้มของสนามไฟฟ้ าและความเข้มของสนามแม่เหล็ก ตามลาดับ J คือ
ความหนาแน่ นของกระแสไฟฟ้ า (Electric Current Density) D คือ ความหนาแน่ นของฟลักซ์ ไฟฟ้ า (Electric
Flux Density) และ  คือ ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
J , D และ  กับ  และ  คือ
(3)
J = 
(4)
D=  
(5)
B= 
โดยที่
 คือ ค่าการนาไฟฟ้า (Electric Conductivity)
 คือ คือค่าซึมซาบทางแม่เหล็ก (Permeability)
 คือ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก (Dielectric Constant) หรื อคือค่าสภาพยอมทางไฟฟ้า (Permittivity)
3.1.2 ทฤษฎี วิ ธี ผ ลต่ ำ งสื บเนื่ อ งจ ำกั ด โดเมนเวลำ (Finite Difference Time Domain: FDTD)
(C. Furse and G. Lazzi. 2016)
วิธีผลต่างสื บเนื่องจากัดโดเมนเวลา (Finite Difference Time Domain : FDTD) เป็ นวิธีเชิงตัวเลขที่
นิยมใช้หาผลเฉลยทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ถึงแม้ว่าวิธีน้ ีได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 30 กว่าปี มา แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั นิยมใช้
กันอย่างแพร่ หลาย และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง วิธี FDTD (Yee, 1996) ถูกเสนอครั้งแรกโดย (Yee) ในปี
ค.ศ. 1966 ซึ่ งเป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ง่ายและสะดวกในการแก้ปัญหาอนุ พนั ธ์ ของสมการแม็กซ์เวลล์โดยทาให้อยู่ใน
uv
v
รู ป แบบดิ สครี ต ซึ่ ง ใช้กริ ด สนามไฟฟ้ า (Electric Field :  ) และกริ ด สนามแม่ เ หล็ก (Magnetic Field :  )
เพื่อทาการปรับปรุ งสมการสนามที่อยูใ่ นโดเมนการ คานวณให้อยูใ่ นเทอมของสนามในโดเมนเวลาที่ผา่ นมา เขียน
ได้ดงั สมการต่อไปนี้
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3.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
3.2.1 วงจรสองทำงเข้ ำออก (Two Port Network)
จุดเชื่ อมต่อใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นฝั่ งขาเข้าหรื อขาออกของวงจร เราเรี ยกจุดนั้นว่าพอร์ ต (Port) และ
จานวนพอร์ ตของวงจรจะถูกใช้แบ่งประเภทของวงจรนั้นๆ ดังนั้นวงจรที่มี 2 พอร์ ต ดังที่แสดงภาพที่ 1 จึงถูก
เรี ยกว่ า “วงจรสองทางเข้า ออก” หรื อ Two Port Network ซึ่ งเป็ นประเภทของวงจรไฟฟ้ า ส่ ว นใหญ่ และ
พารามิเตอร์ของพอร์ตใดๆ จะถูกอธิบายโดยใช้ค่าศักย์ไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

ภำพที่ 1 วงจรสองทางเข้าออก (มนตรี มาลาทอง,2558)
การวิเคราะห์วงจรสองทางเข้าออก ทาได้โดยการป้อนแรงดันและกระแสเข้าไปที่พอร์ ตฝั่งขาเข้า
จากนั้นคานวณค่าพารามิเตอร์ a1 , a2 , b1 และ b2 ตามที่ แสดงในภาพที่ 1 ซึ่ งพารามิ เตอร์ เหล่า นี้ สามารถ
คานวณได้ขา้ งล่างนี้
a1 =

a2 =
b1 =

b2 =

V1 + I1 Z 0
2 Z0

V2 + I 2 Z 0
2 Z0
V1 − I1 Z 0
2 Z0

V2 − I 2 Z 0
2 Z0

(9)
(10)
(11)
(12)

โดยที่ V1 คือ แรงดันฝั่งขาเข้า I1 คือ กระแสฝั่งขาเข้า V2 คือแรงดันฝั่งขาออก I 2 คือ กระแสฝั่ง
ขาออก และ Z 0 คือ อิมพีแดนซ์ของระบบ เมื่อนาค่าพารามิเ ตอร์ เหล่านี้ไปพิจารณาในรู ปแบบของ S-Parameter
หรื อ Scattering Parameters จะมีความสัมพันธ์ดงั ภาพที่ 2

ภำพที่ 2 S-Parameter ของวงจรสองทางเข้าออก (มนตรี มาลาทอง, 2558)
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โดยสามารถเขียนเป็ นสมการความสัมพันธ์ได้ดงั สมการที่ (9) ถึง (12)
S11 =

S22 =

b1

(13)

a1

b2

(14)

a2

S 21 =

b2

S12 =

b1

(15)

a1

(16)

a2

โดยที่
S11 อ้างอิงถึงสัญญาณที่สะท้อนกลับ (Reflected Wave) เมื่อป้ อนคลื่นเข้าที่ a1 คลื่นจะเกิดการสะท้อนกลับที่ b1
S21 อ้างอิงถึงสัญญาณที่ส่งผ่าน (Transmitted Wave) เมื่อป้อนคลื่นเข้าที่ a1 คลื่นจะเกิดการส่ งผ่านไปยัง b2
S12 อ้างอิงถึงสัญญาณที่ออกจาก b เมื่อป้อนคลื่นเข้าที่ a2 คลื่นจะเกิดการส่ งผ่าน
S22 อ้างอิงถึงสัญญาณที่ออกจาก b2 เมื่อป้อนคลื่นเข้าที่ a2 คลื่นจะเกิดการสะท้อนกลับ
1

ดังนั้นค่ากาลังคลื่นของสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับและค่ากาลังคลื่นของสัมประสิ ทธิ์ การส่งผ่าน
สามารถคานวณหาค่าได้ดงั นี้
(17)
S11 (dB) = 20log(S11 )
(18)
S21 (dB) = 20log(S21 )
3.2.2 กำลังคลื่นที่ถูกดูดซับ (Absorbance)
หากต้องการทราบกาลังคลื่นที่ถูกดูดซับไว้ หรื อ Absorbance หาได้จากกาลังคลื่นที่เข้าไป เท่ากับ
ผลรวมของ กาลังคลื่นส่งผ่าน กาลังคลื่นสะท้อน และกาลังคลื่นที่ดูดซับ (ประวิทย์ บัวพัน, 2556)
(19)

a12 = b2 2 + b12 + c 2
2
1
2
1

2

2
1
2
1

2

a
b
b
c
= 22 +
+ 2
a
a1 a
a1

(20)

c2
a12

(21)

c2
2
2
= 1 − S11 − S 21
2
a1

(22)

1 = S 21 + S11 +
2

2

โดยกาหนด A เป็ นกาลังคลื่นที่ถูกดูดซับ ซึ่ง

A=

A = 1 − S11 − S 21
2

2

A(dB) = 20log( A)
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c2
a12

ดังนั้นจะได้กาลังคลื่นที่ถูกดูดซับดังนี้
(24)
(25)
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4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 แบบแผนกำรวิจัย
การจาลองแบบการดู ด กลื นคลื่ น แม่เหล็ก ไฟฟ้ า นี้ ถูกแบ่งเป็ น 2 โปรแกรม คือ การเขียนโปรแกรม
MATLAB และการใช้โปรแกรม CST STUDIO SUITE ในการจาลองแบบ จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ของวิจยั นี้ ทาให้สามารถสรุ ปเป็ นขั้นตอนได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ในการศึกษาได้ใช้วิธีเชิงตัวเลขมาช่วยวิเคราะห์โดยได้เลือกใช้ วิธี FDTD (J. B. Schneider.
2016) แบบแผนคลื่นสนามไฟฟ้ าตามขวาง (TE mode) ในสองมิติ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขความเสถียรเชิ งตัวเลข
และได้ใช้เงื่อนไขขอบเขตการดูดกลืนชั้นแมตช์สมบูรณ์ (Perfectly Match Layer Boundary Condition: PML BC)
(S. G. Johnson, 2010) มาวิเคราะห์ เนื่องจากวิธี FDTD เป็ นวิธีเชิงตัวเลขที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์การแพร่ กระจาย
ของคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าในโดเมนเวลา
ขั้นตอนที่ 2 เริ่ มการเขียน Code โดยใช้โปรแกรม MATLAB ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในสร้างการจาลองแบบ
การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า และใช้ FDTD ในการวิเคราะห์การแพร่ กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า รวมถึง
ออกแบบ PML BC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ขั้น ตอนที่ 3 เมื่ อ ท าการเขี ย นโปรแกรมเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็ จ ะท าการทดสอบการจ าลองแบบ
การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรม MATLAB เพื่อตรวจสอบการทางานของโปรแกรมอย่างละเอียด
และหาข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะทาการแก้ไข พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและ
ผลลัพธ์ต่างๆ ซึ่งผลจากการทดสอบนั้นโปรแกรมสามารถทางานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

5. ผลกำรวิจัย
5.1 ผลกำรจำลองแบบกำรดูดคลื่นของคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้ำ
การจาลองแบบ คือการเลียนแบบการทางาน และการวิเคราะห์ การดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุ
ดัง นั้น ผลการจาลองแบบการดู ดคลื่ นของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าด้วยโปรแกรม MATLAB และโปรแกรม CST
STUDIO SUITE แสดงในภาพที่ 4 และ 5 ตามลาดับ
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ภำพที่ 4 คลื่นเดินทางเข้าไปในเนื้อวัสดุและบางส่วนคลื่นสะท้อนกลับออกมา (MATLAB)

ภำพที่ 6 คลื่นเดินทางเข้าไปในเนื้อวัสดุและบางส่วนคลื่นสะท้อนกลับออกมา (CST STUDIO SUITE)
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ภำพที่ 7 ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนกลับ (S11) เปรี ยบเทียบผลการจาลองแบบระหว่างโปรแกรม MATLAB (2D)
กับ CST STUDIO SUITE (3D)

ภำพที่ 8 ค่าสัมประสิ ทธิ์การส่งผ่าน (S21) เปรี ยบเทียบผลการจาลองแบบระหว่างโปรแกรม MATLAB (2D)
กับ CST STUDIO SUITE (3D)
ตำรำงที่ 5.1 ค่าสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนกลับและค่าสัมประสิ ทธิ์การส่งผ่านเปรี ยบเทียบผลการจาลองแบบ
ระหว่างโปรแกรม MATLAB กับ CST STUDIO SUITE ในช่วงความถี่ 4.0-7.5 GHz
Frequency (GHz)
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5

S21 (dB)

S11 (dB)

MATLAB
-9.5826
-10.2606
-12.1085
-15.1855
-17.4711
-13.9618
-12.11
-8.4775

CST STUDIO
-9.97426
-10.3033
-10.6095
-9.34501
-9.13027
-8.80023
-8.0883
-6.30046
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MATLAB
-3.5
-3.1839
-2.4765
-1.6611
-1.2476
-1.9426
-2.476
-4.1076

CST STUDIO
-2.10074
-2.39328
-2.19778
-1.77219
-1.8515
-1.73025
-1.95763
-3.15427
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จากตารางที่ 5.1 คื อ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การสะท้อ นกลับ S11 (dB) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ การส่ ง ผ่าน
S21 (dB) ที่ความถี่ 4.0 GHz ถึง 7.5 GHz ของการจาลองแบบสองมิติที่ได้จากโปรแกรม MATLAB เปรี ยบเทียบ
กับการจาลองแบบสามมิติโปรแกรม CST STUDIO SUITE

6. อภิปรำยผล
ผลการการจาลองแบบสองมิติที่ได้จากโปรแกรม MATLAB เปรี ยบเทียบกับการจาลองแบบสามมิ ติ
โปรแกรม CST STUDIO SUITE จะแสดงให้เห็นถึงค่าสัมประสิ ทธิ์ การสะท้อนกลับ และค่าสัมประสิ ทธิ์ การส่ ง
ผ่านซึ่งจะมีค่าแตกต่างกันเป็ นอย่างมีนยั ยะสาคัญอันเนื่องจากโปรแกรมที่เขียนขึ้นในงานวิจยั นี้เป็ นการคานวณใน
แบบจาลองสองมิติ ในขณะที่ผลการจาลองแบบจากโปรแกรม CST STUDIO SUITE เป็ นแบบสามมิติ เนื่องจาก
การจาลองแบบสามมิติจะให้ค่าที่ถูกต้องมากกว่า งานวิจยั นี้จึงเริ่ มต้นจากการจาลองแบบในสองมิติก่อน และจะมี
การพัฒนาเพื่อให้ได้แบบจาลองที่เป็ นสามมิติ

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถพัฒนาการจาลองแบบเป็ นสามมิติดว้ ยอาศัยต้นแบบสองมิติจากงานวิจยั นี้
(2) สามารถพัฒ นาการเขีย นโดยใช้โ ปรแกรม MATLAB ไปเป็ นการเขียนด้วยภาษาซี เพื่ อ ลด
ค่าใช้จ่ายเรื่ องค่าลิขสิ ทธิ์ของซอฟแวร์
(3) งานวิ จัย นี้ สามารถไปประยุก ต์ใ ห้ ใ นการออกแบบและสร้ า งวัส ดุ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การป้ องกัน
การรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
(1) การศึกษาค้นคว้าควรหาข้อมูลจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ทางด้านการจาลองแบบการดูดกลืนคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าโดยตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกแบบและการทางานวิจยั
(2) เพิ่มทักษะการทางานและใช้เวลาในการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนโปรแกรม MATLAB และการใช้
งานโปรแกรม CST STUDIO SUITEให้มากยิ่งขึ้น
(3) เลือกคุณสมบัติของวัสดุให้เหมาะสมกับการจาลองแบบการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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บทคัดย่อ
แบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดตะกัว่ กรดเป็ นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสาหรับรถยนต์ โดยค่ากระแสซี ซีเอ (Cold
Cranking Amp :CCA) คือคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดของแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดนี้ สาหรับแบตเตอรี่ รถยนต์ขนาด 12
โวลต์ กระแสซี ซีเอคือค่ากระแสไฟฟ้ า สู งสุ ดที่สามารถทาได้ในการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ าภายใน 30 วินาที โดยที่
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ไม่ลดลงต่ากว่า 7.2 โวลต์ ที่ศูนย์องศาฟาเรนไฮต์ ค่ากระแสซีซีเอเป็ นตัวบ่งชี้ระดับ
ความสามารถในการสตาร์ ทรถยนต์ โดยทัว่ ไปค่ากระแสซี ซีเอมีแนวโน้มลดลงตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
รถยนต์ บทความนี้ทาการศึกษาเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสซี ซีเอและอายุการใช้งานของโฟโมโค
แบตเตอรี่ โดยทาการทดสอบและเก็บข้อมูลที่ศูนย์บริ การรถยนต์แห่ งหนึ่ง ในช่วงวันที่ 10 สิ งหาคม 2563 ถึง 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จานวน 150 ข้อมูลโดยแบ่งเป็ น แบตเตอรี่ รหัส DIN60 65 ข้อมูล แบตเตอรี่ รหัส DIN68 20
ข้อมูล และแบตเตอรี่ รหัส DIN75 65 ข้อมูล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ )
มีความสัมพันธ์กบั อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รถยนต์ (T: เดือน) ดังนี้
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN60 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 810-12T
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN68 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 1001-18T
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN75 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 973-18T
คาสาคัญ: แบตเตอรี่ รถยนต์ แบบตะกัว่ กรด โฟโมโคแบตเตอรี่ กระแสซีซีเอ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่
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ABSTRACT
An automotive lead-acid battery is the primary source of electrical energy used in vehicles. The Cold
Cranking Amp (CCA) is the most important property of an automotive battery. CCA is a rating used to define a
battery's ability to start an engine. The rating refers to the number of amps a 12-volt battery can deliver at 0°F for
30 seconds while maintaining a voltage of at least 7.2 volts. Normally, CCA is decrease with the using life time
of a battery. In this study, the relation between the CCA and the life time of the Fomoco Battery is investigated.
The amount of DIN60 batts 65 data, DIN68 batts 20 data, DIN75 batts 65 data, had been collected from the car
service center during August 10, 2020 –November 27, 2020. The result from the Least square regression analysis
show that the relation between the Cold Cranking Amp (CCA: Amp.) and the life time of the Fomoco Battery
(T: month) are list below:
For DIN60 Fomoco Batery, the relation is CCA = 810-12T.
For DIN68 Fomoco Batery, the relation is CCA = 1001-18T.
For DIN75 Fomoco Batery, the relation is CCA = 973-18T.
Keywords: Lead-Acid Battery, Fomoco Battery, Cold Cranking Amp (CCA), Life time of Battery

1. บทนา
แบตเตอรี่ รถยนต์ช นิ ด ตะกั่ว -กรดเป็ นอุ ป กรณ์ จัด เก็ บ ไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ป ฏิ กิ ริ ย าทางเคมี ที่ ผ ัน กลับ ได้ใ น
การจัดเก็บพลังงาน เป็ นแบตเตอรี่ ที่สามารถประจุไฟเข้าไปใหม่ได้ แบตเตอรี่ รถยนต์มีหน้าที่หลักที่สาคัญที่สุด
สาหรับการสตาร์ทรถยนต์ในตอนเริ่ มต้น โดยค่ากระแสซีซีเอ (Cold Cranking Amp (CCA) คือ คุณสมบัติที่จาเป็ น
ที่สุดสาหรับการสตาร์ ทรถยนต์ กระแสซี ซีเอเป็ นความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด สาหรับ สตาร์ ท
เครื่ องยนต์ท้งั นี้บริ ษทั ผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ไม่ได้มีการระบุค่ากระแสซีซีเอที่แท้จริ ง กระแสซีซีเอมีค่าเปลี่ยนแปลงตาม
สถานะการประจุของแบตเตอรี่ และการเสื่ อมของเซลล์ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ รถยนต์ โดยทัว่ ไปกระแสซี ซีเอมีค่า
ลดลงตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
ค่าของกระแสซี ซีเอถื อเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ของแบตเตอรี่ รถยนต์ ที่ บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตแบตเตอรี่ รถยนต์ใช้เ ป็ น
มาตรฐานในการเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของแบตเตอรี่ ค่าของกระแสซี ซีเอสาหรับแบตเตอรี่ ใหม่จะขึ้นอยู่กบั ค่า
ความจุ (แอมป์ -ชั่วโมง: Amp Hours) ของแบตเตอรี่ รถยนต์ (วิทวัส ศรี สวัสดิ์ กุล และคณะ, 2562) ทั้งนี้ ค่าของ
กระแสกระแสซี ซีเอจะมีค่าลดลงเมื่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รถยนต์มากขึ้นตามสภาวะการเสื่ อมสภาพของ
เซลล์แบตเตอรี่

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจวัดค่ากระแสซีซีเอของโฟโมโคแบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์
(2) เพื่อประมาณค่าความสัมพันธ์ของค่ากระแสซีซีเอกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ รถยนต์
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3. ทฤษฎีและข้ อมูลพื้นฐาน
3.1 โฟโมโคแบตเตอรี่ (Fomoco Battery)
โฟโมโคแบตเตอรี่ เป็ นแบตเตอรี่ รถยนต์ชนิดตะกัว่ -กรด ที่ติดตั้งสาหรับรถยนต์ใหม่ของรถยนต์ฟอร์ด
จากโรงงานผูผ้ ลิ ตโดยตรง (FoMoCo ย่อมาจาก Ford Motor Company) โดยส่ วนประกอบหลักของแบตเตอรี่
รถยนต์ชนิดตะกัว่ -กรด ประกอบไปด้วย ตัวเรื อนแบตเตอรี่ (CASE) ที่ทาจากวัสดุที่เป็ นฉนวนและแข็งแรง ภายใน
บรรจุดว้ ยเซลล์แบตเตอรี่ จานวน 6 เซลล์ (CELLS) ต่ออนุ กรมกัน โดยแต่ละเซลล์จะประกอบไปด้วย แผ่นธาตุ
บวกที่มีส่วนประกอบเป็ นตะกัว่ เปอร์ ออกไซด์ และแผ่นธาตุลบที่มีส่วนประกอบเป็ นตะกัว่ บริ สุทธิ์ หรื อตะกัว่
พรุ น เซลล์แบตเตอรี่ ท้ งั หมดถูกบรรจุในตัวเรื อนแบตเตอรี่ ที่มีสารละลาย (ELECTROLITE) อยู่ภายใน และปิ ด
ด้ว ยฝาครอบ (COVER) ส าหรั บ ส่ ว นประกอบที่ อ ยู่ เ หนื อ ฝาครอบจะประกอบไปด้ว ยขั้ว บวกและขั้ว ลบ
(TERMINAL POSTS) ที่ทาจากแท่งตะกัว่ กลม โดยทัว่ ไปขั้วบวกจะมีขนาดที่โตกว่าขั้วลบ
สาหรับแบตเตอรี่ รถยนต์ ชนิดตะกัว่ -กรด จะมีคุณสมบัติสาคัญที่สุดที่จาเป็ นสาหรับการสตาร์ทรถยนต์
คือค่ากระแสซี ซีเอ ( Cold Cranking Amp: CCA) โดยที่กระแสซี ซีเอ คือค่ากระแสไฟฟ้า สู งสุ ดที่แบตเตอรี่ ขนาด
12 โวลต์ สามารถจ่ายออกได้ ภายในช่วงเวลา 30 วินาที โดยที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ จะต้องไม่ลดลงต่า
กว่ า 7.2 โวลต์ หรื อ 1.2 โวลต์ต่ อ เซลล์ ณ อุ ณหภู มิ ศู น ย์อ งศาฟาเรนไฮต์ (James D. Halderman, 2012) ทั้ง นี้
ค่ากระแสซีซีเอของแบตเตอรี่ รถยนต์ ชนิดตะกัว่ -กรด มีแนวโน้มลดลงตามอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของโฟโมโคแบตเตอรี่ และส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ รถยนต์
(ที่มา: https://jrsupplyshop.wixsite.com/battery/fomoco และ
http://www.autoshop101.com/trainmodules/batteries/106.html)
3.2 ข้ อมูลพืน้ ฐานของเครื่ องยนต์และรถยนต์ ที่ใช้ ทดสอบ
บริ ษทั รถยนต์ฟอร์ ดเป็ นหนึ่ งในบริ ษทั รถยนต์ ช้ ันนาที่ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้งานรถยนต์ทวั่ โลก
สาหรั บ ประเทศไทยบริ ษทั รถยนต์ ฟ อร์ ด มี โ รงงานการผลิ ตจ านวน 2 โรงงานคื อ โรงงานฟอร์ ด ไทยแลนด์
แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (เอฟทีเอ็ม) สาหรับผลิตรถยนต์นงั่ ขนาดเล็ก (ฟอร์ดโฟกัส เฟี ยสต้า เอคโค่สปอร์ต) และโรงงาน
ออโต้ อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (เอเอที) เพื่อผลิตรถกระบะฟอร์ ด เรนเจอร์ และรถเอสยูวี ฟอร์ ด เอเวอเรสต์ ซึ่ งเป็ น
รถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบเก็บข้อมูลในครั้งนี้ สาหรับรถยนต์ที่ใช้ เครื่ องยนต์ 2.2L XLT จะมีกาลังสู งสุ ด 160
แรงม้าที่ อตั ราเร็ ว 3200 รอบต่อนาที สาหรั บ รถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์ 2.0LTurbo จะมี กาลังสู งสุ ด 180 แรงม้าที่
อัตราเร็ ว 3500 รอบต่อนาที และสาหรับรถยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์ 2.0L Bi-Turbo จะมีกาลังสู งสุ ด 213 แรงม้าที่
อัตราเร็ ว 3750 รอบต่อนาที
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รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ และรถเอสยูวี ฟอร์ด เอเวอเรสต์
3.3 การประมาณค่าความสัมพันธ์ แบบ Least Square Regression
การประมาณค่าความสัมพันธ์แบบ Least Square Regression เป็ นรู ปแบบการหาความสัมพันธ์ที่นิยมใช้
วิธีหนึ่งเป็ นการประมาณค่าสมการที่ไม่จาเป็ นต้องผ่านข้อมูลทุกจุด เพียงแต่กาลังสองของค่าความผิดพลาด (error)
ระหว่างค่าจริ งกับค่าที่ประมาณขึ้นต้องมีผลรวมน้อยที่สุด โดยการเลือกค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เหมาะสม (Figliola &
Beasley, 2015) ถ้ากาหนดให้ y แทนค่าของข้อมูลแท้จริ ง และ yc แทนค่าของข้อมูลจากการประมาณค่า และ
D แทนค่าของกาลังสองของค่าความผิดพลาด
…(1)

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

(

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

)

2

…(2)

i=1

การประมาณค่าโดยวิธี Least Square Regression ต้องทาให้ D มีค่าน้อยที่สุดนัน่ คือ
dD=

D
D
D
D
da0 +
da1 +
da2 + ... +
dam = 0
a0
a1
a2
am

…(3)

สาหรับการประมาณค่าเป็ นสมการเส้นตรง yc = a0 + a1 x จากสมการที่ (3) เราได้
N
D
  N
2
=
( yi − (a0 + a1 xi )  = −2 ( yi − (a0 + a1 xi ) = 0


a0 a0  i =1
i =1


…(4)

N
D
  N
2
=
( yi − (a0 + a1 xi )  = −2 ( yi − (a0 + a1 xi ) ) xi = 0


a1 a1  i =1
i =1


…(5)

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

…(6)

a0  xi + a1  xi 2 =  xi yi

…(7)

3.4 เครื่ องมือวิเคราะห์ แบตเตอรี่
เครื่ องมื่อที่ใช้สาหรับการวัดและวิเคราะห์โฟโมโคแบตเตอรี่ ในงานวิจยั นี้ เป็ นเครื่ องวิเคราะห์แบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต์ ยี่ ห้ อ Midtronics รุ่ น MDX-300 ซึ่ งมี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ใ นตัว โดยสามารถตรวจวัด และวิ เ คราะห์
ค่ากระแสซีซีเอของแบตเตอรี่ ได้ต้งั แต่ 100-1400 แอมป์ และรองรับมาตรฐานการทดสอบแบตเตอรี่ ได้หลากหลาย
มาตรฐาน ได้แก่ CCA CA MCA SAE DIN EN IEC และ JIS
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4. วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ
4.1 วิธีการทดสอบเก็บข้ อมูล
4.1.1 ทาการเชื่อมต่ออุปกรณ์วิเคราะห์แบตเตอรี่ เข้ากับแบตเตอรี่ ของรถยนต์ โดยต่อสายสี แดงเข้า
กับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และต่อสายสี ดาเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่

รูปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่อขั้วแบตเตอรี่ กบั เครื่ องมือวัด
4.1.2 ทาการเลือกแรงดันของแบตเตอรี่ ที่จะทาการทดสอบ (โดยเลือกขนาดแรงดันของแบตเตอรี่
เป็ นขนาด 12V) และทาการเลือกการทดสอบแบตเตอรี แบบไม่ติดเครื่ องยนต์

รูปที่ 4 แสดงการระบุขนาดและเลือกรู ปแบบการทดสอบแบตเตอรี่
4.1.3 ระบุประเภทของแบตเตอรี่ ซึ่งประเภทที่ทาการทดสอบเป็ นแบบปกติ และระบุรูปแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นค่ามาตรฐาน CCA
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รูปที่ 5 แสดงการเลือกประเภทของแบตเตอรี่ และรู ปแบบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1.4 รอเครื่ องมือทาการทดสอบและประมวลผลข้อมูล จนกว่าเครื่ องจะแสดงผลการทดสอบจึงทา
การบันทึกผลการทดสอบ

รูปที่ 6 แสดงการทดสอบและประมวลผลข้อมูลของเครื่ องมือวัด
4.2 ผลการทดสอบเก็บข้ อมูล
จากการเก็บข้อมูลที่ ศูนย์บริ การรถยนต์พลปิ ยะ อยุธยา จากัด ในช่ วงวันที่ 10 สิ งหาคม 2563 ถึ ง 27
พฤศจิ กายน พ.ศ. 2563 โดยทาการเก็บข้อมูลค่า กระแสซี ซีเอ ของโฟโมโคแบตเตอรี่ จานวน 150 ข้อมูลจาก
รถกระบะฟอร์ ด เรนเจอร์ จานวน 113 คัน และรถเอสยูวี ฟอร์ ด เอเวอเรสต์ จานวน 37 คัน เมื่อจาแนกตามรุ่ น
ของโฟโมโคแบตเตอรี่ พบว่าเป็ นเป็ น โฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN60 จานวน 65 ข้อมูล โฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส
DIN68 จานวน 20 ข้อมูล และโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN75 จานวน 65 ข้อมูล โดยที่ค่ากระแสซี ซีเอของโฟโมโค
แบตเตอรี่ แต่ละรหัสแสดงดังกราฟในรู ปที่ 7-9
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รูปที่ 7 กราฟแสดงค่ากระแสซีซีเอกับอายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN60
พิจารณาจากรู ปที่ 7 เป็ นข้อมูลของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN60 จานวน 65 ข้อมูลมีอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ ระหว่าง 2-37 เดือน มีค่ากระแสซีซีเอสู งสุ ดอยูท่ ี่ 800 แอมป์ มีค่าเฉลี่ยของค่ากระแสซีซีเออยูท่ ี่ 561.5
แอมป์ และเมื่ อทาการประมาณค่าความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างค่า กระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) กับ อายุการใช้งาน
(T: เดือน) ของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN60โดยใช้สมการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น CCA = 810-12T
ซึ่ งหมายถึงค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) ก่อนใช้งานเท่ากับ 810 แอมป์ และจะมีค่าลดลงตามระยะเวลาการใช้
งานในอัตรา 12 แอมป์ ต่อเดือน

รูปที่ 8 กราฟแสดงค่ากระแสซีซีเอกับอายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN68

2160

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

พิจารณาจากรู ปที่ 8 เป็ นข้อมูลของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN68 จานวน 20 ข้อมูลมีอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ ระหว่าง 4-30 เดือน มีค่ากระแสซีซีเอสู งสุ ดอยูท่ ี่ 995 แอมป์ มีค่าเฉลี่ยของค่ากระแสซีซีเออยูท่ ี่ 730.7
แอมป์ และเมื่ อทาการประมาณค่าความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างค่า กระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) กับ อายุการใช้งาน
(T: เดือน) ของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN68โดยใช้สมการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น CCA = 1001-18T
ซึ่ งหมายถึงค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) ก่อนใช้งานเท่ากับ 1001 แอมป์ และจะมีค่าลดลงตามระยะเวลาการใช้
งานในอัตรา 18 แอมป์ ต่อเดือน

รูปที่ 9 กราฟแสดงค่ากระแสซีซีเอกับอายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN75
พิจารณาจากรู ปที่ 9 เป็ นข้อมูลของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN75 จานวน 65 ข้อมูลมีอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่ ระหว่าง 4-27 เดือน มีค่ากระแสซีซีเอสู งสุ ดอยูท่ ี่ 963 แอมป์ มีค่าเฉลี่ยของค่ากระแสซีซีเออยูท่ ี่ 668.9
แอมป์ และเมื่ อทาการประมาณค่าความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างค่า กระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) กับ อายุการใช้งาน
(T: เดือน) ของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN75โดยใช้สมการที่ 6 และ 7 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น CCA = 973-18T
ซึ่ งหมายถึงค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) ก่อนใช้งานเท่ากับ 973 แอมป์ และจะมีค่าลดลงตามระยะเวลาการใช้
งานในอัตรา 18 แอมป์ ต่อเดือน

5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากการเก็บข้อมูลของโฟโมโคแบตเตอรี่ จานวน 150 ข้อมูล จากรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ จานวน 113
คัน และรถเอสยูวี ฟอร์ ด เอเวอเรสต์ จานวน 37 คัน เมื่อจาแนกตามรุ่ นของโฟโมโคแบตเตอรี่ พบว่าเป็ นโฟโมโค
แบตเตอรี่ รหัส DIN60 จานวน 65 ข้อมูล โฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN68 จานวน 20 ข้อมูล และโฟโมโคแบตเตอรี่
รหัส DIN75 จานวน 65 ข้อมูล เมื่อทาการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) กับ
อายุการใช้งาน (T: เดือน) ของโฟโมโคแบตเตอรี่ ได้ความสัมพันธ์ดงั นี้
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN60 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 810-12T
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN68 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 1001-18T
สาหรับแบตเตอรี่ รหัส DIN75 มีค่าความสัมพันธ์เป็ น CCA = 973-18T
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จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ ) กับอายุการใช้งาน (T: เดือน)
ทาให้เราสามารถประมาณการหาอายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ ได้ โดยใช้ค่ากระแสซี ซีเอ (CCA: แอมป์ )
เฉลี่ยต่าสุ ดที่ศูนย์บริ การซ่ อมรถยนต์ใช้เป็ น เกณฑ์ที่สิบสามเปอร์ เซ็นของความจุกระบอกสู บ (0.13*2200= 286
แอมป์ ) ทั้งนี้ เราจะได้อายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN 60 อยู่ที่ 43.6 เดือน, อายุการใช้งานของ
โฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN 68 อยู่ที่ 39.7 เดือน, และอายุการใช้งานของโฟโมโคแบตเตอรี่ รหัส DIN 75 อยู่ที่
38.2 เดือน
สาหรับการวิเคราะห์ค่ากระแสซี ซีเอในครั้งนี้เป็ นการวิเคราะห์ค่ากระแสซี ซีเอของโฟโมโคแบตเตอรี่
ที่ติดตั้งมากับรถยนต์ใหม่โดยผูผ้ ลิต (OEM: Original Equipment Manufacturing) ซึ่งผูใ้ ช้รถยนต์จาเป็ นต้องใช้ตาม
การตัดสิ นใจและการเลือกของผูผ้ ลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้รถยนต์สามารถเลือกซื้ อหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่
ส าหรั บ ทดแทนแบตเตอรี่ เดิ ม (REM: Replacement Equipment Manufacturing) เมื่ อ ครบอายุ ก ารใช้ ง าน
การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสซี ซีเอกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ รถยนต์แบรนด์อื่นๆ ก็จะเป็ น
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการเลือกซื้อหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของผูใ้ ช้รถยนต์
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้เป็ นการประเมินค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ (qall) ของฐานรากแผ่จตั ุรัสขนาด 1.5 เมตร ระดับ
ความลึก 1.5 m ใต้ผิวดิน จากข้อมูลผลสารวจชั้นดินด้วยเครื่ องมือ SPT ในเขตจังหวัดสกลนครจานวน 67 หลุมเจาะ
และนาหลักวิชาสถิติวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูล qall รวมทั้งแนะนาค่าที่ปลอดภัยเพื่อใช้ออกแบบ งานวิจยั
พิจารณาค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ท้งั จากเกณฑ์ความสามารถของดินที่รองรับน้ าหนักฐานรากได้โดยไม่พงั ทลาย
เนื่ องจากแรงเฉื อน และจากเกณฑ์จากัดค่าการทรุ ดตัวของฐานรากที่ 25 มิลลิเมตร ผลวิจยั ได้ค่า qall ที่มีช่วงค่า
ระหว่าง 3.71 ถึง 68.56 t/m2 ข้อมูลกระจายเป็ นโค้งแจกแจงความถี่แบบเบ้ขวา skewness = 1.21 มีค่าฐานนิ ยม
ค่ามัธยฐาน และค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.34 17.10 และ 21.36 ตามลาดับ งานวิจยั นี้แนะนาค่ากาลังแบกทานที่ปลอดภัย
เพื่อใช้ออกแบบเท่ากับ 6.34 t/m2
คำสำคัญ: กาลังแบกทานของดิ การตอกทะลวงมาตรฐาน ฐานรากตื้น

ABSTRACT
In this research, allowable bearing capacities (qall) of 1.5 m wide square footings resting at 1.5 m depth
were determined using 67 borehole data from the Standard Penetration Test (SPT) conducted in Sakon Nakhon
Province. The statistical analysis was carried out for frequency distribution of data. The conservative allowable
bearing capacity value was then proposed. Each allowable bearing capacity value was considered based on both
shear failure and 25-mm permissible settlement criteria. The positively skewed frequency distribution was found
from qall data with a skewness value of 1.21 where the mode, the median, and the mean were 6.34, 17.10, and
21.36 t/m2, respectively. This research also recommended the safe allowable bearing capacity of 6.34 t/m2 for
design purposes.
Keywords: Soil Bearing Capacity, Standard Penetration Test, Shallow Foundation
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1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
จัง หวัด สกลนครตั้ง อยู่ท างภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ห่ า งจากกรุ ง เทพมหานคร
ประมาณ 647 กิโลเมตรทางรถยนต์ ภูมิประเทศเป็ นที่ราบสู งเหนือระดับน้ าทะเล 172 เมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาและ
ป่ าไม้ มีพ้ืนที่ประมาณ 9,605.76 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 18 อาเภอ ระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มูลค่า 49,605 ล้านบาท (ข้อมูลปี พ.ศ.
2557) ปริ มาณงานก่ อสร้ างที่ เพิ่มตามความเติ บโตของเศรษฐกิ จจังหวัด ทาให้มีงานเจาะสารวจและทดสอบ
คุณสมบัติช้ นั ดินเพื่อนาข้อมูลใช้ในงานก่อสร้างจานวนมาก
Standard Penetration Test (SPT) เป็ นชุดเครื่ องมือทดสอบและเจาะสารวจชั้นดินในสนามที่วิศวกรไทย
และทัว่ โลกนิยมใช้ ข้อมูลการจัดเรี ยงชั้นดินและคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ได้นาไปใช้ในงานวิเคราะห์ออกแบบ
ฐานราก งานวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินและอื่นๆ ประมาณ 80-90% ของงานวิศวกรรมปฐพีท้งั หมด การทดสอบ
SPT มีขอ้ ได้เปรี ยบหลายๆด้าน [8] มีส่วนประกอบของอุปกรณ์และวิธีการทดสอบที่เรี ยบง่าย ทดสอบได้ในชั้น
ดินทุกประเภท รวมทั้งความรู ้ประสพการณ์ในด้านการใช้งานและงานวิจยั ในระยะเวลากว่า 80 ปี ทาให้มีขอ้ มูลมี
สหสัมพันธ์ระหว่างค่าทดสอบ (N N60 หรื อ (N1)60) กับพารามิเตอร์ หรื อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินจานวน
มาก เช่น Allowable bearing capacity, Shear strength, Relative Density, Settlement, และ Compressibility
งานวิจยั นี้ ใช้ฐานข้อมูลผลสารวจและทดสอบคุณสมบัติช้ นั ดินด้วยเครื่ องมือ SPT ที่ดาเนินการสารวจ
ในเขตจังหวัดสกลนคร มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาประเมินค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ (𝑞𝑎𝑙𝑙 ) ของชั้นดิน โดยเลือกฐาน
รากแผ่จตุรัสขนาด 1.5 เมตร ระดับวางฐานรากที่ความลึก 1.5 m จากระดับผิวดินเป็ นตัวอย่างวิจยั ผูว้ ิจยั พิจารณา
ค่ า ก าลัง แบกทานที่ ย อมให้ ทั้ง จากเกณฑ์ความสามารถของดิ นที่ ร องรั บน้ า หนัก ฐานรากได้โดยไม่ พ งั ทลาย
เนื่องจากแรงเฉื อน และจากเกณฑ์จากัดค่าการทรุ ดตัวของฐานรากที่ 25 มิลลิเมตร แล้วหาค่าสถิติที่เหมาะสมเพื่อ
ใช้เป็ นค่าแนะนาหรื อเป็ นค่าเบื้องต้นในการออกแบบ เหมาะสาหรับงานออกแบบก่อสร้างในโครงการขนาดเล็ก

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อคานวณหาค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ของฐานรากแผ่ จากฐานข้อมูลเจาะสารวจดินด้วยเครื่ องมือ
SPT ในเขตจังหวัดสกลนคร
(2) แนะนาค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ของฐานรากแผ่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาสถิติ สาหรับใช้เป็ นข้อมูล
เบื้องต้นในงานออกแบบก่อสร้างฐานรากของอาคารในโครงการขนาดเล็ก

3. ขั้นตอนดำเนินงำนวิจัย
3.1 เครื่ องมือและวิธีกำรทดสอบ
Standard Penetration Test (SPT) เป็ นการทดสอบกาลังต้านทานชั้นดินด้วยการหยัง่ ตอกไปพร้ อ มกับ
การเก็บตัวอย่างแบบเปลี่ยนสภาพ ในรู ปที่ 1 แสดงอุปกรณ์สาคัญในชุดทดสอบประกอบด้วย 1. กระบอกผ่าซี ก
มาตรฐาน (Standard split spoon sampler) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอก 35 mm และ 50 mm 2. ท่อ
เหล็กกันดิ น (Casing) เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" 3. ชุดก้านเจาะ (Drill rod) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75" 4. ตุม้ ตอก
(Hammer) น้ าหนัก 63.5 กิโลกรัม 5. แท่นรองตอก (Anvil) 6. โครงสามขา (Mast boom) 7.รอกเหล็ก (Sheave)
ขนาดร่ อง 1" เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" 8. เชือกมะนิลา (Rope) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ภายหลังการติดตั้งโครงสามขา
และประกอบชุดทดสอบ ตอกท่อเหล็กกันดิน ณ ตาแหน่งหลุมเจาะ เจาะดินจนก้นหลุมถึงระดับทดสอบ วิธีตอก
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ทดสอบใช้รอกยกตุม้ ตอกจนระยะยกเหนือแท่นรองตอก 76 cm ปล่อยเชือกให้ตุม้ ตอกตกกระแทกแท่นรองตอก
เกิดแรงกระแทกกระบอกผ่าซี ก นับจานวนครั้งที่ตอกจมไป 15 cm จานวน 3 ชุดติดต่อกัน โดยถือผลรวมจานวน
ครั้งใน 2 ครั้งสุ ดท้ายเป็ นค่า N มีหน่วยเป็ นครั้งต่อฟุต (blows/ft) บันทึกผลตอกทดสอบพร้อมเก็บตัวอย่างดินทุก
ระยะห่างความลึก 1.5 m

รูปที่ 1 เครื่ องมือ Standard Penetration Test (SPT)
3.2 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ วิจัย
ข้อมูลวิจยั รวบรวมจากข้อมูลการสารวจชั้นดินจานวน 67 หลุมเจาะ ในอาณาเขตพื้นที่จงั หวัดสกลนคร
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ต้ งั หลุมเจาะสารวจโดยสังเขป กระจายไปในพื้นที่ 12 อาเภอ แสดงไว้ในรู ปที่ 2 หลุมเจาะ
สารวจอยู่ในเขตอาเภอเมืองมากที่สุดจานวน 30 ข้อมูล พื้นที่ก่อสร้างแต่ละแห่ งได้ดาเนินการเจาะสารวจชั้นดิน
โดยวิธีการทดสอบ SPT จนถึงระดับความลึกระหว่าง 6.5-11 m จากระดับผิวดิน บันทึกค่าผลทดสอบการตอก
หยัง่ กาลังชั้นดิน ระดับน้ าใต้ดิน พร้อมเก็บตัวอย่างดินแปรสภาพ (disturbed samples) ด้วยกระบอกเก็บตัวอย่างผ่า
ซีกทุกระยะความลึก 1.5 เมตรเพื่อใช้จาแนกประเภทดิน ข้อมูลเจาะสารวจชั้นดินแต่ละหลุมเจาะแสดงตัวอย่างไว้
ดังในตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์ตวั อย่างแปรสภาพจากกระบอกผ่าซี กในห้องปฏิบตั ิการพบว่าจาแนกกลุ่มดินได้เป็ น
1. ดินเหนียวที่มีพลาสติกซิ ต้ ีต่า (CL) และ 2.ทรายปนดินตะกอน (SM) 3.ทรายปนดินเหนียว (SC) โดยสารวจพบ
จานวนข้อมูลชั้นดิน CL จานวนมากที่สุด และจานวนข้อมูลชั้นดิน SM และ SC ลดลงตามลาดับ
3.3 กำรปรับแก้ข้อมูลผลทดสอบค่ำ N
ก่อนนาค่า N ของการทดสอบ SPT ไปใช้ประเมินคุณสมบัติวิศวกรรมของชั้นดินด้วยสมการสหสัมพันธ์
ใดๆ พบว่าค่า N ที่ทดสอบได้ในภาคสนามโดยตรงยังมีความผิดพลาด ต้องปรับแก้ค่าจากอิทธิพลของ 4 ปัจจัยที่มา
จากสภาพเครื่ องมือทดสอบ ดังแสดงค่าไว้ในตารางที่ 3 การปรับแก้คานวณได้ดงั สมการ
N60 = CE CR CS CB N

(1)

โดย N คือ ค่าผลทดสอบ SPT ที่บนั ทึกได้ในภาคสนาม หน่วย blows/ft. CE คือค่าปรับแก้ประสิ ทธิภาพ
พลังงานตก -
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รูปที่ 1 แผนที่ตาแหน่งหลุมเจาะสารวจชั้นดินในเขตพื้นที่จงั หวัดสกลนคร
ตำรำงที่ 1 ตัวอย่างตารางข้อมูลเจาะสารวจชั้นดินของหลุมเจาะ S-23

กระทบ (Energy) มายังค่า 60% ซึ่ งเป็ นค่าประสิ ทธิ ภาพที่ นิยมใช้นาไปสร้ างสมการสหสัมพันธ์ กับ
พารามิเตอร์ดินต่างๆ CR คือ ค่าปรับแก้เนื่องจากความยาวก้านเจาะ (Rod Length) CS ค่าปรับแก้เนื่องจากการปรับแต่ง
กระบอกตัวอย่างไปจากสภาพมาตรฐาน CB ค่าปรับแก้เนื่องจากขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลุมเจาะ สาหรับงานวิจยั
นี้ เลื อกใช้ค่าปรั บแก้ CE เท่ากับ 0.75 กรณี ใช้ตุ้มตอก Donut hammer [14] ค่า CS และ CB เลื อกใช้ค่าเท่ากับ 1
ส่วนค่า CR ใช้ค่าตามตารางที่ 2 กรณี มีความจาเป็ นต้องใช้ค่า (N1)60 ซึ่งเป็ นค่า N60 ที่ปรับแก้อิทธิพลน้ าหนักกดทับ
ประสิ ทธิผลชั้นดิน
(N1)60 = CN N60 = √

10.94
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CN คือ ค่าปรับแก้อิทธิพลของน้ าหนักกดทับประสิ ทธิผลชั้นดิน (Overburden effective stress correction)
งานวิจยั นี้ใช้ค่าปรับแก้ที่เสนอโดย [4] โดย 𝜎𝑣′ คือหน่วยแรงกดทับประสิ ทธิผลของชั้นดิน หน่วย t/m2
ตำรำงที่ 2 ตัวคูณปรับแก้ค่า N ของการทดสอบ SPT (ปรับปรุ งจาก [10])

3.4 กำรแปลผลค่ำกำลังเฉื อนของชั้นดิน
ชั้นดิน SM วิธีแปลผลค่าทดสอบ SPT เป็ นค่ามุมเสี ยดทานภายใน (') คานวณจากสมการสหสัมพันธ์
แบบ Empirical กับค่า (N1)60 ของการทดสอบ SPT ที่มีผนู ้ าเสนอไว้แตกต่างกันหลายสมการ โดยงานวิจยั นี้เลือก
สมการสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย [5] ดังนี้
' = √15.4(N1 )60 + 20

หน่วยองศา

(3)

สาหรับการประเมินค่ามุม ' ของกลุ่มดิน SC จะลดค่าจากผลคานวณในสมการ (3) ลง 5 องศา กรณี ช้ นั
ดิน CL แปลผลค่าทดสอบ SPT เป็ นค่ากาลังเฉือนแบบไม่ระบายน้ า (Su) เนื่องจากค่า PI ชั้นดินเหนียวมีค่าระหว่าง
7%-17% มีความเหนียวอยูใ่ นช่วง Medium Plasticity ได้เลือกสมการสหสัมพันธ์ที่เสนอโดย [13] เพื่อใช้คานวณดังนี้
Su = 0.67N60

หน่วย t/m2

(4)

ค่ากาลังเฉื อนชั้นดินที่นามาใช้ประเมินกาลังแบกทานปลอดภัยของฐานราก ได้จากการแปลผลข้อมูลค่า
(N1)60 N60 ในโซนความลึกประสิ ทธิผล B ใต้ฐานราก (ระดับลึก 1.5-3.0 m)
3.5 กำรแปลผลค่ำโมดูลัสยืดหยุ่น (Es) ของชั้นดิน
ดินเป็ นวัสดุที่คุณสมบัติไม่เป็ นเชิงเส้น มีค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นลดลงตามระดับความเครี ยดที่เพิ่มขึ้น ค่า ES
ของชั้นดินที่นามาใช้ประเมินค่าการทรุ ดตัวของฐานรากจึงเป็ น Equivalent Elastic Modulus ที่คานวณกลับจาก
ข้อมูลวัดค่าทรุ ดตัวฐานรากในภาคสนาม ค่าเชิ งประสบการณ์น้ ี มีหลายผูว้ ิจยั เสนอค่าต่างๆกัน งานวิจยั นี้ เลือก
สหสัมพันธ์ระหว่างค่า ES กับค่าผลทดสอบ SPT (N60 , (N1)60) ที่เสนอโดย [1] และ [11] ตามประเภทดินดังนี้
ชั้นดิน SM และ SC
Es = 70 (N1)60
หน่วย t/m2
(5)
2
ชั้นดิน CL
Es = 90 N60
หน่วย t/m
(6)
2
ชั้น weaked rock (N60>50 blows/ft.)
Es = 100 N60
หน่วย t/m
(7)
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3.6 คำนวณค่ำกำลังแบกทำนปลอดภัย (qs(net))
ประเมินค่ากาลังแบกทานโดยใช้เกณฑ์พิบตั ิเนื่ องจากแรงเฉื อนของชั้นดินใต้ฐานราก (Safe Bearing capacity) คานวณด้วยการแทนค่าในสมการ Terzaghi’s Bearing Capacity Equation กรณี ฐานรากรู ปจัตุรัส
qu = 1.3c ′ Nc + qNq + 0.4BNγ
(8)
q = Df
(9)
qu −q
q s(net) = FS
(10)
qs(net) qu คือ ค่ากาลังแบกทานปลอดภัยสุ ทธิ และค่ากาลังแบกทานสู งสุ ด (t/m2) ตามลาดับ พจน์ Nc Nq
N คือ ค่า Terzaghi’s Bearing capacity factors q คือ ค่าหน่วยแรงกดทับของชั้นดินเหนือฐานราก แทนค่าสมการ
(9) ด้วยระยะฝั งฐานราก (Df) = 1.5 m ค่าหน่ วยน้ าหนักดิ น () เฉลี่ ย = 1.92 t/m3 และกาหนดค่าอัตราส่ วน
ปลอดภัย (FS) = 3 กรณี ฐานรากแผ่วางบนชั้นดิน SM และ SC ดินมีค่า c ′ = 0 และใช้ Nq N ที่เสนอโดย [6] จาก
เส้นกราฟในรู ปที่ 3 จะได้สมการคานวณค่ากาลังแบกทานปลอดภัยคือ
qs(net) = 0.96(Nq − 1) + 0.384Nγ

หน่วย t/m2

(11)

กรณี ฐานรากแผ่วางบนชั้นดิน CL แทนค่า 𝑐 ′ ในสมการ (7) ด้วยค่า Su จากสมการ (4) เมื่อระบุค่ามุม
′ = 0 ( Nc = 5.7 Nq =1 และ N = 0) ได้สมการคานวณค่ากาลังแบกทานปลอดภัย คือ
qs(net) = 1.647 N60
หน่วย t/m2
(12)

รูปที่ 3 ค่า Bearing capacity factors Nq และ N ของดินไม่มีความเชื่อมแน่น [6]
3.7 คำนวณค่ำกำลังแบกทำนที่ยอมให้ จำกกำรค่ำกำรทรุดตัว (qall (settlement))
ประเมินจากค่าหน่วยแรงกดฐานรากที่ส่งผลให้ช้ นั ดินใต้ฐานรากทรุ ดตัวเป็ นระยะตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้เท่ากับ 1 นิ้ ว (25 mm) ค่าการทรุ ดตัวของฐานรากประเมิ นจากทฤษฎี อิลาสติกด้วยวิธี Janbu Method [3] ซึ่ ง
แบบจาลองที่ใช้คานวณแทนฐานรากด้วยหน่วยแรงกดสม่าเสมอรู ปจตุรัส ขนาด B = 1.5 m มีระยะฝัง Df = 1.5 m
วางบนชั้นดินความหนา H ที่มีค่าโมดูลสั ยืดหยุ่น Es ดังในรู ปที่ 4 งานวิจยั นี้คานวณค่าการทรุ ดตัวจากความหนา
ชั้นดินสู งสุ ดไม่เกิน 5 เท่าของขนาดฐานราก (5B)
δ=

A 1 A 2 qo B
Es
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𝑞𝑜 คื อ หน่ ว ยแรงกดฐานรากสุ ท ธิ ที่ ท าให้ ฐ านรากทรุ ด ตัว 25 mm 𝐴1 และ 𝐴2 คื อ ค่ า Depth
correction factors [2] และInfluence factors [12] ได้จากเส้นกราฟในรู ปที่ 4 สมการนี้นามาประยุกต์ใช้คานวณค่า
การทรุ ดตัวของฐานรากวางบนดินหลายชั้น(จานวน n ชั้น) ที่มีค่าโมดูลสั ยืดหยุน่ ต่างกัน ตามวิธีที่เสนอไว้โดย [7]
ดังสมการ
δ = A1 q o B {∑ni=1

(A2(i+1)− A2(i) )
Es(i)

+

(A2(n) )
Es(n)

}

(14)

ปรับรู ปสมการจะได้
q all(settlement) =

(δ=25mm)
(A2(i+1)− A2(i) ) (A2(n) )
}
A1 B{∑n
+
i=1
Es(i)
Es(n)

(15)

Es(i) คือค่าโมดูลสั ยืดหยุ่นของดินชั้นที่ i ใต้ฐานราก และ A2(i) คือค่า Influence factors 𝐴2 ที่มีค่า

depth factor

H(i) /B ของดินชั้นที่ i ใต้ฐานราก

รูปที่ 4 ค่า Depth correction factors A1 [2] และค่า Influence factors A2 [12]

4. ผลกำรวิจัย
ผลคานวณค่ากาลังแบกทานของทั้ง 67 หลุมเจาะแสดงในรู ปที่ 5 จากแผนภูมิช้ ีว่า แต่ละหลุมเจาะส่ วน
ใหญ่ได้ผลคานวณค่า q all(settlement) > qs(net) คิดเป็ น 87% ของจานวนหลุมเจาะทั้งหมด และพบว่ามีค่า
กาลังแบกทานของหลุมเจาะที่ 11 48 50 และ 63 บางตัวสู งแตกต่างกว่าค่าจากหลุมเจาะอื่นมาก มีสาเหตุจากผลวัด
ค่า N ในชั้นดินความลึก 1.5-4.5 m ที่ค่าสู งผิดปกติ ผลคานวณบางค่าจากข้อมูลจากหลุมเจาะเหล่านี้จะถูกตัดออก
ไม่ใช้พิจารณา ค่า qs(net) และ qall(settlement) ที่น้อยกว่าในแต่ละหลุมเจาะ จะถูกคัดเลือกเป็ น ค่ากาลังแบก
ทานที่ยอมให้ (qall ) รวบรวมค่าแล้วนาค่ามาพล็อตเป็ นแผนภูมิแท่งแจกแจงความถี่แบ่งตามอันตรภาคชั้นของ
ค่ากาลังแบกทานดังรู ปที่ 6
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รูปที่ 5 แผนภูมิแสดงผลคานวณค่ากาลังแบกทาน qs(net) และ qall(settlement)ทั้ง 67 หลุมเจาะ

รูปที่ 6 แผนภูมิแท่งแจกแจงความถี่ค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ (qall )
แผนภูมิแท่งแจกแจงความถี่ของค่ากาลังแบกทานที่ยอมให้ (qall) รวบรวมได้จานวน 65 ข้อมูล มีค่า
ช่วงค่าต่าสุ ดถึงสู งสุ ดระหว่าง 3.71 ถึง 68.56 t/m2 พิจารณารู ปร่ างการกระจายข้อมูลได้ค่า (Mode = 6.34) < (Median =
17.10) < (Mean = 21.36) เป็ นการเรี ยงตัวแบบ Positive Skew หรื อโค้งแจกแจงความถี่แบบเบ้ขวา มีค่า skewness = 1.21
เมื่ อ ตรวจสอบสมมุ ติ ฐ านทางสถิ ติ (Ho) ว่ า ข้อ มู ล กระจายเป็ นโค้ง ปกติ ห รื อ ไม่ ด้ว ยวิ ธี Shapiro-Wilk Test
ผลวิ เ คราะห์ ใ ห้ ค่า p -value = 0.000001480 ซึ่ ง ต่ ากว่ าระดับค่ านัย สาคัญ (significant level) ที่ 0.05 จึ ง ปฏิ เ สธ
สมมุติฐานและแปลผลได้ว่าการแจกแจงของข้อมูลชุดนี้ ไม่เป็ นแบบโค้งปกติ โค้งแจกแจงความถี่แบบเบ้ขวา
แสดงว่าข้อมูลส่ วนมากมีค่าน้อย ดังนั้นเมื่อพิจารณาความปลอดภัยเป็ นหลัก ควรใช้ค่าออกแบบที่ค่าฐานนิยม
(mode) ที่ 6.34 t/m2 ถือว่ามีความเหมาะสม

5. อภิปรำยผล
(1) ข้อมูลหลุมเจาะสารวจเพื่อคานวณค่ากาลังแบกทานของงานวิจยั ยังมีจานวนน้อย ถ้าจัดหาได้เพิ่มขึ้น
และมีจานวนค่า qall เพียงพอ จุดยอดของแผนภูมิกระจายความถี่ของค่า qall จะปรับเลื่อนไปด้านขวา ลู่เข้าสู่
การกระจายแบบโค้งปกติ
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(2) ฐานรากขนาด 1.5 m ยังมีขนาดเล็ก ค่ากาลังเฉื อนของชั้นดินฐานรากจึงมีอิทธิ พลต่อค่ากาลังแบก
ทานมากกว่าค่าการทรุ ดตัว ในทางตรงข้ามค่า qall จะอิงกับค่ากาลังแบกทานที่ประเมินจากค่าการทรุ ดตัวแทน
เมื่อขนาดฐานรากใหญ่ข้ นึ
(3) การนาผลวัดค่า N ในชั้นดินกาเนิ ดกับที่ (Residual Soil) ที่ยงั มีหินที่ผุพงั ย่อยสลายไม่หมดไปใช้
ประเมินคุณสมบัติวิศวกรรมของชั้นดิน ต้องระวังผลวัดที่สูงผิดปกติ เนื่องจากตอกกระบอกผ่าซี กมาตรฐานผ่าน
เศษหิน ควรตรวจและเลือกค่า N ที่บ่งชี้สภาพแข็งแน่นของชั้นดินอย่างถูกต้อง

6. ข้อเสนอแนะ
(1) ค่าแนะนาของกาลังแบกทานที่ยอมให้ที่เสนอโดยผลการวิจยั อาจปรับเพิม่ ค่าได้จนถึง 10 t/m2 อย่าง
ปลอดภัย ถ้าลดค่า FS หรื อเพิ่มเกณฑ์ค่าทรุ ดตัวที่ยอมให้เล็กน้อย แต่ยงั อยูใ่ นช่วงค่าที่ระบุไว้ตามเอกสารมาตรฐาน
การออกแบบต่างๆ
(2) ควรทาวิจยั วัดพฤติกรรมการทรุ ดตัวฐานรากเพิ่มเติมในพื้นที่เจาะสารวจชั้นดิน เพื่อปรับเทียบผล
คานวณกาลังแบกทานจากเกณฑ์การทรุ ดตัวให้แม่นตรงมากขึ้น
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61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2579-1111
E-mail: pasawee.sr@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็ นระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่จาเป็ นตามข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อ
ช่ วยลดความเสี่ ยงที่ จะทาให้เกิ ด เสี ยหายต่อชี วิตและทรั พย์สินจากเหตุเพลิ งไหม้ได้ ระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้
แบบเดิ ม ใช้การสื่ อ สารส่ ง สั ญ ญาณและควบคุ ม ผ่ านสายตัวน าเป็ นหลัก ดัง นั้น คณะผูว้ ิ จัย ในโครงงานนี้ จึ ง
ทาการศึ กษาและออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ให้ ใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้ สาย โดยอาศัยประโยชน์จาก
เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ มี อ ยู่ ใ นอาคารทั่ว ไป เพื่ อ ลดค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น สายตัว น า และเพื่ อ สะดวกใน
การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบในอนาคต ชุดสาธิ ตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สายนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์
หลัก 3 ส่ วน ได้แก่ 1. อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ, อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน,
และอุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยบุคคล 2. อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเตือน คือ เครื่ องส่ งสัญญาณเสี ยงเพื่อเตือนภัยหรื อ
ไซเรน, หลอดไฟและจอแสดงผลแอลซี ดี 3. ส่ วนประมวลผล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่ น อีเอสพี 32 ทาหน้าที่
ในการควบคุ ม การรั บสั ญ ญาณและการส่ ง สั ญ ญาณ นอกจากนั้น ส่ วนประมวลผลยังออกแบบให้ มี ค าสั่งใน
การตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบ โดยให้มีการส่ งสัญญาณกลับไปยังอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ
สถานะความมีอยู่ของอุปกรณ์ ได้ดว้ ย จากผลการทดลองชุดสาธิ ตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้น้ ีสามารถส่ งสัญญาณ
สื่ อสารแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ระยะห่างภายในอาคารสู งสุ ด 60 เมตร
คาหลัก: ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบไร้สาย, เครื อข่ายอินเตอร์เน็ต

ABSTRACT
A fire alarm system is a legally mandated building engineering system. To help limit the chance of
causing damage to life and property in the event of a fire. Traditional fire alarm systems use wiring conductors
for communication and control. Therefore, the research team in this project has studied and designed a fire alarm
system to use wireless communication devices. By utilizing Internet technology, which is readily available in
most buildings, the cost of wiring conductors can be reduced, and the system can be more easily renovated in the
future. The three primary components of this wireless fire alarm system demonstration are: 1. Initiating devices,
which include smoke detectors, heat detectors, and manual pull station devices. 2. Signaling alarm devices is
audible alarm or siren, lamp and LCD display. 3. The processor part uses a microcontroller model ESP 32 to
control the input and output signals communication. In addition, the processor part also designed to have
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commands to monitor the use of initiating devices in the system. By allowing the signal to be sent back to the
device to recheck the status of the device's availability. According to the results of wireless fire alarm system
demonstration , fire alarm communications can be carried out at a distance of up to 60 meters inside the building.
Keywords: Fire Alarm System, Wireless System, Internet Network

1. บทนำ
ในปัจจุบนั ประเทศไทยใช้ พรบ.ควบคุมอาคารและกฎหมายในส่ วนของกระทรวงแรงงาน มีการกาหนดให้
ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ทั้งในอาคารสู ง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุ ม
คน และอาคารของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการศึกษาเพื่อออกแบบและติดตั้งเรื่ อง ระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้ หรื อ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จึงเป็ นเรื่ องที่ความสาคัญและจาเป็ นเรื่ องหนึ่งในงานวิศวกรรมประกอบอาคาร
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือ ระบบที่มีไว้สาหรับแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ โดยจะใช้อุปกรณ์
ตรวจจับชนิ ดต่างๆ ที่ติดตั้งตามความเหมาะสมกับพื้นที่น้ นั ๆ ซึ่ งเมื่ออุปกรณ์ตรวจจับพบสิ่ งผิดปกติเช่นควันไฟ
หรื อความร้อนที่เพิ่มขี้น อุปกรณ์ตวั นั้นๆ ก็จะทาการส่งสัญญาณไปยังตูค้ วบคุม หลังจากนั้นระบบก็จะทาการแจ้ง
เหตุให้ผูใ้ ช้อาคารได้รับทราบผ่านในรู ปของเสี ยงหรื อแสง โดยการติ ดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบเดิมมี
การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างอุปกรณ์ ตรวจจับและตู้ควบคุมนั้นเชื่ อมต่อกันผ่านทางสายสัญญาณตัวนา ที่ ต้องมี
การเดิ นท่อร้ อยสายสัญญาณภายในอาคารเป็ นหลัก ทั้งในระบบแบบระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้แบบระบุโซน
(Conventional Fire Alarm System) และระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้แ บบระบุ ต าแหน่ ง (Addressable Fire Alarm
System) โดยการเดินท่อร้อยสายสัญญาณนี้จะความยุ่งยากในการติดตั้ง เนื่องจากการเดินท่อร้อยสายส่ วนมากจะ
ฝังอยู่ในผนังตึกหรื อใต้ฝ้าเพดาน ซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีการออกแบบและวางแผนงานติดตั้งในช่วงงานก่อสร้างอาคาร
นอกจากนั้นหากจาเป็ นต้องมีการซ่ อมบารุ งหรื อการปรับปรุ งเพิ่มเติมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หลังจากการก่อสร้ าง
อาคารเสร็ จแล้ว อาจจะต้องมีความจาเป็ นที่ตอ้ งรื้ อฝ้าหรื อผนังอาคาร โดยอาจทาความเสี ยหายให้แก่ตวั อาคารได้
ซึ่งการซ่อมบารุ งและการปรับปรุ งดังกล่าวในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้จึงอาจเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและมีตน้ ทุนที่สูง
ซึ่งในปัจจุบนั นี้มีการพัฒนาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยเครื อข่ายเทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ต
อย่างมากมาย การใช้เ ทคโนโลยี IoT หรื อ Internet of Things เข้ามาช่ วยเชื่ อ มโยงหรื อ ส่ ง ข้อ มู ล จากอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ และยังสามารถสั่งการหรื อควบคุมการทางานของอุปกรณ์ได้อีกด้วย โดยการใช้
สัญญาณเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตหรื อระบบไร้ สาย (Wireless System) เป็ นสื่ อกลาง ดังนั้นในโครงงานนี้ จึงได้
ออกแบบและพัฒนาชุดสาธิ ตระบบแจ้งเตื อนเหตุเพลิ งไหม้โดยใช้การติดต่อสื่ อสารและควบคุมผ่านสั ญญาณ
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตหรื อระบบไร้สาย เพื่อลดต้นทุนในการติดตั้งระบบและให้เกิดความสะดวกในการปรับปรุ ง
ระบบต่อไปในอนาคต

2. ทฤษฎี
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Systems) คือระบบที่มีไว้สาหรับการแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
โดยจะใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke
Detector) , อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) , อุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยมือ (Manual Pull Station/ Manual
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Call Point) เป็ นต้น ซึ่งจะทาให้เราสามารถควบคุม และรับรู ้ได้จากการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากอุปกรณ์
เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายจากเหตุเพลิงไหม้ ประเภทของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้
2.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ แบบระบุโซน (Conventional Fire Alarm System) หรื อ ทั่วไปจะเรี ยกว่า
แบบ Hard-wire เป็ นระบบที่ มี ก ารแจ้ง เตื อ นแบบระบุ เ ป็ นโซน ซึ่ งการแบ่ ง โซนการแจ้ง เตื อ นจะขึ้ น อยู่กับ
การออกแบบและการเดินสายสัญญาณมายังตูค้ วบคุม ยกตัวอย่าง เช่น อุปกรณ์ตรวจจับ (Detectors) ตัวใดตัวหนึ่ง
ที่อยูใ่ นแนวของสายสัญญาณนั้นๆ มีการตรวจจับเหตุเกิดขึ้นจะส่งสัญญาณมายังตูค้ วบเพื่อแจ้งเตือน และแสดงผล
ตามลาดับโซนที่มีการเชื่ อมต่อของสายสัญญาณ ข้อดีของระบบ Conventional เป็ นระบบที่ติดตั้งง่ายเพียงอาศัย
การเชื่ อมต่อของสายสัญ ญาณที่ ถูกต้องระบบก็สามารถท างานได้อย่างปกติ ไม่จาเป็ นต้องใช้การโปรแกรม
ตู้ควบคุมให้ซับซ้อน และยังเป็ นระบบที่ราคาของตูค้ วบคุมและอุปกรณ์ ตรวจจับ (Detectors) ราคาไม่สูงมาก
ข้อจากัดของระบบ Conventional เป็ นระบบที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น จานวนโซนที่รองรับสู งสุ ดจะตายตัวตาม
ขนาดของตูค้ วบคุม
2.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แบบระบุตาแหน่ง (Addressable Fire Alarm System) เป็ นระบบที่มีการแจ้ง
แบบระบุเป็ นตาแหน่งหรื อหมายเลขประจาอุปกรณ์ ซึ่ งอุปกรณ์ในระบบนี้จะมีหมายเลขประจาอุปกรณ์อยูท่ ุกตัว
และหมายเลขจะไม่สามารถซ้ ากันได้ จึงทาให้การแจ้งเตือนสามารถระบุอุปกรณ์ที่เกิดการตรวจจับได้ เพราะเหตุน้ ี
ระบบ Addressable จึงเป็ นระบบที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ ว ข้อดี ของระบบ Addressable เนื่องจาก
ระบบมีการเดินสายสัญญาณแบบลูป เมื่อสัญญาณเกิดขาดที่ช่วงใดช่วงหนึ่ง อุปกรณ์ทุกตัวในระบบยังสามารถใช้
งานได้เหมือนเดิม และระบบ Addressable ยังเป็ นระบบที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสู ง เนื่ องจากระบบนี้สามารถ
ขยายโซนของอุปกรณ์ตรวจจับได้โดยการเชื่อมต่อผ่าน Module Zone และ ขยายโซนของอุปกรณ์แจ้งเตือนได้โดย
การเชื่อมต่อผ่าน Module Alarm

3. วัตถุประสงค์ งำนวิจัย
3.1. เพื่อจัดทาชุ ดสาธิ ตสาหรั บการแจ้งเหตุเพลิ งไหม้ โดยการเชื่ อมต่ออุปกรณ์ ผ่านเครื อข่าย Wi-Fi
ระบบจาลองแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย
- อุปกรณ์เริ่ มสัญญาณเตือนเหตุ หรื อ อุปกรณ์Input ; Smoke Detector , Heat Detector, manual pull
station
- อุปกรณ์แจ้งเตือน หรื อ อุปกรณ์Output ; Strobe Light /Alarm Bell , หน้าจอ LCD
- อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ Wi-Fi
- อุปกรณ์ แทนตูค้ วบคุม (Fire Control Panel , FCP)
3.2. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการแจ้งเพลิงไหม้แบบไร้สาย ซึ่ งจะมีประโยชน์ให้ลดต้นทุนในการเดิน
ท่อร้อยสายสาหรับอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเดิม และสะดวกในการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบได้
โดยง่าย
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4. วิธีกำรดำเนินวิจัย
4.1 โครงสร้ างวงจรระบบแจ้ งเตือนเหตุเพลิงไหม้ แบบไร้ สาย
การออกแบบวงจรระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้แ บบไร้ ส าย ผ่ า นระบบโครงข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ( IoT)
ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 7 อย่าง ดังภาพประกอบที่ 1. ซึ่งได้แก่
- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)
- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
- สวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency Switch)
- โมดูลควบคุมไมโครโทรลเลอร์ ESP-32
- จอแสดงผล LCD
- ไฟฉุกเฉินพร้อมเสี ยงไซเรน (Warning Light & Siren)
- สวิตช์ปมกด
ุ่ (Reset / Recheck Switch)

ภำพประกอบที่ 1 การออกแบบวงจรระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบไร้สาย
4.2 อุปกรณ์ ที่เลือกใช้ และหลักกำรทำงำน
4.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 WROOM-32 ทาหน้าที่สาคัญ 2 ประการ
1) ทาหน้าที่เป็ นอุปกรณ์รับ-ส่ งข้อมูลสัญญาณจากเซ็นเซอร์และสวิตช์ โดยมีการโปรแกรมให้
ส่งข้อมูลตามลักษณะข้อมูลเฉพาะของเซ็นเซอร์ตวั นั้นๆ
2) ทาหน้าที่เป็ นตัวประมวลผล แทนตู้ FCP โดยตัวประมวลผลนี้จะรับค่าได้ผา่ นระบบไร้สาย
จาก โมดูลต่างๆ ได้แก่ค่าที่เซ็นเซอร์ จบั ได้ รวมถึงระบุตาแหน่งของเซ็นเซอร์ น้ นั ๆได้ โดยเราสามารถตั้งค่าหรื อ
เงื่อนไขการทางานได้ผา่ นโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ เพื่อกาหนดเงื่อนไขให้แสดงผลออกทาง output ตัวอื่นต่อไป
4.2.2 อุ ป กรณ์ ต รวจจับ ควัน (Smoke Detector) รุ่ น MQ-2 เป็ นอุ ป กรณ์ เ ซนเซอร์ ที่ ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบปริ มาณก๊าซ และควันไฟ สามารถตรวจจับได้ระดับความเข้มข้นของแก๊ส หรื อควันที่ช่วง 200-10,000
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ppm หลักการทางานของ MQ-2 จะทางานก็ต่อเมื่อมีอนุภาคควันลอยเข้าไปตัดผ่านเซนเซอร์ของอุปกรณ์ตรวจจับ
ควัน แล้วจากนั้นตัวอุปกรณ์จะทาหน้าที่ส่งข้อมูลอนาล๊อคต่อไปที่บอร์ด ESP32
4.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) รุ่ น HTU21D เป็ นเซนเซอร์โมดูลที่ใช้วดั อุณหภูมิ
และความชื้ นที่ วดั ค่าได้ในช่ วง -40 ถึ ง +125°C และ 0 ถึ ง 100 %RH ตามลาดับ การสื่ อสารเป็ นแบบ I2C โดย
หลักการทางานของ HTU21D จะทาหน้าที่ตรวจจับความร้อนเมื่อมีค่าอุณหภูมิได้ตามค่ามาตรฐาน และอุปกรณ์จะ
ทาหน้าที่ส่งข้อมูลต่อไปที่บอร์ด ESP32
4.3 กำรเขียนโปรแกรมควบคุมกำรทำงำน EPS32
โมดู ลควบคุมไมโครโทรลเลอร์ ESP-32 จะทาหน้าที่เป็ น Node ในการรั บส่ งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
อินพุต และทาการประมวลผล เพื่อส่ งสัญญาณแจ้งเตื อนเหตุ ผ่านทางรี เลย์ โดยมี โพลว์ชาร์ ต แสดงขั้นตอน
การทางานของโปรแกรมดังภาพประกอบที่ 2

ภาพประกอบที่ 2. ขั้นตอนการทางานของโปรแกรม
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1. NODE ย่อย 4 เชื่อมต่อเข้ากับ Heat Sensor_0 ทาหน้าที่ส่งสัญญาณ (ค่าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส)
ที่ได้รับจาก sensor ส่งไปยัง NODE Master
2. NODE ย่อย 5 เชื่อมต่อเข้ากับ Heat Sensor_1 ทาหน้าที่ส่งสัญญาณ (ค่าอุณหภูมิ องศาเซลเซียส)
ที่ได้รับจาก sensor ส่งไปยัง NODE Master
ชุดอุปกรณ์จะเริ่ มต้นทางานที่ NODE ย่อย โดย NODE ย่อยทุกตัวจะส่งค่าสถานะของ sensor ที่เชื่อมต่อ
กับตัวมัน พร้ อม Address ผ่านระบบ Wi-Fi มายัง NODE Master โดยจะส่ งค่าซ้ าๆ เป็ นลูปวนไปเรื่ อยๆ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ในที่น้ ีกาหนดไว้ทุก 2000 ms หรื อ 2 วินาที
NODE Master จะทาหน้าที่รับข้อมูลจาก NODE ย่อย และตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเงื่อนไขเป็ นจริ ง จะมี
การส่ ง สั ญ ญาณต่ อ ไปยัง รี เ ลย์เ พื่ อ ให้ สั บ สวิ ต ช์ สั ญ ญาณไฟฉุ ก เฉิ น ท างาน นอกจากนั้น แล้ว NODE Master
ยังสามารถส่งข้อมูลต่อไปยังหน้าจอ LCD เพื่อแสดงสถานะของ sensor แต่ละตัวได้

5. ผลกำรทดสอบชุดสำธิต
5.1 การทดสอบอุ ปกรณ์ ด้านอิ นพุ ต ได้แก่ อุ ป กรณ์ ต รวจจับควัน (Smoke Detector) รุ่ น MQ-2 และ
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) รุ่ น HTU21D ซึ่งมีการทดสอบการตรวจจับและการส่งข้อมูลได้ดงั นี้
5.1.1 การทดสอบอุ ป กรณ์ ต รวจจับควัน รุ่ น MQ-2 เมื่ อ อุ ป กรณ์ ไ ด้รั บ อนุ ภาคควัน ไฟจะทาให้
เซ็นเซอร์ ทางาน โดยจะส่ งข้อมูลออกเป็ นสัญญาณดิจิตอล และทาการสื่ อสารโดยบอร์ด ESP-32 โดยให้แสดงผล
การตรวจสอบทางจอLCD การทาการทดสอบของอุปกรณ์ตรวจจับควัน MQ-2 ทาโดยใช้สเปรย์ทดสอบเครื่ อง
ตรวจจับควัน ยี่ ห้ อ CRC ผลิ ต ภัณฑ์จ ากสหรั ฐอเมริ กามาตรฐาน UL Listed จากการทดสอบฉี ดพ่ นสเปรย์ที่
ระยะห่ างประมาณ 60 ซม. เป็ นเวลา 2-3 วินาที พบว่า เซ็นเซอร์ MQ-2 สามารถตรวจจับควันจากสเปรย์ทดสอบ
ดังกล่าวได้ แสดงดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบที่ 3. การทดสอบการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับควัน MQ-2
5.1.2 การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน รุ่ น HTU21D เมื่ออุปกรณ์ได้รับความร้อนข้อมูลที่
ตรวจจับได้จะถูกส่ งออกมาเป็ นค่าอุณหภูมิ โดยทางานได้ในช่วงระหว่าง -40 ถึง 125 องศาเซลเซี ยส โดยจะส่ ง
ข้อมูลไปยัง บอร์ ดESP-32 จากการทดลองเปรี ยบเทียบการตรวจจับความร้อนกับเทอร์ โมมิเตอร์ ในช่วงอุณหภูมิ
ระหว่ าง 0-100 องศาเซลเซี ย สดัง ภาพประกอบที่ 4. พบค่ าความคลาดเคลื่ อ นระหว่ างอุ ณหภู มิ ที่ วดั ได้ด้ว ย
เทอร์โมมิเตอร์และHTU21D อยูท่ ี่อตั ราเฉลี่ยที่ 5 องศาเซลเซียส
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ภาพประกอบที่ 4. การทดสอบการทางานของอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน รุ่ น HTU21D
5.2 การทดสอบอุปกรณ์ตวั กลางในการสื่ อสาร โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ รุ่น ESP-32(Master) ที่ทา
หน้าที่แทนตู้ FCP โดยจะทาหน้าที่หลักในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์ดา้ นอินพุตผ่านการเชื่อมต่อเครื อข่ายWi-Fi
การทดสอบการเชื่อมต่อของ ESP32 ด้วยการวัดความแรงของสัญญาณ ผ่านโปรแกรม Wi-Fi Monitor ในมือถือ
โดยโปรแกรมจะตรวจสอบความแรงของสัญญาณของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ทุกตัวที่มีคุณสมบัติเป็ น Access
point จากผลการทดลองพบว่า ESP32 มีความแรงของสัญญาณที่ใช้งานได้ (ในโหมด AP หรื อ Access point) อยู่
ที่ระยะไม่เกิน 15 เมตร ในพื้นที่โล่ง ทั้งนี้ในส่ วนของระยะทางที่เกินกว่านั้น อาจจะยังคงมีสัญญาณอยู่แต่อยูใ่ น
ระดับต่ามาก แสดงรายละเอียดผลการทดสอบความแรงของสัญญาณ ดังภาพประกอบที่ 5

ภาพประกอบที่ 5. ผลการทดสอบความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ในที่โล่ง
5.3 การทดลองในพื้นที่การใช้งาน เพื่อทดสอบหาระยะการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ระหว่าง ESP-32 ด้าน
อุปกรณ์ อินพุต กับ ESP-32(Master) ว่าสามารถเชื่ อมต่อได้ระยะทางสู งสุ ดเท่าใด โดยจาลองการทดลองเป็ น
3 กรณี Wi-Fi
5.3.1 กรณีที่ 1 ให้ Wi-Fi Router วางตาแหน่ งอยู่ร่วมกับ ESP-32(master) แล้วทดสอบระยะห่ าง
ของ ESP-32 ด้านอุ ป กรณ์ อินพุ ต ในบริ เวณพื้ นที่ โ ล่ง ว่ า อุ ป กรณ์ ย งั สามารถใช้งานได้ใ นระยะสู งสุ ดที่ เท่าใด
ผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 1
2179

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

อาคาร
อาคาร

อาคาร

ตำรำงที่ 1 ระยะห่างระหว่างของ EPS-32(master) กับอุปกรณ์อินพุต กรณี ที่ 1
ระยะทาง
5
10
15
20
25
(เมตร)
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

30
ได้

35
ได้

40
ไม่ได้

5.3.2 กรณีที่ 2 ให้ Wi-Fi Router วางในตาแหน่งกึ่งกลางระหว่าง ESP-32(master) กับ ESP-32 ด้าน
อุปกรณ์อินพุตในบริ เวณพื้นที่โล่ง ว่าอุปกรณ์ยงั สามารถใช้งานได้ในระยะสู งสุ ดที่เท่าใด ผลการทดสอบแสดงดัง
ตารางที่ 2

อาคาร
อาคาร

อาคาร

ตำรำงที่ 2 ระยะห่างระหว่างของ EPS-32 (master) กับอุปกรณ์อินพุต กรณี ที่ 2
ระยะทาง
10
20
30
40
50
(เมตร)
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

60
ได้

70
ได้

80
ไม่ได้

5.3.2 กรณี 3 ให้ Wi-Fi Router วางในตาแหน่ งกึ่งกลางระหว่าง ESP-32(master) กับ ESP-32 ด้าน
อุปกรณ์อินพุตในบริเวณที่มีผนังกั้น ว่าอุปกรณ์ยงั สามารถใช้งานได้ในระยะสู งสุ ดที่เท่าใด ผลการทดสอบแสดง
ดังตารางที่ 3.
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อาคาร
อาคาร

อาคาร

ตำรำงที่ 3 ระยะห่างระหว่างของ EPS-32(master) กับอุปกรณ์อินพุต กรณี ที่ 3
ระยะทาง
10
20
30
40
50
(เมตร)
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

60
ได้

70
ไม่ได้

80
ไม่ได้

6. สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึ ก ษาและออกแบบชุ ด สาธิ ต ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้แ บบไร้ ส าย โดยใช้ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบไร้สายที่มีอยูแ่ ล้วภายในอาคาร และเป็ นแนวทางในการลดต้นทุนในงานติดตั้งเดินท่อ
ร้อยสายและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการซ่อมบารุ ง สาหรับทดแทนระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเดิม
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์ Input หรื ออุปกรณ์เริ่ มสัญญาณเตือนเหตุในระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้แ บบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ว มาท าการปรั บ ปรุ ง โดยการเพิ่ ม อุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบไร้ ส ายและการควบคุ ม ผ่าน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller รุ่ น ESP32) โดยไม่จาเป็ นต้องมีการเดินสายสัญญาณ สามารถประยุกต์
ให้ทางานในแบบ Addressable และยังสามารถเพิ่มคาสั่งในการตรวจสอบ (Recheck) สถานะความมีอยู่ (existing)
ของอุปกรณ์ ในระบบได้ โดยใช้การตรวจสอบได้จากการรั บ -ส่ งสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ สื่อสาร (Node VS
Master) เนื่ องจากไมโครคอนโทรเลอร์ ที่เลือกใช้เป็ นแบบที่สามารถสื่ อสารได้สองทาง และจากการทดลองใน
พื้นที่การใช้งาน เพื่อหาระยะเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi จากกรณี ที่ 1 และ 2 ทาให้ทราบว่า ความสามารถในสื่ อสาร
ของ ESP-32 ขึ้ น อยู่กับ ตาแหน่ งที่ ต้ ังของ Wi-Fi router โดยมี ผ ลอย่างมากต่อ ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ท าให้
ระยะห่ างที่สื่อสารได้สูงสุ ดแตกต่างกันถึงเท่าตัว อยู่ที่ระยะ 35 เมตร และ 70 เมตร และจากกรณี ที่ 2 และ 3 ทาให้
ทราบว่าลักษณะของพื้นที่ติดตั้ง ESP-32 มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการสื่ อสารเล็กน้อย กล่าวคือ หากเลือกติดตั้งใน
พื้นที่ค่อนข้างโล่ง จะทาให้ระยะทางการสื่ อสารเพิ่มได้มากขึ้น (ได้สูงสุ ด 70 เมตร) เมื่อเทียบกับการติดตั้งใน
พื้นที่ที่มีผนังกั้น ที่ได้ระยะสู งสุ ดที่ 60 เมตร
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บทคัดย่อ
น้ ามัน หล่อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์เป็ นสิ่ งจาเป็ นของเครื่ อ งยนต์ซ่ ึ งมี ห น้าที่ ช่วยลดการสึ กหรอและเสี ยดสี ของ
เครื่ องยนต์ดงั นั้นจึงต้องอาศัยน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เข้าไปหล่อลื่นระหว่างผิวโลหะไม่ให้กระทบกันโดยตรง
นอกจากนี้ น้ ามันหล่อลื่นยังช่วยระบายความร้อนและทาความสะอาดชิ้ นส่ วนต่างๆและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่ องยนต์ บทความนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
กับระยะทางการใช้งานของรถยนต์ โดยทาการเก็บข้อมูลของรถยนต์ที่เข้าใช้บริ การที่ศูนย์บริ การรถยนต์นิสสัน
แห่ งหนึ่ ง จานวน 100 คัน ในช่ วงวัน ที่ 11 มกราคม 2564 ถึ ง 30 เมษายน พ.ศ.2564 โดยแบ่ งเป็ น รถยนต์ที่ ใช้
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซิ นสังเคราะห์ SAE 0W-20 จานวน 61 คัน รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
เบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30 จานวน 25 คัน รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W30 จานวน 8 คัน และรถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30 จานวน 6 คัน จาก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ (V: cSt) มีค่าเพิ่มมากขึ้นแปรเปลี่ยนไป
ระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) ดังรายละเอียด
ส าห รั บ น้ ามั น ห ล่ อ ลื่ น เค รื่ อ งยน ต์ เบ น ซิ น สั งเค ราะห์ SAE 0W-20 มี ค วาม สั ม พั น ธ์ เป็ น
V=90.37+0.0098D ส าหรั บ น้ า มัน หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น สั ง เคราะห์ SAE 5W-30 มี ค วามสั ม พัน ธ์ เป็ น
V=95.15+0.0098D

คาสาคัญ: น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ ความหนืด เครื่ องยนต์เบนซิน เครื่ องยนต์ดีเซล เครื่ องวัดความหนืด

2183

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ABSTRACT
Engine oil is an essential part of the engine, which is responsible for reducing wear and friction of the
engine, therefore relying on engine oil to lubricate between the metal surfaces not to directly affect each other.
In addition, the lubricant also helps to cool and clean various parts, and prolong the service life of the engine.
In this study, the relation between the viscosity and a car distance is investigated. The amount of 61
units of Nissan fully synthetic SAE 0w-20 gasoline engine oil, 25 units of Nissan fully synthetic SAE 5w-30
gasoline engine oil, 8 units of Nissan fully synthetic SAE 5w-30 diesel engine oil, and 6 units of Nissan semi
synthetic SAE 5w-30 diesel engine oil, had been collected from the Nissan car service center during January 11,
2021 –April 30, 2021. The result from the Least square regression analysis show that the relation between the
viscosity (V: cSt) and the car distance (D: km) are list below:
For Nissan fully synthetic SAE 0w-20 gasoline engine oil, the relation is V=90.37+0.0098D .
For Nissan fully synthetic SAE 5w-20 gasoline engine oil, the relation is V=95.15+0.0098D .
Keyword: Engine Oil, Viscosity, Gasoline Engine, Diesel Engine, Viscosity Meter

1. บทนา
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เป็ นสิ่ งจาเป็ นของเครื่ องยนต์ซ่ ึ งมีหน้าที่ช่วยลดการสึ กหรอและเสี ยดสี ของ
เครื่ องยนต์ดงั นั้นจึงต้องอาศัยน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เข้าไปหล่อลื่นระหว่างผิวโลหะไม่ให้กระทบกันโดยตรง
นอกจากนี้ น้ ามันหล่อลื่นยังช่วยระบายความร้อนและทาความสะอาดชิ้ นส่ วนต่างๆและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่ องยนต์ ความหนื ดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เป็ นคุณสมบัติที่สาคัญที่ สุดที่ ตอ้ งคานึ งถึงในการเลือกใช้
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ถา้ มีความหนืดต่า ฟิ ล์มน้ ามันหล่อลื่นจะบางและเสี ยรู ปง่ายจึงทาให้ชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์
สึ กหรอได้ง่าย แต่ถา้ น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มีความหนืดมากเกินไปจะทาให้เกิดแรงต้านทานในการเคลื่อนที่
เป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ด การสู ญเสี ย ก าลัง งานของรถยนต์ (Jean-Louis Ligier and Bruno Noel, 2015) การเลื อ กใช้
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่มีความหนื ดเหมาะสมจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผใู ้ ช้รถยนต์ตอ้ งคานึงถึง อีกทั้งค่าความหนื ด
ของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มีค่าเปลี่ยนไปตามอายุและสภาพการใช้งาน อุณหภูมิของเครื่ องยนต์และห้องเผา
ไหม้ รวมทั้งอุณหภูมิของสิ่ งแวดล้อมขณะใช้งาน
ผูใ้ ช้รถยนต์จึงจาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้รถ
ของตนเอง โดยทัว่ ไปบริ ษทั ผูผ้ ลิตน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์และศูนย์บริ การยานยนต์จะใช้เ วลาและระยะทาง
การใช้รถยนต์เป็ นเกณฑ์ในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน หล่อลื่ นเครื่ องยนต์ โดยมิ ได้ตรวจวัดค่าของความหนื ดของ
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ บทความนี้ จึงทาการศึกษาและตรวจวัดค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เพื่อ
ทาการประมาณค่าของความหนืดของของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่เปลี่ยนไปตามระยะทางการใช้รถยนต์ เพื่อ
ใช้ค่าความหนืดน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เป็ นค่าอ้างอิงในการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
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2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาและตรวจวัดค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
(2) เพื่อประมาณค่าความสัมพันธ์ของความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์กบั ระยะทางการใช้งาน
รถยนต์

3. ทฤษฎีและข้ อมูลพื้นฐาน
3.1 ประเภทและมาตรฐานของน้ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์หรื อเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า น้ ามันหล่อลื่น หรื อ น้ ามันเครื่ อง ประกอบไปด้วย
2 ส่วนที่สาคัญ คือ น้ ามันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มีหน้าที่ลดแรงเสี ยดทานชิ้นส่วน
ภายในเครื่ องยนต์ และช่วยระบายความร้อนให้ชิ้นส่ วนต่าง ๆของเครื่ องยนต์ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส
ทาความสะอาดเขม่าและเศษโลหะที่ เสี ยดสี กนั ภายในเครื่ องยนต์ป้องกันการกัดกร่ อนจากสนิ มและกรดต่างๆ
(ประเสริ ฐ เที ยนนิ มิ ต และคณะ,2559) โดยทั่วไปน้ ามันหล่อ ลื่ นเครื่ องยนต์จะแบ่งเป็ นน้ ามันเครื่ องธรรมดา
(Mineral Oil) ผลิ ตจากน้ ามันหล่อลื่ น ที่ กลัน่ จากน้ ามันปิ โตรเลี ยม มี อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 5,000-7,000
กิโลเมตร น้ ามันเครื่ องกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) ผลิตจากน้ ามันหล่อลื่นธรรมดาผสมกับน้ ามันหล่อลื่นชนิด
สังเคราะห์ในสัดส่ วนต่าง ๆกัน มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 7,000-10,000 กิโลเมตร น้ ามันเครื่ องสังเคราะห์
(Fully Synthetic) เป็ นน้ ามันหล่อลื่ น สังเคราะห์ จากขบวนการทางเคมี มี อายุ การใช้งานอยู่ที่ ประมาณ 10,00015,000 กิโลเมตร

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์นิสสัน
สาหรับมาตรฐานของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่บริ ษทั ผูผ้ ลิตน้ ามันหล่อลื่นและบริ ษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์
ส่ วนใหญ่ ใช้อ้างอิ งจะเป็ นมาตรฐานของสมาคมวิ ศ วกรรมยานยนต์แ ห่ งสหรั ฐ อเมริ กา หรื อ มาตรฐาน SAE
(Society of Automotive Engineers) และมาตรฐานของสถาบันปิ โตรเลียมแห่ งสหรัฐอเมริ กา หรื อมาตรฐาน API
(American Petroleum Institute)
มาตรฐาน SAE จะระบุ ค่ าความหนื ดของน้ ามัน หล่ อลื่ น เครื่ อ งยนต์ที่ ป ระกอบด้วยตัว เลข 2 ชุ ด คื อ
SAE XW-XX โดยตัวเลขชุดหน้าแสดงถึงการวัดค่าค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มาตรฐานในเขต
หนาว (สัญลักษณ์ W) หรื อค่าความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่อุณหภูมิต่า โดยวัดช่วงอุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส ต่าลงมาจนถึงจุดเยือกแข็งตั้งแต่ 0 องศาเซลเซี ยสจนถึง -30 องศาเซลเซียส และตัวเลขชุดหลัง แสดงถึง
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การวัดค่าความหนื ดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซี ยส แสดงค่าออกมาเป็ นตัวเลขเรี ยกว่า เบอร์ ของน้ ามันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ เช่น SAE 5W-30

รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างเบอร์น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ตามมาตรฐาน SAE
(ที่มา https://www.farmoyl.com/resources/sae-viscosity-grades)
มาตรฐานAPI จะระบุ ค่ า ความหนื ด ของน้ ามัน หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ แ ยกเป็ นสองประเภท ส าหรั บ
เครื่ องยนต์เบนซิ น (Spark Ignition Engine) จะใช้อกั ษรย่อ S ตามหลังตัวอักษรAPI แล้วตามด้วยตัวอักษรที่บอก
เกรดคุ ณ ภาพของน้ ามันหล่อลื่ นเครื่ องยนต์ โดยเริ่ ม ต้นจากชั้น คุณ ภาพแย่ที่สุ ดใช้ตัวอักษร A แล้วไล่เรี ยงชั้น
คุณ ภาพที่ ดี กว่าขึ้น ไปเรื่ อยๆ คือ B, C, D.....N ซึ่ งในขณะนี้ ชั้น คุณ ภาพที่ ดีที่ สุดส าหรั บ เครื่ องยนต์เบนซิ น ใน
ปัจจุบนั คือ ชั้นคุณภาพ API SN (มาตรฐาน API, 2564)

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างเบอร์น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินตามมาตรฐาน API
(ที่มา http://www.oilthaishop.com/knowledge)
สาหรั บ เครื่ องยนต์ดีเซล (Compression Ignition Engine) จะใช้อ ักษรย่อ C ตามหลังตัวอักษรย่อ API
เช่ น กัน ต่อจากนั้น ก็จะตามด้วยตัวอัก ษรที่ บ อกเกรดคุณ ภาพของน้ ามันหล่อลื่ น เครื่ องยนต์ โดยเริ่ มจากเกรด
2186

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

คุณภาพต่าสุ ด คือ A แล้วไล่เรี ยงชั้นคุณภาพขึ้นไปเรื่ อย ๆเหมือนกับเกรดคุณภาพสาหรับเครื่ องยนต์ เบนซิ นทุก
ประการ เช่ น API CE, API CF-4, API CG-4, API CH-4 ตัวเลข 4 ต่ อ ท้ายหมายถึ ง ใช้กับ เครื่ อ งยนต์ 4จังหวะ
เท่านั้น สาหรับเกรดคุณภาพสู งสุ ดในปัจจุบนั คือ CJ-4
3.2 ความหนืดและเครื่ องมือวัดค่าความหนืด
ความหนืดไดนามิกส์ (Dynamics Viscosity) คือ ความสามารถในการต้านทานการไหลของของไหลเมื่อ
มีแรงมากระทาของไหลที่มีค่าความหนื ดสู งจะมีค่าความต้านทานต่อการไหลสู งกว่าของไหลที่มีความหนื ดต่า
การวัดค่าความหนืดทาได้โดยการวัดแรงต้านทานการไหลภายในของของไหลเมื่อมีแรงมากระทาในแนวขนาน
กับพื้นผิว โดยเรี ยกแรงต้านทานที่เกิดขึ้นนี้ ว่าแรงเฉื อนในของไหล (Shear force) โดยค่าของแรงเฉื อน (F) จะ
ædu ÷
ö
÷
ตามสมการที่ (1)
÷
çè dy ÷
ø

ขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ผิวสัมผัส (A) ค่าของความหนืดไดนามิกส์ ( m ) และค่าอัตราเฉือน ççç
ædu ö
F
÷
=μ çç ÷
÷
A çè dy ø÷

… (1)

รูปที่ 4 แสดงแรงเฉือนระหว่างชั้นของของไหล
หน่วยของความหนืดไดนามิกส์จะมีหน่วยเป็ น พอยส์ (poise) โดยที่ 1 พอยส์คือแรงที่ใช้ทาให้ของเหลว
ที่มีพ้ืนที่ หน้าตัด 1 ตารางเซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร เคลื่อนที่ดว้ ย ความเร็ ว 1 เซนติเมตรต่อวินาที นอกจาก
หน่ วยพอยส์ แล้ว ยังมี หน่ วยสาหรั บความหนื ดจลน์ (Kinematics Viscosity) เป็ น สโตก (stoke: St) หรื อเซนติสโตก
(Centistokes : cSt) โดยที่ค่าของความหนืดจลน์คืออัตราส่ วนของความหนืด ไดนามิกส์ ต่อค่าความหนาแน่นของ
สารหล่อลื่น
สาหรับวิธีการวัดค่าความหนืดในการทดสอบครั้งนี้จะใช้ถว้ ยวัดความหนืด Zahn Cup เบอร์ 3 ถ้วยวัดมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้นถ้วยอยูท่ ี่ขนาด 3.86 มิลลิเมตร มีปริ มาตรอยู่ที่ 44 มิลลิลิตร ช่วงวัดค่าความหนืด อยู่ที่
100-800 เซนติสโตก และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ASTM D1084, D1082
3.3 การประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ แบบเชิงเส้ น
สาหรับการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นของข้อมูลในครั้งนี้จะใช้วิธีการที่เรี ยกว่า Least
Square Regression ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการหาความสัมพันธ์ที่กาลังสองของค่าความผิดพลาด (error) ระหว่างค่าจริ ง
กับค่าที่ประมาณขึ้นมีค่าน้อยที่สุด (Figliola & Beasley, 2015) ถ้ากาหนดให้ y แทนค่าของข้อมูลจริ ง จานวน N
ข้อมูล และ yc แทนค่าของข้อมูลจากการประมาณค่า และ E แทนค่าของกาลังสองของค่าความผิดพลาด
yc = a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m
… (2)
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(

N

E= yi − (a0 + a1 x + a2 x 2 + ... + am x m

)

2

… (3)

i=1

การประมาณค่าโดยวิธี Least Square Regression ต้องทาให้ E มีค่าน้อยที่สุดนัน่ คือ
dE =

E
E
E
E
da0 +
da1 +
da2 + ... +
dam = 0 … (4)
a0
a1
a2
am

สาหรับการประมาณค่าเป็ นสมการเส้นตรง yc = a0 + a1 x จากสมการที่ (4) เราได้
N
E
  N
2
=
y
−
(
a
+
a
x
=
−
2
(
)
( yi − (a0 + a1 xi ) = 0


i
0
1 i

a0 a0  i =1
i =1

N
E
  N
2
=
( yi − (a0 + a1 xi )  = −2 ( yi − (a0 + a1 xi ) ) xi = 0


a1 a1  i =1
i =1


… (5)
… (6)

จากสมการที่ (5)และ (6) สามารถหาระบบสมการ เพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ได้จากความสัมพันธ์
a0 N + a1  xi =  yi

… (7)

a0  xi + a1  xi 2 =  xi yi

… (8)

4. วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ
4.1 วิธีการทดสอบเก็บข้ อมูล
4.1.1 เก็บตัวอย่างน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ จากรถยนต์ที่เข้ารับบริ การตรวจสอบสภาพเครื่ องยนต์
หรื อเข้ารับ บริ การเปลี่ ยนถ่ายน้ ามัน หล่อลื่ น เครื่ องยนต์ที่ ศูนย์บ ริ การ คัน ละ 200 -250 มิ ลลิ ลิตร พร้ อมบัน ทึ ก
รายละเอียดตามใบงานของศูนย์บริ การ

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการตรวจวัดระดับ การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ และการเก็บตัวอย่างข้อมูล
4.1.2 นาตัวอย่างน้ ามันหล่อลื่ นเครื่ องยนต์มาทดสอบหาค่าความหนื ด โดยใช้ถ้วยวัดความหนื ด
Zahn Cup จุ่มลงในภาชนะที่บรรจุ น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์แล้วยกขึ้นในแนวดิ่ง จับเวลาเมื่อปลายถ้วยวัดความ
หนืดพ้นจากผิวของน้ ามันหล่อลื่นและหยุดเวลาเมื่อน้ ามันหล่อลื่นที่ไหลออกจากรู กน้ ถ้วยวัดความหนืด ขาดออก
จากกัน ทาการทดสอบจานวนสองครั้งเพื่อหาค่าเวลาเฉลี่ย แล้วจึงนาค่าของเวลาเฉลี่ยที่ได้ไปแปลงเป็ นหน่วยของ
ความหนืดจลน์ตามตารางการแปลงหน่วยของถ้วยวัดความหนืด Zahn Cup
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รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างข้อมูล ถ้วยวัดความหนืด Zahn Cup และวิธีการวัดค่าความความหนืด
4.2 ผลการทดสอบ
จากการเก็บข้อมูลที่ศูนย์บริ การรถยนต์นิสสันแห่งหนึ่ง ในช่วงวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน
2564 โดยทาการเก็บข้อมูลของรถยนต์ที่เข้ามาใช้บริ การที่ศูนย์บริ การ จานวน 100 คัน ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลและจานวนรถที่ทาการทดสอบเก็บข้อมูลจานวนรวม 100 คัน
โมเดลรถ
Nissan Almera
Nissan Navara
Nissan March
Nissan X-Trail
Nissan Teana
Nissan Sylphy
Nissan Note
Nissan Joox
Nissan Tida
Nissan Sunny Neo

เครื่ องยนต์
เบนซิน
ดีเซล
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน
เบนซิน

ขนาดความจุกระบอกสูบ (cc)
1000-1200
2500
1200
2000-2500
2000-2500
1600-1800
1200
1600
1600
1600

จานวน (คัน)
38
14
13
13
8
5
5
2
1
1

จากจานวนรถที่ ท าการทดสอบเก็บ ข้อ มู ล จานวนรวม 100 คัน เมื่ อ ท าการจ าแนกตามประเภทของ
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่ใช้พบว่ามีรถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20 จานวน
61 คัน รถยนต์ ที่ ใ ช้ น้ ามัน หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ เบนซิ น สั ง เคราะห์ SAE 5W-30 จ านวน 25 คัน รถยนต์ ที่ ใ ช้
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30 จานวน 8 คัน และรถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30 จานวน 6 คัน ได้ผลการทดสอบค่าความหนืดที่อุณหภูมิห้อง (38°C) แสดงดัง
รู ปที่ 7-10
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นา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์ เบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20

ค่าความหนืด (cSt)
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รูปที่ 7 แสดงค่าของความหนืดกับระยะทางการใช้งาน สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20
พิจารณาจากรู ปที่ 7 รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20 จานวน 61 คัน
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่มีค่าความหนื ดอยู่ระหว่าง 106 – 229.5 cSt โดยที่ ระยะทางใช้งาน
สู งสุ ดที่ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มีค่า 16,910 km และจากกราฟข้อมูลจะเห็นได้ว่าค่าความหนืด
(V: cSt) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) จากการประมาณค่าสมการแนวโน้มโดย
ใช้สมการที่ 7-8 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น V=90.37+0.0098D
นา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์ เบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30
ค่าความหนืด (cSt)
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รูปที่ 8 แสดงค่าของความหนืดกับระยะทางการใช้งาน สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30
พิจารณาจากรู ปที่ 8 รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30 จานวน 25 คัน
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่มีค่าความหนื ดอยู่ระหว่าง 104.5 – 235 cSt โดยที่ ระยะทางใช้ง าน
สู งสุ ดที่ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์มีค่า 17,312 km และจากกราฟข้อมูลจะเห็นได้ว่าค่าความหนืด
(V: cSt) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) จากการประมาณค่าสมการแนวโน้มโดย
ใช้สมการที่ 7-8 จะได้ ความสัมพันธ์เป็ น V=95.15+0.0098D
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นา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์ ดเี ซลสังเคราะห์ SAE 5W-30
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รูปที่ 9 แสดงค่าของความหนืดกับระยะทางการใช้งาน สาหรับน้ ามันหล่อลื่นดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30
พิจารณาจากรู ปที่ 9 รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30 จานวน 8 คัน
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่มีค่าความหนืดอยูร่ ะหว่าง 218 – 279 cSt โดยที่ระยะทางใช้งานสู งสุ ด
ที่ ท าการเปลี่ ยนถ่ายน้ ามัน หล่อ ลื่ น เครื่ องยนต์มี ค่า 25,493 km และจากกราฟข้อมู ลจะเห็ น ได้ว่าค่ าความหนื ด
(V: cSt) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) จากการประมาณค่าสมการแนวโน้มโดย
ใช้สมการที่ 7-8 จะได้ ความสัมพันธ์เป็ น V=212.31+0.0027D
นา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์ ดเี ซลกึง่ สังเคราะห์ SAE 10W-30

ค่าความหนืด (cSt)
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รูปที่ 10 แสดงค่าของความหนืดกับระยะทางการใช้งาน สาหรับน้ ามันหล่อลื่นดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30
พิจารณาจากรู ปที่ 10 รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30 จานวน 6 คัน
มีการเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ที่มีค่าความหนืดอยูร่ ะหว่าง 227-249.5 cSt โดยที่ระยะทางใช้งานสู งสุ ด
ที่ ท าการเปลี่ ยนถ่ายน้ ามัน หล่อ ลื่ น เครื่ องยนต์มี ค่า 11,266 km และจากกราฟข้อมู ลจะเห็ น ได้ว่าค่ าความหนื ด
(V: cSt) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) จากการประมาณค่าสมการแนวโน้มโดย
ใช้สมการที่ 7-8 จะได้ความสัมพันธ์เป็ น V=224.86+0.0022D

5. สรุปผลการทดลองและข้ อเสนอแนะ
จากการเก็บข้อมูลรถยนต์นิสสันจานวนรวม 100 คัน โดยแบ่งเป็ นรถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
เบนซิ นสังเคราะห์ SAE 0W-20 จานวน 61 คัน รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซิ นสังเคราะห์ SAE 5W-30
จานวน 25 คัน รถยนต์ที่ใช้น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30 จานวน 8 คัน และรถยนต์ที่ใช้
น้ ามันหล่อลื่ น เครื่ องยนต์ดีเซลกึ่ งสังเคราะห์ SAE 10W-30 จานวน 6 คัน และจากกราฟข้อมูลจะเห็ น ได้ว่าค่า
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ความหนืด (V: cSt) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะทางการใช้งานของรถยนต์ (D: km) ทั้งนี้ เมื่อทาการประมาณค่า
สมการแนวโน้มโดยใช้สมการที่ 7-8 จะได้ความสัมพันธ์ดงั นี้
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20 มีความสัมพันธ์เป็ น V=90.37+0.0098D
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30 มีความสัมพันธ์เป็ น V=95.15+0.0098D
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30 มีความสัมพันธ์เป็ น V=212.31+0.0027D
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30 มีความสัมพันธ์เป็ น V=224.86+0.0022D
เมื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ์ ที่ ศู น ย์บ ริ ก ารรถยนต์ส่ วนใหญ่ ใช้ส าหรั บ เปลี่ ยนถ่ ายน้ ามัน หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์
(ระยะทาง 10,000 km. สาหรั บนา้ มันหล่ อลื่นเครื่ องยนต์ แบบสั งเคราะห์ และ 7,500 km. สาหรั บสาหรั บนา้ มันหล่ อลื่น
เครื่ อ งยนต์ แ บบกึ่ งสั งเคราะห์ ) และจากสมการประมาณค่ าที่ ไ ด้ส าหรั บ การใช้ค่ าความหนื ด เป็ นเกณฑ์ ใ น
การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์จะได้ค่าความหนืดดังนี้
สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 0W-20 ควรเปลี่ยนเมื่อความหนืดสู งกว่า 188.37 cSt
สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์เบนซินสังเคราะห์ SAE 5W-30 ควรเปลี่ยนเมื่อความหนืดสู งกว่า 193.15 cSt
สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลสังเคราะห์ SAE 5W-30 ควรเปลี่ยนเมื่อความหนืดสู งกว่า 239.31 cSt
สาหรับน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ดีเซลกึ่งสังเคราะห์ SAE 10W-30 ควรเปลี่ยนเมื่อความหนืดสู งกว่า 241.36 cSt
อย่างไรก็ตามสาหรับการใช้ค่าความหนื ดของน้ ามันหล่อลื่ นเครื่ องยนต์เป็ นเกณฑ์ในการเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์ ควรมีการทดสอบเก็บตัวอย่างให้มากขึ้น (สาหรับบทความนี้ ขอ้ มูลสาหรับน้ ามันหล่อลื่น
เครื่ องยนต์ดีเซลมีจานวนน้อย) และควรเก็บตัวอย่างของศูนย์บริ การรถยนต์อื่นๆ เพื่อที่จะได้สมการประมาณค่าที่
มีความเที่ยงตรงมากขึ้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ คือเพื่อลดปั ญหาการส่ งงานล่าช้า ในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ของ
บริ ษทั ผลิตเครื่ องสาอางกรณี ศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผลการประเมิน ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จรวมของแผนกในปี
พ.ศ. 2563 ในหัวข้อการส่ งเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการผลิต ได้ร้อยละ 90 ซึ่ งไม่ผา่ นเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 97 จึงได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาโดยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณจาก
การเก็บเวลาการทางานจริ งของพนักงาน และวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้ Why-Why Analysis จากการวิเคราะห์
พบว่า วิธีการทางานเป็ นสาเหตุหลักที่ ทาให้เกิดการส่ งงานล่าช้า ในการปรับปรุ งเพื่อกาหนดคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ได้ป ระยุกต์ใช้ ใช้เครื่ อ งมื อ Process Activity Mapping และใช้ห ลักการ ECRS ซึ่ งผลจากการปรั บ ปรุ ง พบว่ า
สามารถลดเวลาขั้นตอนการทางานจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ยรวม 29,322 นาที ลดลงเหลือ 16,379 นาที คิดเป็ นร้อยละ
44.14 ส่งผลให้ดชั นีช้ ีวดั ความสาเร็ จได้เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 100 ซึ่งสู งกว่าที่เป้าหมายกาหนด
คาสาคัญ: งานล่าช้า / เอกสารข้อกาหนดกรผลิตสิ นค้า / ECRS / Process Activity Mapping / Why-Why Analysis

ABSTRACT
The objective of this study is to improve the packaging research and development department's
workflow in a cosmetic company case study to reduce the problem of tardy deliveries. The study revealed that
the results of the Key Performance Indicator assessment in 2020 in the issue of submission of pre-production
finish goods specification document is equal to 90%, which is lower than the standard assessment criteria of 97
percent. Therefore, the cause of the problem was analyzed by quantitative analysis from collecting the actual
working hours of the employees. and qualitative analysis using Why-Why Analysis. From the analysis, it was
found that the work method was the main reason for the tardiness in submitting work. Improvement to define
the operating manual has applied the Process Activity Mapping tool and applied the ECRS principle. It was
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found that the time of the work process can be reduced from the original 29,322 minutes to an average of
16,379 minutes or 44.14%, resulting in an increase in the success index to 100%, which is higher than the target
set.
Keywords: ECRS, Pre-Production Finish Goods Specification Document, Process Activity Mapping,
Tardy Delivery, Why-Why Analysis

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบันอุตสาหกรรมผลิ ตเครื่ องสาอางเป็ นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มสู งขึ้น ทาให้
บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่ เครื่ องสาอางจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึ งถึง โดยบริ ษทั กรณี ศึกษาประกอบกิจการรับจ้าง
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางครบวงจร และเป็ นผูน้ าด้านการผลิตเครื่ องสาอางขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันให้สูงขึ้นขั้นตอนการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่เครื่ องสาอางจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เนื่องจากบรรจุภณั ฑ์
ช่วยในเรื่ องของการส่งเสริ มการตลาด เป็ นสิ่ งแรกที่ผบู ้ ริ โภคสามารถมองเห็นได้ หากรู ปลักษณ์ภายนอกของบรรจุ
ภัณ ฑ์ เครื่ อ งส าอางมี ค วามสวยงามก็จ ะช่ วยท าให้ สิ น ค้ าหรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้ ัน มี ค วามโดดเด่ น ขึ้ น ช่ วยป้ อ งกัน
ผลิตภัณฑ์จากสภาวะสิ่ งแวดล้อมภายนอก และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ให้นานที่สุด
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - ธันวาคม 2563 พบว่าดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จ (Key Performance Indicator) ด้านการทางาน
ของพนักงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิ น ในหัวข้อการจัดส่ งเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้า ไม่ทันตามเวลาที่
กาหนด ซึ่ งทาให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแผนกผลิตทาให้เตรี ยมงานผลิตสิ นค้าไม่ทนั ตามเวลาที่กาหนด ส่ งผล
ต่อการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกาหนด และมีค่าปรับเกิดขึ้น จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ทาการศึกษาเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนการท างานในแผนวิ จัย และพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ โดยประยุ ก ต์ น าหลัก การ ECRS มาใช้ ใ น
การปรับปรุ งเพื่อให้พนักงานสามารถส่ งเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด และพนักงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการทางาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อลดอัตราร้อยละของปัญหาที่ทาให้เกิดการส่งมอบงานล่าช้าในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
(2) เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณั ฑ์

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การวิเคราะห์ ด้วยเทคนิค Why-Why Analysis เป็ นการวิเคราะห์หาเหตุรากเหง้าที่ทาให้เกิดปั ญหา
อย่างเป็ นระบบ มีข้นั ตอนไม่เกิดการตกหล่น โดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ ไม่ใช่การคาดเดาหรื อคิดไปเอง โดยระดม
สมองผูท้ ี่เกี่ยวข้อง พนักงาน หัวหน้างาน เพราะเป็ นผูเ้ ข้าใจสถานการณ์ มาทาการวิเคราะห์หาสาเหตุ จนพบสาเหตุ
รากเหง้าที่ทาให้เกิดปัญหานั้น [1]
3.2 Process Activity Mapping เป็ นเครื่ องมือในการศึกษากระบวนการไหลของกระบวนการ (Flow of
Process) เพื่อทำกำรแยกแยะควำมสู ญเสี ยที่มีในกระบวนกำรโดยระบุลกั ษณะงำนเป็ น 4 แบบ ได้แก่ ปฏิบตั ิการ
(Operation) การขนย้าย (Transportation) การตรวจสอบ (Inspection) การจัดเก็บ (Storage) และระบุลกั ษณะงาน
2195

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ทั้ง 4 แบบ ว่าเป็ น กิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม (Value Added Activities) กิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Non- Value Added
Activities) หรื อกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มแต่จาเป็ นต้องทา (Non-Value Added but Necessary Activities) [2]
3.3 เทคนิ ค ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify) หลัก การปรั บ ปรุ ง งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ประกอบด้วย E-Eliminate: กาจัดงานที่ไม่จาเป็ นออก C-Combine: รวมการทางานที่ คล้ายคลึงเข้า
ด้วยกัน R-Rearrange: เปลี่ยนลาดับขั้นตอนการทางานใหม่ S-Simplify: การทาให้การทางานที่จาเป็ นง่ายขึ้น [2]
3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิค Why-Why Analysis, Process Activity Mapping และ
ECRS ในการปรั บปรุ งกระบวนการทางาน สามารถนาไปปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่ น ศศิศ หาญ
นามาภิ ไธย [3] ศึ กษาการลดการสู ญ เสี ยเวลาในการวางแผนผลิ ตในอุตสาหกรรมฉี ดพลาสติ กโดยใช้เทคนิ ค
Process Activity Mapping และ ECRS สามารถลดเวลาน าจาก 1,515 นาที เป็ น 750 นาที คิ ด เป็ นร้ อยละ 50.5,
พงศธร ตราโต [4] ปรับปรุ งกาลังการผลิตของกระบวนการการผลิตลิฟต์โดยใช้หลักการ ECRS ปั จจุบนั พบว่า
กาลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการสั่งซื้อ ผลการปรับปรุ งสามารถลดรอบเวลาการทางาน สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการผลิ ตจากร้อยละ 83.5 เป็ น 93.6, นพมณี วัฒนสังสุ ทธิ์ [5] ปรับปรุ งกระบวนการปั๊ มขึ้นรู ปใน
อุตสาหกรรมชิ้นส่ วนรถยนต์ พบว่าการติดตั้งแม่พิมพ์ใช้เวลา 8.18 นาที ซึ่ งทาให้ปริ มาณการผลิ ตได้ 422 ชิ้ น/
ชัว่ โมง ไม่ถึง 450 ชิ้น/ชัว่ โมง ตามแผนที่กาหนด ปรับปรุ งวิธีการทางานโดยใช้การศึกษางาน เทคนิคการตั้งคาถาม
5W1H และ ECRS สามารถลดเวลาการติดตั้งแม่พิมพ์จาก 8.18 นาที ลดลงเหลือ 5.51 นาที และปริ มาณการผลิต
เพิ่มขึ้นเป็ น 474 ชิ้น/ชัว่ โมง, สถิตเทพ สังข์ทอง [6] ลดความสู ญเปล่าในกระบวนการผลิตเค้กชิ้นสามเหลี่ยมด้วย
เทคนิค ECRS ทาให้สามารถลดของเสี ยจากขั้นตอนการอบได้ร้อยละ 40 คิดเป็ นมูลค่า 2,835 บาท/เดือน และลด
ความสู ญเปล่าจากผลิตภาพแรงงานร้อยละ 24.93 คิดเป็ นมูลค่า 234,960 บาท/เดือน จากการศึกงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ที่ ใช้เทคนิ ค ECRS ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการ ซึ่ งงานวิจัยทั้งหมดสามารถบรรลุ วตั ถุป ระสงค์ ลดเวลาใน
กระบวนการทางานและเพิ่มความสามารถกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุ งได้

4. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา
การทางานในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จะเป็ นการทางานแบบแบ่งตามโปรเจคสิ นค้าและลูกต้าที่
ดูแล มีข้ นั ตอนการทางานแบ่งออกเป็ น 8 ขั้นตอนหลัก ในแต่ละขั้นตอนหลักจะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยใน
การทางาน และเป็ นการทางานแบบเรี ยงลาดับ (sequence) คือจะทางานในขั้นตอนต่อไปได้ก็ต่อเมื่องานขั้นตอน
แรกเสร็ จแล้วเท่านั้น จากการศึกษาการทางานและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่าผลเกณฑ์การประเมินดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จรวมของพนักงานทั้งหมดจานวน 16
คนในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ในหัวข้อการส่ งเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการผลิต
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่ งได้ร้อยละ 90 จากที่ต้งั เป้าหมายคือร้อยละ 97 ดังตารางที่ 1 จึงได้วิเคราะห์ถึงปั ญหา
ที่เกิดขึ้น
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ตารางที่ 1 ดัชนีวดั ความสาเร็ จด้านการทางานของพนักงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
หัวข้อตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ข้อร้องเรี ยน
จากลูกค้า
ออกแบบตรง
ตามข้อกาหนด
ส่งเอกสาร
ข้อกาหนดการ
ผลิตสิ นค้า
ล่วงหน้า
ก่อนการผลิต
ข้อร้องเรี ยน
ภายในจาก
หน่วยงานอื่น

เดือน

เป้าหมาย
พ.ศ. 2563

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

≤ 0.3

0

0

0

0

0

3.13

0

0

0

0

0

0

0.26

ผ่าน

≥ 97

89.22

100

98.75

100

98.26

96.88

99.11

99.31

100

93.75

98.44

93.75

97.29

ผ่าน

≥ 97

91.96

92.50

88.46

89.47

90.46

89.06

95.94

93.23

93.53

88.65

90.92

78.14

90.19

ไม่
ผ่าน

≤1

0

0

0

7.50

0

0

0

3.13

0

0

0

0

0.89

ผ่าน

ร้ อยละ สถานะ

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 พบว่ามีท้ งั พนักงานที่ได้ดชั นี
ชี้วดั ความสาเร็ จน้อยกว่าและมากกว่าหรื อเท่ากับร้อยละ 97 ทั้งนี้ความแตกต่างของพนักงานทั้งสองกลุ่มมีประเด็น
หลักเป็ นเรื่ องของประสบการณ์การทางาน ดังรู ปภาพที่ 1
100.00
90.00
80.00
70.00

96.25

93.01

94.44 94.02

82.33 82.39

91.20 90.48 90.05
88.06

97.22

100

100

100

75.00
64.48

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

0.00

พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 3-5 ปี

พนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี

รูปที่ 1 ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จเฉลี่ยรวมทั้ง 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ของพนักงาน
ที่มีประสบการณ์ 1-2 ปี จานวน 12 คน และพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 3-5 ปี จานวน 4 คน
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ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ การทางาน 1-2 ปี จานวน 12 คน ไม่สามารถผ่านเกณฑ์
การประเมิ น และพนักงานที่ มีประสบการณ์ การทางาน 3-5 ปี จานวน 4 คน สามารถผ่านเกณฑ์การประเมิ นที่
ร้อยละ 97 จากนั้นได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเวลาการทางานจริ งในทุกขั้นตอนการทางานของพนักงานทั้ง 2 กลุ่ม
4.2 วิเคราะห์ สภาพของปัญหา
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
1) วิ เคราะห์ เชิ ง ปริ ม าณโดยการเก็ บ เวลาการท างานจริ ง ของพนั ก งานทุ ก คน จ านวน 16 คน
ทาการจับเวลาโดยอยูภ่ ายใต้การประยุกต์ใช้หลักการประมาณค่าพารามิเตอร์ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เวลาการทางานจริ งของพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน 1-2 ปี และประสบการณ์การทางาน 3-5 ปี
ขั้นตอนการทางานหลัก
1. กาหนดข้อมูลจาเพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
2. ส่งทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
3. กาหนดข้อจาเพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์รอง
4. ส่งทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์รอง
5. ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
และตัวยา
6. ออกรหัสสาเร็จ รหัสบรรจุภณ
ั ฑ์ และทา
การสร้าง BOM ของสิ นค้าสาเร็จรู ป
7. จัดทาเอกสารเปิ ดสิ นค้าใหม่
8. จัดทาเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้า
รวม

เวลามาตรฐาน
(นาที)

เวลาการทางานจริ ง (นาที)
ประสบการณ์ 1-2 ปี
ประสบการณ์ 3-5 ปี
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน

1,440
4,800
240
3,120

2,554
7,771
177
2,471

168.18
291.83
26.88
13.11

818
4,021
163
2,468

98.12
227.54
1.5
11.09

11,340

10,766

31.71

10,773

31.38

1,920

1,031

6.40

1,024

4.08

960
2,400
26,220

788
3,764
29,322

70.67
190.63
799.41

745
1,363
21,375

17.32
153.53
544.56

จากตารางที่ 2 จะเห็ น ได้ว่ าในขั้น ตอนการท างานที่ 1, 2 และ 8 กลุ่ มพนั กงานที่ มี ป ระสบการณ์
การทางาน 1-2 ปี จานวน 12 คนใช้เวลาการทางานเกินกว่าเวลามาตรฐาน และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คอ่ นข้างสู ง
เนื่ อ งมาจากเวลาที่ ใช้ในการท างานของแต่ ล ะคนมี ค่ า แตกต่ างกัน ค่ อ นข้างมาก เมื่ อ เที ย บกลุ่ ม พนักงานที่ มี
ประสบการณ์การทางาน 3-5 ปี ที่ใช้เวลาการทางานแตกต่างกันไม่มากนัก
2) วิเคราะห์ เชิงคุณภาพโดยใช้ หลักการ Why-Why Analysis
เพื่อต้องการทราบสาเหตุของปั ญหาการทางานของพนักงานที่มีประบสบการณ์การทางาน 1-2 ปี
ที่ แท้จริ งเป็ นอย่างไร จึงได้มีการรวบรวมบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้องที่ มี ประสบการณ์ การท างานโดยตรง ทั้งนี้ มี ท้ ัง
พนักงาน พนักงานระดับ 1 พนักงานระดับ 2 หัวหน้าแผนก และผูจ้ ดั การแผนก มาทาการวิเคราะห์สาเหตุ โดยใช้
ความคิดเชิ งตรรกะ ไม่ใช่ การคาดเดาหรื อคิดไปเอง เพื่อให้ สามารถแก้ปัญหาได้ถึงรากเหง้าของปั ญหาอย่างมี
หลักเกณฑ์ และเป็ นระบบ มีข้นั ตอนและมีเหตุผล ดังรู ปที่ 2
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รูปที่ 2 การวิเคราะห์ Why-Why Analysis
หลังจากที่ได้ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis พบว่าในขั้นตอนการทางานใน
ปั จจุบนั ไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual) เพื่อกาหนดเป็ นมาตรฐานในการทางาน และไม่มีวิธีการทางาน
ในกิจกรรมการจัดทาเอกสารที่สาคัญต่าง ๆ ทาให้พนักงานที่มีประสบการณ์ 1-2 ปี ไม่มีตน้ แบบที่ใช้ในการทางาน
ที่ให้สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ ดังนั้นสามารถสรุ ปแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เข้ามาช่วยในการปรับปรุ งกระบวนการขั้นตอนการทางาน
2. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานเพื่อกาหนดเป็ นมาตราฐานในการทางาน และจัดทาวิธีการทางานให้
พนักงานสามารถศึกษาได้ดว้ ยตัวเอง เนื่องจากการทางานในปั จจุบนั ไม่มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน และวิธีการทางานที่
กาหนดเป็ นมาตรฐาน แต่เกิดจากการสอนงานจากพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่าสอนต่อกันมาเรื่ อย ๆ
4.3 การดาเนินการปรับปรุงขั้นตอนการทางาน
นาเวลาการทางานจริ งของพนักงานที่มีประสบการณ์ทางาน 1-2 ปี ที่ได้จาการประมาณค่าพารามิเตอร์ มา
วิเคราะห์ผา่ นแผนภาพการไหล (Process Activity Mapping) เท่านั้น เนื่องจากเป็ นกลุ่มพนักงานที่ไม่สามารถผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ร้อยละ 97 และทางานเกินเวลามาตรฐาน โดยวิเคราะห์ถึงคุณค่าของงานและความสู ญเสี ยใน
กระบวนการทางาน โดยจาแนกคุณค่าของงานออกเป็ นกิจกรรมที่ เพิ่มคุณค่า กิจกรรมที่ไม่เพิ่ม และกิจกรรมที่
จาเป็ นต้องทาแต่ไม่เพิ่ม มี หลักเกณฑ์การการระบุลกั ษณะงานคือ กิ จกรรมที่ มีคุณค่าเพิ่มมาจากการปฏิ บตั ิ การ
เท่านั้น ไม่ใช้ทุกปฏิบตั ิการจะมีคุณค่าเพิ่ม กิจกกรรมการขนย้าย การตรวจสอบ และการเก็บ อาจจะเป็ นกิจกรรมที่
ไม่มีคุณค่าเพิ่ม หรื อกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มแต่จาเป็ นต้องทาโดยจะใช้ข้นั ตอนการทางานหลักที่ 1 แสดงตัวอย่าง
ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างการทา Process Activity Mapping ของขั้นตอนการทางานหลักที่ 1
ลาดับ

กิจกรรมในขั้นตอนการทางาน

1.

จัดทำเอกสำรขอข้อมูลรำยละเอียดตัวยำเพื่อให้แผนกคิดค้น
สูตรเครื่ องสำอำงกรอกข้อมูลรำยละเอียดตัวยำ
ส่งเอกสำรผ่ำนทำง อีเมลให้แผนกคิดค้นสูตรเครื่ องสำอำง
รอคอยเอกสำรตอบกลับจำกทำงแผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสำอำง
ตรวจสอบข้อมูลควำมเสี่ ยงของตัวยำ
ดำเนินกำรค้นหำข้อมูลเรื่ องกำรเข้ำกันได้ของตัวยำกับวัสดุ
บรรจุภณ
ั ฑ์หลักที่ฐำนข้อมูล
กำหนดวัสดุและขนำดของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
ส่งข้อมูลให้แผนกจัดหำทำงอีเมลเพื่อขอชิ้นงำนบรรจุภณ
ั ฑ์
หลักจำกร้ำนค้ำเพื่อนำมำทดสอบ

2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวม
VA
NVA
NNVA

หมายเหตุ :
Operation

Transportation

Inspection

เวลา
(นาที)

Operation

15

NNVA

10
1,580
28
853

Transport

Inspection

Storage

NNVA
NVA
NNVA
VA

55
13

VA

2,554
908
1,580
66

923
908
0
15

NNVA
23
0
0
23

28
0
0
28

1,580
0
1,580
0

Storage/Waiting

หลัง จากที่ ท า Process Activity Mapping แล้ว ท าให้ ท ราบว่ า เวลาการท างานที่ ใ ช้ ไ ปในแต่ ล ะ
กิจกรรม เพื่อดูว่าใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่ม ไม่มีคุณค่าเพิ่ม และกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มแต่จาเป็ นต้อง
ทามากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นประยุกต์ใช้หลักการ ECRS มาปรั บปรุ งขั้นตอนการทางานในแผนกวิจยั และ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จมีแนวทางการปรับปรุ งขั้นตอนการทางาน ดังแสดงตัวอย่างของขั้นตอนการทางานหลักที่ 1
ดังนี้
(1) การกาจัดขั้นตอนการทางานที่ไม่ จาเป็ น (Eliminate)
กาจัดกิจกรรมการจัดทาเอกสารขอข้อมูลตัวยา กิจกรรมการส่ งเอกสารทางอีเมลให้แผนกคิดค้น
สู ตรเครื่ องสาอาง เพื่อสามารถกาจัดกิจกรรมการรอคอยเอกสารตอบกลับจากทางแผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอางได้
เนื่ องจากเอกสารขอข้อมูลตัวยาเป็ นเอกสารที่ไม่จาเป็ นต้องให้แผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นผูเ้ ริ่ มจัดทา
แต่แผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอาง สามารถเป็ นผูเ้ ริ่ มจัดทาได้เลย
(2) การรวมขั้นตอนการทางาน (Combine)
ในขั้นตอนนี้ ไม่มีกิจกรรมใดที่ สามารถใช้หลักการรวมขั้นตอนการทางานได้ จึ งจาเป็ นต้องน า
หลักการ ECRS ในส่วนอื่นๆ มาใช้ในการปรับปรุ งต่อไป
(3) การจัดขั้นตอนการทางานใหม่ (Rearrange)
หลังจากที่ได้กาจัดกิจกรรมการจัดทาเอกสารขอข้อมูลตัวยา กิจกรรมการส่ งเอกสารทางอีเมลให้
แผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอาง และกิจกรรมการรอคอยเอกสารตอบกลับจากทางแผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอาง
ออกไปแล้ว ลาดับต่อมาจัดขั้นตอนการทางานใหม่โดยจากเดิมหลังจากที่ทางแผนกติดต่อลูกค้าทราบข้อมูลจาก
ลูกค้าว่า สิ นค้าจะได้ออกขาย ก็จะดาเนิ นการส่ งข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า และความต้องการของลูกค้ามาให้ทาง
แผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อดาเนินการต่อ และหลังจากนั้นทางแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จะจัดทา
เอกสารขอข้อมูลรายละเอียดตัวยาส่ งให้แผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอาง ใส่ ขอ้ มูลรายละเอียดตัว ซึ่ งโดยปกติ แล้ว
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ทางแผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอางจะให้ขอ้ มูลตัวยาตัวยาหลังจากทราบว่า สิ นค้าจะได้ออกขายจากทางแผนกวิจยั
และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึ่ งขั้นตอนการทางานแบบเดิมนี้ เป็ นขั้นตอนการทางานที่ซ้ าซ้อนในเรื่ องเอกสารที่ตอ้ ง
ส่งไปมา และใช้ระยะเวลารอคอยที่นาน เนื่องจากการทางานแบบเดิมไม่มีการแจ้งวัน เวลา ที่ตอ้ งการข้อมูล และ
ไม่มีการกาหนดมาตรฐานการทางานที่ให้แผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอางรับทราบ จึงได้จดั ขั้นตอนการทางานใหม่
โดยให้ทางแผนกติดต่อลูกค้าส่งข้อมูลรายละเอียดสิ นค้า และความต้องการของลูกค้ามาทางอีเมลหลังจากทราบว่า
สิ นค้าจะได้ออกขายให้ทางแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และแผนกคิดค้นสู ตรเครื่ องสาอางรับทราบพร้อมกัน
หลังจากที่ ท างแผนกคิ ดค้น สู ต รเครื่ องสาอางรั บ ทราบว่า สิ น ค้าจะได้อ อกขาย ก็สามารถจัด ท าเอกสารข้อ มู ล
รายละเอียดตัวยา และจัดส่งเอกสารมาทางอีเมลให้แผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ได้เลย โดยไม่ตอ้ งรอให้แผนก
วิจยั และบรรจุภณั ฑ์ส่งเอกสารไปให้
(4) การปรับปรุงขั้นตอนการทางานให้ ง่ายขึน้ (Simplify)
ในขั้น ตอนการกาหนดข้อมูลจาเพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์ห ลัก มี กิจกรรมการค้น หาฐานข้อมู ลเรื่ อ ง
การเข้ากันได้ของตัวยากับ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี จะใช้เวลาใน
การค้นหาฐานข้อมูล ประมาณ 853 นาที หรื อประมาณ 2 วัน (1 วันเท่ากับ 8 ชั่วโมง หรื อ 480 นาที) เนื่ องจาก
ฐานข้อมู ลในปั จจุบัน ไม่ได้มี การท าให้ เป็ นปั จจุบัน ท าให้ ต้อ งใช้วิธีการสอบถามพนักงานที่ มีป ระสบการณ์
การทางานมากกว่าซึ่งทาให้เกิดการใช้เวลาที่มากขึ้น และมีรูปแบบการใช้งาน หรื อการหาข้อมูลที่เข้าถึงยาก จึงได้
น าหลัก การปรั บ ปรุ ง ขั้น ตอนการท างานให้ ง่ ายขึ้ น มาใช้ในการปรั บ ปรุ ง โดยท าการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ
ฐานข้อมูลใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้น เข้าถึงง่าย จัดทาข้อมูลให้เป็ นปั จจุบัน และกาหนดเป็ นมาตราฐานการทางาน
เมื่อหลังจากจบงานของแต่ละสิ นค้าพนักงานทุกคนต้องมาใส่ขอ้ มูลในฐานข้อมูลนี้ โดยจะมีการตรวจสอบทุกสอง
สัปดาห์ เพื่อให้หนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด จึงได้ทาการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Manual)
สาหรับทุกขั้นตอนการทางานไว้ท้ งั 8 ขั้นตอนการทางานหลัก เพื่อกาหนดมาตรฐานการทางานให้เป็ นระบบ
กาหนดระยะเวลามาตรฐานในการทางานแต่ละขั้นตอน และระบุถึงผลกระทบถ้าไม่สามารถทางานได้ตามเวลา
มาตรฐานให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบตั ิตาม ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ และ
แผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อยึดถือและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
4.4 วิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
จากการปรับปรุ งกระบวนการขั้นตอนการทางานทาให้ได้ข้ นั ตอนการทางานใหม่ ซึ่ งแสดงตัวอย่าง
ขั้นตอนการทางานหลักที่ 1 ก่อนการปรับปรุ ง และหลังการปรับปรุ ง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เวลาการทางานในขั้นตอนการทางานหลักที่ 1 ก่อนการปรับปรุ ง และหลังการปรับปรุ ง
ก่อนการปรับปรุง
ลาดับ
กิจกรรมในขั้นตอนการทางาน

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทาเอกสารขอข้อมูลรายละเอียดตัวยา
เพื่อให้แผนกคิดค้นสูตรเครื่ องสาอาง
กรอกข้อมูลรายละเอียดตัวยา
ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลให้แผนกคิดค้น
สูตรเครื่ องสาอาง
รอคอยเอกสารตอบกลับจากทางแผนก
คิดค้นสูตรเครื่ องสาอาง
ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ ยงของตัวยา
ค้นหาฐานข้อมูลเรื่ องการเข้ากันได้ของ
ตัวยากับวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
กาหนดวัสดุและขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์
หลัก
ส่งข้อมูลให้แผนกจัดหาทางอีเมลเพื่อขอ
ชิ้นงานบรรจุภณ
ั ฑ์หลักจากร้านค้าเพื่อ
นามาทดสอบ
เวลาทางานรวม

หลังการปรับปรุง

เวลาการทางานจริง
(นาที)
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15
0.74

10

0

1,580

160.45

28
853

4.52
119.63

55

7.22

13

2.57

2,554

168.18

กิจกรรมในขั้นตอนการทางาน

จัดทาเอกสารขอข้อมูลรายละเอียดตัวยาเพื่อให้
แผนกคิดค้นสูตรเครื่ องสาอางกรอกข้อมูล
รายละเอียดตัวยา
ส่งเอกสารผ่านทางอีเมลให้แผนกคิดค้นสูตร
เครื่ องสาอาง
รอคอยเอกสารตอบกลับจากทางแผนกคิดค้น
สูตรเครื่ องสาอาง
ตรวจสอบข้อมูลความเสี่ ยงของตัวยา
ค้นหาฐานข้อมูลเรื่ องการเข้ากันได้ของตัวยากับ
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
กาหนดวัสดุและขนาดของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก

เวลาการทางานจริง
(นาที)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
15
0.74

10

0

1,580

160.45

28
155

4.52
30.90

55

7.22

ส่งข้อมูลให้แผนกจัดหาทางอีเมลเพื่อขอชิ้นงาน
บรรจุภณ
ั ฑ์หลักจากร้านค้าเพื่อนามาทดสอบ

13

2.57

เวลาทางานรวม

251

34.23

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ น ว่าการประยุกต์ใช้ห ลักการ ECRS ในการปรั บ ปรุ งกระบวนนขั้น ตอน
การทางานที่ 1 ที่ แสดงเพื่อเป็ นตัวอย่าง สามารถลดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นออกไปได้ ส่ งผลทาให้เวลา
การทางานรวมในขั้นตอนที่ 1 ลดลงจาก 2,554 นาที ลดลงเหลือ 251 นาที

5. ผลการวิจัย
จากการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS มาปรับปรุ งการทางานทั้ง 8 ขั้นตอน พบว่าหลังการปรับปรุ งตั้งแต่
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี จานวน 12 คน ใช้
เวลาการทางานที่ลดลง เปรี ยบเทียบเวลาการทางานที่ลดลงก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบเวลาการทางานก่อนการปรับปรุ งและการปรับปรุ ง
ขั้นตอนการทางานหลัก
1. กาหนดข้อมูลจาเพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
2. ส่งทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก
3. กาหนดข้อจาเพาะของบรรจุภณ
ั ฑ์รอง
4. ส่งทดสอบบรรจุภณ
ั ฑ์รอง
5. ทดสอบความเข้ากันได้ของบรรจุภณ
ั ฑ์หลักและตัวยา
6. ออกรหัสสาเร็จ รหัสบรรจุภณ
ั ฑ์ และทาการสร้าง
BOM ของสิ นค้าสาเร็จรู ป
7. จัดทาเอกสารเปิ ดสิ นค้าใหม่
8. จัดทาเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้า
รวม

เวลา
มาตรฐาน
(นาที)

เวลาการทางานจริ ง (นาที)
ก่อนการปรับปรุ ง
หลังการปรับปรุ ง
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน

1,440

2,554

168.18

251

34.23

4,800

7,771

291.83

3,892

216.82

240

177

26.88

210

12.65

3,120

2,471

13.11

2,209

11.97

11,340

10,766

31.71

7,423

14.85

1,920

1,031

6.40

1,031

6.40

960

788

70.67

788

70.67

2,400

3,764

190.63

575

119.42

26,220

29,322

799.41

16,379

487.01
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จากเวลาการทางานที่ลดลง จึงส่ งผลพนักงานสามารถส่ งเอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าได้ตามเวลาที่
กาหนด และส่งผลทาให้เกณฑ์การประเมินดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จเพิ่มขึ้น ดังรู ปที่ 3

ร้อยละของดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จ

100

96

100

100

100

90
80

70
60
50
40
30

20

เดือน
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รูปที่ 3 ดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จเฉลี่ยรวมหลังการปรับปรุ ง ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคม
พ.ศ. 2564 ของพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี
จากรู ป ที่ 3 จะเห็ น ได้ว่ าในช่ ว งเดื อ นเมษายน พนัก งานยัง มี ดัช นี ช้ ี วัด ความส าเร็ จ ไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 97
เนื่องจากเป็ นช่วงการเปลี่ยนจากขั้นตอนการทางานแบบเดิม มาสู่ ข้ นั ตอนการทางานใหม่ จึงทาให้ในช่วงเดือนนี้
พนักงานบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนการทางานแบบใหม่ในบางขั้นตอน แต่หลังจากที่ได้มีการแนะนาและ
พูดคุย ทาให้ต้งั แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีดชั นีช้ ีวดั ความสาเร็ จเพิ่มขึ้นจนถึง ร้อยละ 100
ซึ่งมากกว่าที่ต้งั เป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 97 ส่ งผลทาให้ผ่านเกณฑ์การประเมินดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จในหัวข้อการส่ ง
เอกสารข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าล่วงหน้าก่อนการผลิตได้

6. สรุปผลการทดลอง
งานวิจยั นี้เป็ นการหาแนวทางในการปรับปรุ งขั้นตอนการทางานในแผนกวิจยั และพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ใน
บริ ษทั ผลิตเครื่ องสาอางกรณี ศึกษา โดยการศึกษาการทางาน นา Why-Why Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปั ญหาและหาแนวทางในการแก้ไข ศึกษาขั้นตอนการทางานโดยใช้เครื่ องมือ Process Activity Mapping และ
ปรับปรุ งขั้นตอนการทางานโดยการประยุกต์ใช้หลักการ ECRS จากการปรับปรุ งตามแนวทางดังกล่าว พบว่า
สามารถจัด ท าขั้น ตอนการท างานใหม่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น โดยก าจัด ขั้น ตอนการงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น
รวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน จัดขั้นตอนการทางานใหม่ และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานให้พนักงาน หลังจาก
การปรับปรุ งขั้นตอนการทางานพบว่าสามารถลดเวลาขั้นตอนการทางานจากเดิมใช้เวลาเฉลี่ยรวม 29,322 นาที
ลดลงเหลือ 16,379 นาที คิดเป็ นร้อยละ 44.14 และพนักงานที่มีประสบการณ์การทางาน 1-2 ปี สามารถส่งเอกสาร
ข้อกาหนดการผลิตสิ นค้าได้ทนั ตามเวลาที่ กาหนด และเกณฑ์การประเมิ น ดัชนี ช้ ี วดั ความสาเร็ จได้เพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 100 ส่งผลทาให้ผา่ นเกณฑ์การประเมินที่ต้งั เป้าหมายร้อยละ 97 ได้
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7. ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ เป็ นกรณี ศึกษาที่ ได้นาหลักการเทคนิ คทางวิศวอุตสาหการมาประยุกต์ ใช้ในการวิเคราะห์
ปั ญหา เสนอแนวทางในการแก้ปั ญหา และแก้ไขปั ญ หาอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงาน
ลักษณะอื่น เพื่อใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการอื่นๆ ที่สนใจได้
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ระยะตรวจจับสู งสุ ดและความสว่างต่าสุ ด ในการติดตั้งระบบสายพานลาเลียง
สาหรับคัดแยกโลหะ อโลหะและการคัดแยกสี
THE MAXIMUM SPACING DETECTOR AND THE LOWEST LUMINANCE
IN SETTING UP OF BELT CONVEYOR SYSTEM FOR SORTING METAL
NON-METAL AND COLOR RECOGNITION
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61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1111
E-mail: akekachai.de@spu.ac.th
บทคัดย่อ
ชุดสาธิ ตเครื่ องคัดแยกวัสดุประเภทโลหะ อโลหะและสี มีการใช้งานร่ วมกับสายพานลาเลียง โดยจะ
ทางานอยู่ภายใต้การควบคุมด้ว ยโปรแกรมเมเบิ ลคอนโทรลเลอร์ โดยใช้โปรแกรมคาสั่งที่ ทาหน้าที่ เหมื อ น
วงจรรี เลย์ ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของเครื่ องจักร ทาให้เครื่ องจักรทางานได้
โดยอัตโนมัติ โดยระบบจะตรวจจับวัตถุที่เป็ นโลหะ อโลหะด้วยพร็ อกซิมิต้ ีเซนเซอร์ ระยะในการตรวจจับวัตถุที่
เป็ นโลหะไม่ควรเกิน 29 เซนติเมตร และอโลหะไม่ควรเกิน 18 เซนติเมตร จากนั้นจะคัดแยกสี เหลือง สี แดง และ
สี น้ าเงินด้วยการใช้ตวั ตรวจรู ้แบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ร่วมกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ซึ่ งการทดสอบ
การตรวจและคัดแยกสี กระทาภายใต้สภาวะที่ควบคุมแสงรบกวนจากภายนอกในที่ความสว่าง 3,291 LUX แบบ
ปิ ดทึบ ทาให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่า จากผลการทดลองพบว่าที่ได้จากเซนเซอร์
R G B มีระยะความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ดังนี้ วัตถุที่เป็ นโลหะ เซนเซอร์ R G B เมื่อทดสอบกับชิ้นงานสี
Yellow Red Blue จะมี ค่า 37.1±0.32, 59.9±1.65, 264.2±4.24 (เซนเซอร์ R), 47±0.47, 182.4±2.99, 138.2±1.03
(เซนเซอร์ G) และ 71.5±1.96, 125±1.15, 57.3±1.95 (เซนเซอร์ B) และเมื่ อ เป็ นวัต ถุ อ โลหะ ผลการทดสอบ
เซนเซอร์ R G B กับชิ้นงานสี Yellow Red Blue จะมีค่า 37±0.47, 57.6±2.76, 277.6±4.12 (สาหรับเซนเซอร์ R),
46.6±2.01, 180.6±1.26, 137.7±2.98 (ส าหรั บ เซนเซอร์ G) และ , 71.7±2.79, 121.6±2.83 ,54.3±2.63 (ส าหรั บ
เซนเซอร์ B)
คาสาคัญ : โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์, การคัดแยกโลหะ, การคัดแยกอโลหะ, การคัดแยกสี

ABSTRACT
The metal, non-metal and color sorting machine demonstration unit is used in conjunction with a
conveyor belt. It will operate under the control of a programmable controller by using a program that acts like a
relay circuit It is used in industrial applications to increase the efficiency of the machine. make the machine work
automatically. The system will detect metal, non-metals object with proximity sensors. The detection distance of
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metal objects should not exceed 29 centimeters and non-metals should not exceed 18 centimeters. The yellow,
red, and blue specimens are then isolated using a microcontroller sensor and a programmable controller. which
the testing and color sorting under controlled ambient light conditions at 3,291 LUX. The result are accurate value
with low standard deviations. From the experimental results, it was found that the error obtained from the RGB
sensor has a small tolerance as follows, Metal object RGB sensor when tested on Yellow Red Blue color
specimens are 37.1±0.32, 59.9±1.65, 264.2±4.24 (R sensor), 47±0.47, 182.4±2.99, 138.2±1.03 (G sensor) and
71.5±1.96, 125±1.15, 57.3±1.95 (B sensor) and when it is a non-metallic object. RGB sensor test results with
yellow red blue specimens are 37±0.47, 57.6±2.76, 277.6±4.12 (for R sensor), 46.6±2.01, 180.6±1.26, 137.7±2.98
(for G sensor), and, 71.7±2.79, 121.6±2.83 ,54.3±2.63 (for sensor B).
Keywords : Programmable Controller, Metal Sorting, Non-Metal Sorting, Color Sorting

1. บทนา
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยระยะเวลาหลายปี ที่ ผ่านมาได้มี การพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ ว
เนื่องจากความรวดเร็ วในการขยายตัวนี้เองบางทีก่อให้เกิดปั ญหาขึ้นได้ ทั้งนี้ก็เพราะผูผ้ ลิตมัวสนใจกับการขยาย
การผลิตเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มองถึงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต การใช้ระบบการขนถ่ายลาเลียงวัสดุก็
เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิต การขนถ่ายลาเลียงเป็ นการขนสิ่ งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ ง ในเวลาที่ ที่น้ ันต้องการอยู่ในลักษณะของคุณภาพที่ ต้องการ ซึ่ งอาจเป็ นการลาเลี ยงวัตถุดิบต่างๆ เข้าสู่
ขบวนการแปรสภาพออกมาเป็ นสิ น ค้า และมี ก ารขนถ่ า ยล าเลี ย งสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต ได้เ ข้า ไปเก็ บ ที่ โ กดัง ก่ อ น 70
เปอร์เซ็นต์ จะเป็ นเวลาที่วสั ดุเคลื่อนที่ไปกับการขนถ่าย ส่วนอีกประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จะเป็ นเวลาของการผลิต
สิ นค้าขบวนการอื่นๆ ฉะนั้นการขนถ่ายวัสดุจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการผลิตสิ นค้าแต่ละชนิด
ในการผลิ ต สิ นค้าเรามักจะจัด ให้วสั ดุ เป็ นตัวถู กเคลื่ อนย้าย เราสามารถที่ จะใช้ระบบขนถ่ายที่ เป็ น
สายพานลาเลียงได้ โดยอาศัยการทางานของมอเตอร์ เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่มายังจุดตรวจจับวัตถุ ตัวเซ็นเซอร์ จะ
ส่ ง สั ญ ญาณให้ กับ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม พี แ อลซี (Programmable Logic Controller : PLC) เพื่ อ ท าการประมวลผล
ต่อจากนั้นโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลจะเป็ นตัวส่ งสัญญาณเอาต์พุตสั่งให้มอเตอร์ ทาการผลักวัตถุลงตาม
ช่องที่ได้กาหนดไว้ซ่ ึ งจะทาให้เกิดสะดวกและประหยัด เป็ นผลให้การผลิ ตสิ นค้ามีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นและมีผล
กาไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ดังนั้นการใช้งานและการติดตั้งพร็ อกซิ มิต้ ีเซนเซอร์ เพื่อใช้การตรวจจับวัคถุที่เป็ นโลหะ อโลหะ และ
รวมถึงการคัดแยกสี จากวัตถุท้งั สองประเภทด้วยการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ RGB ร่ วมการไมโครคอนโทรลเลอร์ จึง
มีความสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งในการความคุมแสงจากภายนอก และระยะความห่างสู งสุ ด เพื่อให้ผลรับของการคัดแยก
วัตถุไม่เกิดความผิดพลาด
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2. ทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
2.1 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) [5]
PLC หรื อ โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) เป็ นอุปกรณ์
ควบคุมการทางานของเครื่ องจักร ในกระบวนการทางานต่างๆ โดยมี Microprocessor เป็ นตัวสั่งการที่สาคัญ PLC
จะมีส่วนประกอบที่สาคัญหลักๆ ได้แก่ อินพุต ส่ วนประมวลผล และเอาต์พุต เราสามารถสร้างวงจรหรื อแบบ
การควบคุมได้โดยการป้อนโปรแกรมคาสั่งต่างๆ ลงใน PLC นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานร่ วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้
อี ก ด้ว ย เช่ น เครื่ อ งอ่ า นบาร์ โ ค้ด (Barcode), เครื่ อ งพิ ม พ์ ซึ่ งในปั จ จุ บัน นอกจาก PLC จะใช้ง านแบบเดี่ ย ว
(Standalone) แล้วยังสามารถต่อ PLC หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน (Network) เพื่อควบคุมการทางานของระบบให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนมาใช้ PLC มากขึ้น

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมภายใน PLC [5]
การใช้ PLC สาหรับควบคุมเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีขอ้ ได้เปรี ยบกว่า
การใช้ระบบรี เลย์ (Relay) ซึ่งจาเป็ นจะต้องเดินสายไฟฟ้า ฉะนั้น เมื่อมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเปลี่ยนกระบวนการผลิต
หรื อลาดับการทางานใหม่ ก็ต้อ งเดิ น สายไฟฟ้ าใหม่ ซึ่ งเสี ยเวลาและค่ าใช้จ่าย แต่เมื่ อเปลี่ ยนมาใช้ PLC แล้ว
การเปลี่ยนกระบวนการผลิตหรื อลาดับการทางานใหม่น้ นั ทาได้โดยการป้อนโปรแกรมใหม่เท่านั้น
2.2 เซนเซอร์ (Sensor) [4]
เป็ นอุปกรณ์ซ่ ึงทาหน้าที่เป็ นตัวตรวจจับปริ มาณทางฟิ สิ กส์ โดยอาศัยหลักการทางานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่
กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถกาเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณของสิ่ งที่ตอ้ งการตรวจจับได้ โดยการ
แปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์ให้เป็ นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่ งเป็ นคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้า เพื่อป้อนให้กบั ระบบหรื อกระบวนการ แล้วนาไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป อาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์
คือ ทรานสดิ วเซอร์ (Transducer) ประเภทหนึ่ งที่ ทาหน้าที่ เปลี่ ยนพลังงานรู ปแบบหนึ่ งให้เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ในบางครั้ งจึ ง มี ก ารเรี ย กเซนเซอร์ ว่ า ทรานสดิ ว เซอร์ ห รื อ เรี ย กทรานสดิ ว เซอร์ ว่ า เซนเซอร์ ซึ่ งขึ้ น อยู่ กับ
วัตถุประสงค์และลักษณะการประยุกต์ใช้งานที่ตอ้ งการวัด
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ปั จจัยในการเลือกเซนเซอร์ ใช้งานขึ้นอยู่กบั ปริ มาณธรรมชาติของปริ มารทางฟิ สิ กส์ที่จะทาการวัดและ
ควบคุมค่าเป็ นสาคัญ รวมไปถึงราคา ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนคุณภาพของข้อมูลที่ทาการวัด นอกจากนี้ยงั มีปัจจัย
สาคัญอื่นที่ควรพิจารณาอีก เช่น ความเหมาะสมของเซนเซอร์ที่จะนาไปใช้ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ
2.2.1 เซนเซอร์ ชนิด Inductive Proximity Sensor บริ เวณส่วนหัวของเซนเซอร์จะมีสนามแม่เหล็ก
ซึ่ งมีความถี่สูง โดยได้รับสัญญาณมาจากวงจรกาเนิดความถี่ ในกรณี ที่มีวตั ถุหรื อชิ้นงานที่เป็ นโลหะ เข้ามาอยูใ่ น
บริ เวณที่สนามแม่เหล็กสามารถส่ งไปถึง จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนา จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทาให้เกิดการหน่วงออสซิลเลท (Oscilate) ลดลงไป หรื อบางทีอาจถึงจุดที่หยุดการออสซิลเลท และเมื่อนาเอาวัตถุ
นั้นออกจากบริ เวณตรวจจับ วงจรกาเนิดคลื่นความถี่ก็เริ่ มต้นการออสซิ ลเลทใหม่อีกครั้งหนึ่ง สภาวะดังกล่าวใน
ข้างต้นจะถูกแยกแยะได้ดว้ ยวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ที่อยู่ภายใน หลังจากนั้นก็จะส่ งผลไปยังเอาต์พุตว่าให้ทางาน
หรื อ ไม่ ท างาน โดยทั้ง นี้ จะขึ้ น อยู่กับ ชนิ ดของเอาต์พุ ตว่ า เป็ นแบบใด เพื่ อ เป็ นการลดจิ น ตนาการในการทา
ความเข้าใจการทางานของเซนเซอร์ชนิดนี้จึงขอแสดงด้วยรู ปต่อไปนี้

ภาพที่ 2 การทางานของเซนเซอร์แบบเหนี่ยวนา (INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS) [4]
(ที่มา : http://www.compomax.co.th/product/working-principle-inductive-sensors/)
2.2.2 เซนเซอร์ ชนิดเก็บประจุ (Capacitive Sensor) เซนเซอร์ ประเภทนี้มีโครงสร้างทั้งภายนอก
และภายในคล้ายกับแบบเหนี่ยวนา การเปลี่ยนแปลงของความจุ เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดหนึ่งเข้ามา
ใกล้สนามไฟฟ้ าของคาปาซิ เตอร์ เซนเซอร์ ชนิ ดนี้ สามารถตรวจจับอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่ โลหะได้ นิ ยมใช้ตรวจจับ
ชิ้นงานที่มีระยะห่ างจากตัวเซนเซอร์ ค่อนข้างมาก นอกจากมีคุณลักษณะเด่นในเรื่ องของระยะการตรวจจับที่ไกล
แล้ว เซนเซอร์ ชนิดนี้ยงั มีขอ้ ดีอยู่อีกหลายประการด้วยกัน คือ สามารถตรวจจับวัตถุได้เกือบทุกประเภท ความเร็ ว
ในการตรวจจับสู ง และมีรุ่นที่สามารถแยกความแตกต่างสี ได้ เนื่องจากในงานบางลักษณะไม่สามารถใช้เซนเซอร์
ประเภทต่างๆ ที่ได้กล่าวมาขั้นต้นได้ เช่นการตรวจจับของเหลวในภาชนะบรรจุ ตรวจจับระดับความลึกของแหล่ง
น้ า ตรวจจับพื้นผิวถนนสาหรับยานพาหนะบางชนิด เป็ นต้น คลื่นเสี ยงที่นามาทาเซนเซอร์ประเภทนี้จะอยูใ่ นช่วง
ความถี่ 20KHz–1GHz ซึ่งเรี ยกว่า Ultrasonic
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2.2.3 เซนเซอร์ ชนิด Photoelectric Sensor นั้นจะมีโหมดการทางานอยู่ 3 ประเภท คือ แบบตัวรับ
ตัวส่ ง แยกกัน (Opposed Mode) แบบสะท้อนกับแผ่นสะท้อน (Retroreflective Mode) และแบบสะท้อนกับวัตถุ
(Diffuse Mode) ซึ่ งทั้ง 3 แบบนี้ ถื อว่าเป็ นแบบพื้นฐานของ Photoelectric Sensor ทุกประเภท จึ งจาเป็ นต้องมี
ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการนาไปเลือกใช้ได้อย่างถูกวิธี

3. วิธีการดาเนินงาน
ในการออกแบบชุด สาธิ ตการคัดแยกวัตถุควบคุมด้วย PLC เพื่อการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าโดยใช้ PLC
ไปควบคุมการทางาน โดยมี ส่วนประกอบที่ ส าคัญดังนี้ ชุ ดขับเคลื่ อน โซลิ นอยด์ไฟฟ้ า และเซนเซอร์ ต่ า งๆ
เพื่อที่จะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางานแบบอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขของระบบและ PLC
3.1 การออกแบบและหลักการทางานของระบบ
ใช้ PLC 16 Inputs 16 Outputs ของบริ ษ ัท Mitsubishi [1] ควบคุ ม การท างานของชุ ด สาธิ ต สายพาน
ลาเลียงคัดแยกโลหะและอโลหะ 1 ชุด แยกสี 1 ชุด แต่ละชุดมีหลักการทางานดังนี้
ชุดที่ 1 การควบคุมแยกวัสดุโลหะและอโลหะ
กาหนดให้มีการคัดแยกชิ้นที่ทาการโลหะ อโลหะ มี Infrared Photoelectric Switch Sensor 1 ตัว Inductive
Proximity Sensor 1 ตัว โมดู ล เซนเซอร์ อ่านค่าสี RGB TCS230 Arduino RGB Color Sensor 1 ตัว Switch Start
1 ตัว Switch Stop 1 ตัว และ Switch Emergency อีก 1 ตัว โดยเซนเซอร์ตวั แรกติดตั้งอยู่ที่หวั สายพานทางเข้า และ
อีก 2 ตัวติดตั้งอยู่ถดั มาด้วยระยะที่เหมาะสม จะมีโซลินอยด์ไฟฟ้ าที่คอยกั้นวัสดุให้ปล่อยลงสายพานที ละชิ้ น
เมื่อวัสดุผ่าน Infrared photoelectric switch Sensor โซลินอยด์ไฟฟ้า จะปิ ดกั้นวัสดุช้ นั ต่อไปไว้ ขณะเดียวกันวัสดุ
ที่ ผ่านเซนเซอร์ ตัวแรก และ Inductive Proximity Sensor ตัวที่ 2 โปรแกรมจะเริ่ มทาการหน่ วยเวลาให้มอเตอร์
หมุนสายพานไปหยุดที่ โมดูล เซนเซอร์ อ่านค่าสี RGB TCS230 Arduino RGB Color Sensor เพื่อให้เซนเซอร์อ่าน
ค่าสี ที่แม่นยา เมื่อครบเวลาแล้วมอเตอร์ จะหมุนสายพานไปเรื่ อยๆ จะมีโซลินอยด์ไฟฟ้าอีกตัวคอยผลักวัสดุออก
จากสายพานลาเลียง หลังจากที่ผลักวัสดุออกจากสายพานเรี ยบร้อย โซลินอยด์ไฟฟ้าตัวแรกจะเริ่ มปล่อยวัสดุชิ้น
ต่อไปสู่ สายพาน กาหนดให้ Output 8 จุด โดยแสดงผลเป็ นโซลินอยด์ไฟฟ้า กั้นวัสดุ 1 จุด มอเตอร์ ขบั สายพาน 1
จุด และโซลินอยด์ไฟฟ้า ผลักวัสดุ 6 จุด ชุดสาธิ ตสายพานลาเลียงคัดแยกโลหะและอโลหะ จะทางานแบบวนไป
เรื่ อย ๆ จนกว่าจะกด Switch Stop หรื อ Switch emergency มอเตอร์จะหยุดหมุนทันที
ชุดที่ 2 การควบคุม 12 VDCให้แสดงผลการแยกสี
การออกแบบและสร้างชุดสาธิ ตสายพานลาเลียงคัดแยกโลหะและอโลหะ ประกอบด้วยวงจรควบคุม
มอเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด 1.78 A , โซลิ นอยด์ไฟฟ้ า ขนาด 7.24 A, Inductive Proximity Sensor ขนาด 1.0 A, โมดูล
เซนเซอร์ อ่ านค่ าสี RGB TCS230 Arduino RGB Color Sensor ขนาด 1.0 A และ Infrared Photoelectric Switch
Sensor ขนาด 1.0 A อุปกรณ์ดงั ที่ได้กล่าวมาใช้แรงดันไฟฟ้ารวมทั้งหมด 12 VDC
การติดตั้งโมดูลตรวจจับสี ให้ค่าออกมาเป็ น RGB ด้วยชิพ TCS230 มีกระบอกป้องกันการรบกวนจาก
สี อื่น เพิ่มความแม่นยาในการอ่านค่าสี โดยมีระยะตรวจจับที่แนะนาคือ 1 ซม.
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ภาพที่ 3 การต่อวงจรเซนเซอร์ตรวจจับสี
การออกแบบโซลินอยด์ (Solenoid) เพื่อทาหน้าที่ผลักดันวัตถุที่เคลื่อนตัวตามสายพาน โซลินอยด์ เป็ น
อุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่มีหลักการทางานคล้ายกับรี เลย์ (Relay) ภายในโครงสร้างของโซลินอยด์จะ
ประกอบด้วย ขดลวดที่พนั อยู่รอบแท่งเหล็กที่ภายในประกอบด้วยแม่เหล็กชุดบนกับชุดล่าง เมื่อมีกระแสไฟฟ้ า
ไหลผ่านขดลวดที่พนั รอบแท่งเหล็ก ทาให้แท่งเหล็กชุดล่างมีอานาจแม่เหล็กดึงแท่งเหล็กชุดบนลงมาสัมผัสกัน
ทาให้ครบวงจรทางานเมื่อวงจรถูกตัดกระแสไฟฟ้าทาให้แท่งเหล็กส่วนล่างหมดอานาจแม่เหล็กสปริ งก็จะดันแท่ง
เหล็กส่วนบน กลับสู่ตาแหน่งปกติ

ภาพที่ 4 การเชื่อมต่อระบบควบคุมต่างกับพีแอลซี
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ภาพที่ 5 สายพานลาเลียงคัดแยกโลหะและอโลหะ
ระบบควบคุ ม โดยรวมของชุ ด สาธิ ต สายพานล าเลี ย งคัด แยกโลหะ อโลหะและสี ดั ง ภาพที่ 4
เป็ นการเชื่ อมต่อในทุกส่ วนของการควบคุม เพื่อให้ระบบทางานได้อย่างสมบูรณ์ ร่ วมกับการเขียนโปรแกรม
สาหรั บพีแอลซี ด้วยภาษาแลดเดอร์ โดยระบบจะทาการตรวจจับสี และส่ งผ่านไปยังการตรวจจับโลหะ และ
อโลหะ จากนั้นจะผ่านไปยังชุ ดผลักชิ้ นงานเพื่อดันชิ้ นงานลงไปยังตาแหน่ งที่ จดั เตรี ยมไว้ สาหรั บวัตถุแต่ละ
ประเภท การทดสอบการทางาน เป็ นการป้ อนโปรแกรมและการทดสอบโปรแกรม โปรแกรมจะสั่งควบคุม
เอาต์พุตโดยการใช้สวิตช์โยก จากนั้นโปรแกรมจะควบคุมการทางาน โดยการใช้เซนเซอร์ ในการสั่งการทางาน
ตามลาดับในโปรแกรม

4. ผลการทดลอง
การทดลองจะกระทาภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมแสงจากภายนอกโดยใช้การปิ ดทึบบริ เวณเซนเซอร์ สี
ส่ วนการตรวจจับโลหะและอโลหะจะไม่มีการปิ ด โดยจะทาการทดลองกับวัตถุที่มีสีเหลือง สี แดง และสี น้ าเงิน
ทั้งที่เป็ นโลหะ และอโลหะ เป็ นจานวน 10 ครั้ง และจะบันทึกค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ RGB ประกอบ เพื่อส่งไป
ยังการควบคุมด้วยพีแอลซีลาดับถัดไป
ตารางที่ 1 ผลการทดลองเซนเซอร์ RGB ชิ้นงานโลหะสีเหลือง สี แดง และสี น้ าเงิน แบบปิ ดทึบ
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองเซนเซอร์ RGB ชิ้นงานอโลหะสี เหลือง สี แดง และสี น้ าเงิน แบบปิ ดทึบ

ภาพที่ 6 จะพบว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ RGB เซนเซอร์ เมื่อตรวจจับวัตถุที่มีท้ งั โลหะ และอโลหะ
โดยเฉพาะเซนเซอร์ R (RED) มีค่าที่ไปในทิศทางเดียวกันและเกาะกลุ่มกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการประมวลผลและ
ส่ งค่าไปยังส่ วนควบคุมพีแอลซี ได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น ในส่ วนของเซนเซอร์ B (BLUE) ก็มีค่าที่ ไปในทิ ศทาง
เดียวกันทั้งวัตถุที่เป็ นโลหะและอโลหะ แต่ในส่ วนของเซนเซอร์ G (GREEN) โดยเฉพาะวัตถุที่เป็ นสี แดงจะมีค่า
ความเบียงเบนมาตรฐาน ที่มีความแตกต่างกัน ในวัตถุที่เป็ นโลหะกับอโลหะ แต่อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่ได้จะ
ส่งไปยังพีแอลซี และผลการทดลองที่ได้สามารถคัดแยกสี ได้อย่างถูกต้อง

STDEV
4.5
4
3.5
3
2.5
2

1.5
1
0.5
0
YELLOW

RED

BLUE

YELLOW

RED

โลหะ

BLUE

YELLOW

RED

อโลหะ

ภาพที่ 6 กราฟเปรี ยบเทียบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ RGB เซนเซอร์
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองระยะห่างระหว่าง Infrared Photoelectric Switch Sensor กับวัตถุโลหะ
ระยะ (เซนติเมตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตรวจจับได้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตรวจจับไม่ได้
-

ระยะ (เซนติเมตร)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ตรวจจับได้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

ตรวจจับไม่ได้
✓

การทดลองเพื่อคัดแยกโลหะและอโลหะ โดยจะทาการทดลองจานวน 10 ครั้ ง ในทุกระยะทดสอบ
จะพบว่าที่ระยะ 30 เซนติเมตรจะไม่สามารถคัดแยกวัตถุที่เป็ นโลหะได้
ตารางที่ 4 ผลการทดลองระยะห่างระหว่าง Infrared Photoelectric Switch Sensor กับวัตถุอโลหะ
ระยะ (เซนติเมตร)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตรวจจับได้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตรวจจับไม่ได้
-

ระยะ (เซนติเมตร)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตรวจจับได้
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
-

ตรวจจับไม่ได้
✓
✓

จากการทดลองในตารางที่ 4 ระยะในการตรวจจับวัตถุไม่ควรเกิน 18 เซนติเมตร

5. สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองการทางานของชุดสาธิ ตสายพานลาเลียงคัดแยกโลหะและอโลหะ เพื่อใช้เป็ นสื่ อการสอน
ที่ได้ออกแบบและสร้างขึ้นนี้ พบว่าเมื่อปล่อยชิ้นงานจานวน 10 ครั้ง ที่ความสว่าง 375 LUX จากการให้แสงจาก
แอลอีดีในชุดเซนเซอร์ RGB แบบเปิ ดโล่งวัตถุสีเหลือง สี แดง และสี น้ าเงิน ไม่พบเปอร์เซ็นต์ผิดพลาด และเมื่อ
2213

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ปล่อยชิ้นงานจานวน 10 ครั้ง ที่ความสว่าง 3,291 LUX จากการให้แสงจากแอลอีดีในชุดเซนเซอร์ RGB แบบปิ ด
ทึบ วัตถุสีเหลือง สี แดง และสี น้ าเงิน ไม่มีเปอร์ เซ็นต์ผิดพลาด เช่นกัน จากผลการทดลองพบว่าที่ได้จากเซนเซอร์
R G B มีระยะความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ดังนี้ วัตถุที่เป็ นโลหะ เซนเซอร์ R G B เมื่อทดสอบกับชิ้นงานสี
Yellow Red Blue จะมี ค่า 37.1±0.32, 59.9±1.65, 264.2±4.24 (เซนเซอร์ R), 47±0.47, 182.4±2.99, 138.2±1.03
(เซนเซอร์ G) และ 71.5±1.96, 125±1.15, 57.3±1.95 (เซนเซอร์ B) และเมื่ อเป็ นวัตถุอโลหะ ผลการทดสอบ
เซนเซอร์ R G B กับชิ้นงานสี Yellow Red Blue จะมีค่า 37±0.47, 57.6±2.76, 277.6±4.12 (สาหรับเซนเซอร์ R),
46.6±2.01, 180.6±1.26, 137.7±2.98 (ส าหรั บ เซนเซอร์ G) และ, 71.7±2.79, 121.6±2.83 ,54.3±2.63 (ส าหรั บ
เซนเซอร์ B) เมื่อนาค่าที่ได้มาแสดงผลเป็ นกราฟ จะได้กราฟที่ใกล้เคียงเส้นตรงมากที่สุด ชุดสาธิตสายพานลาเลียง
คัดแยกโลหะและอโลหะนี้สามารถใช้งานในการอ่านค่าสี ได้ท้ งั แบบห้องเปิ ดโล่งและแบบปิ ดทึบที่ให้แสงสว่าง
แบบสม่าเสมอ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ สรุ ปได้ว่าชุดสาธิตสายพานลาเลียงคัดแยกโลหะ อโลหะและ
สี สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ได้จากการคัดแยกสี เหลือง แดง และ
นาเงิน อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่ งทาให้ไม่มีค่าความผิดพลาด แต่ในส่ วนของการคัดแยกวัตถุโลหะ และอโลหะ
จะมีความผิดพลาดเมื่อระยะจากวัตถุกบั เซนเซอร์มีระยะที่มากขึ้น

6. ข้อเสนอแนะ
(1) ในการทดสอบอุปกรณ์ ผลการทดสอบอาจเกิดการผิดพลาดได้หากมีแสงรบกวนจากภายนอกเข้าไป
ยัง ส่วนของการคัดแยกสี รวมถึงการสะท้อนแสงและสี ของวัตถุที่นามาทดสอบควรต้องนามาพิจารณา
(2) ควรจากัดขนาดของวัตถุทดสอบ เนื่องจากช่องทางลาเลียง และช่องการทดสอบมีขนาดที่จากัด
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นงานวิจยั ร่ วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุมกับทางโรงซ่อมหัวรถจักร
ดี เ ซลบางซื่ อ ในรายวิ ชาสหกิ จศึ กษา ในการนาหัวรถจักรมาตรวจสอบการทางานและทดสอบกาลังเพื่อหา
จุดบกพร่ องและจุดที่เกิดความเสี ยหายก่อนจะนาออกไปใช้งานรวมถึงหัวรถจักรที่เกิดปั ญหาระหว่างการใช้งาน
ซึ่ ง ทางโรงซ่ อ มหัวรถจักรดี เ ซลมี เครื่ องจาลองสภาวะการทางานจริ งหรื อ เครื่ อ ง Load Test เพื่ อ จ าลองภาระ
การทางานในสภาวะต่างๆ ว่าจะเกิ ดปั ญหาข้อบกพร่ องที่ สาเหตุอะไรบ้าง โดยได้ทาการเก็บข้อมูลและนามา
เปรี ยบเทียบกันระหว่างหัวรถจักร 3 รุ่ น จานวน 32 ขบวน ได้แก่ รุ่ น ALS จานวน 19 ขบวน รุ่ น GEA จานวน
8 ขบวน และรุ่ น GEK จานวน 5 ขบวน ซึ่ งจากการทดสอบและเก็บข้อมูลพบว่า ปั ญหาที่เกิดสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ
1) อุณภูมิน้ าหล่อเย็นสู งเกินค่ามาตรฐาน 2 รุ่ น ประกอบด้วย รุ่ น ALSTHOM คิดเป็ น 55 % จากทั้งหมด 19 ขบวน
รุ่ น GEA คิ ด เป็ น 25 % จากทั้ง หมด 8 ขบวน 2) ปั ญ หาจากหัวรถจักรไม่ มี กาลังลากจูง พบจ านวน 3 รุ่ น คือ
รุ่ น ALS คิดเป็ น 9 % จากทั้งหมด 19 ขบวน รุ่ น GEA คิดเป็ น 25 % จากทั้งหมด 8 ขบวน รุ่ น GEK คิดเป็ น 67 %
จากทั้งหมด 5 ขบวน 3) ปั ญหาจากเครื่ องยนต์หยุดทางานระหว่างมีโหลด พบจานวน 2 รุ่ น คือ รุ่ น ALS คิดเป็ น
27 % จากทั้งหมด 19 ขบวน และรุ่ น GEA คิดเป็ น 25 % จากทั้งหมด 8 ขบวน จากข้อมูลผลการทดสอบที่ได้น้ ี
ทาให้โรงซ่อมหัวรถจักรดีเซลบางซื่ อ สามารถใช้เป็ นแนวทางเพื่อใช้อา้ งอิงในการปรับจูนเครื่ องยนต์ของหัวรถจักร
ทั้ง 3 รุ่ น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดปั ญหาการเกิดการขัดข้องระหว่างการใช้งานจริ งหรื อเครื่ องยนต์ดบั
ระหว่างทาง รวมถึงการบ่งบอกสมรรถนะปัจจุบนั ของแต่ละขบวนเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานเพื่อการวางแผนซ่อม
บารุ งใหญ่ในขบวนที่เสื่ อมสภาพ
คาสาคัญ: การทดสอบกาลัง หัวรถจักรดีเซล การปรับจูน กาลังลากจูง
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ABSTRACT
This paper describes the research work in an Automotive Engineering Cooperative Education subject
of the School of Engineering, Sripatum University in collaboration with the Bang Sue Diesel Locomotive Repair
Plant. The main point of this studies is to test the engine performance of the diesel locomotive in order to find
any defect or damage point that must be fixed before they are used into service with no any improper condition
during usage. The diesel locomotive repair plant has a real condition simulator or load test machine to simulate
the usage in many different conditions so that the cause of errors in each conditions could be found and resolved.
By collecting and comparing data of 3 models of locomotive from 32 trains consist of 19 of ALS model, 8 of
GEA model, and 5 of GEK model. The results found that there are three of the most frequently problem occurs.
The first is the coolant temperature was higher than that of the standard was found in the ALS model accounted
for 55% of all 19 trains and the GEA model accounted for 25% of all 8 trains. The second is the locomotives that
are lacking in towing power which were found in all 3 models consist of the ALS model accounted for 9% of all
19 trains, GEA model accounted for 25% of all 8 trains, and GEK model accounted for 67% of all 5 trains. And
the third is an engine failure during loading that was found in 2 models: ALS accounted for 27% of all 19 trains,
and GEA model accounted for 25% of all 8 trains. The results from this study have been used as the reference for
tuning of the engine of those three diesel locomotive models to be more appropriate for usage. This would reduce
the problems of lacking in traction power of locomotives and engine failure during journey. Moreover, the results
of this test are used to indicate current efficiency of each train when compared to standard values, therefore the
maintenance planning on deteriorated trains can be made.
Keywords: Power Testing, Diesel Locomotive,Tuning, Traction Power

1. บทนา
เนื่ องจากปั จจุบนั ในประเทศไทยยังใช้งานหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ าในการเดินทางและขนสิ นค้าไปในที่
ต่างๆ ซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 180 ขบวน ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การได้รับผลกระทบจากเครื่ องยนต์หวั รถจักรดีเซลเกิด
ชารุ ดระหว่างทางเป็ นประจา ด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ าที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่ องยนต์ดีเซลไฟฟ้ า (Diesel Electric
Locomotives) มีการใช้งานมาอย่างยาวนานมากกว่า 20 ปี จึงเกิดการสึ กหรอของเครื่ องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งทาให้ประสิ ทธิ ภาพการทางานลดลง โดยมีระบบตามภาพที่ 1 โดยกลไกการทางานประกอบด้วยเครื่ องยนต์
ดีเซลทาหน้าที่ขบั เคลื่อนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า กระแสสลับหรื ออัลเทอร์ เนเตอร์ และจ่ายไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์แปลงไฟ
จากกระแสสลับเป็ นกระแสตรงเพื่อจ่ายกาลังไฟฟ้ ากระแสตรงให้แก่มอเตอร์ ลากจูงซึ่ งเป็ นมอเตอร์ เหนี่ ย วนา
กระแสตรงที่ทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนหัวรถจักรของรถไฟเพื่อการลากจูงตูข้ บวนต่างๆ ให้เกิดการเคลื่อนที่ไป
ตามราง โดยส่ วนหลักที่ตรวจพบปั ญหาประกอบด้วยเครื่ องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบระบายความร้ อน
เครื่ องยนต์ดบั ระหว่างทาง เครื่ องยนต์ไม่สามารถสร้างกาลังในการลากจูง
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ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบที่สาคัญของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
หมายเหตุ: จาก http://58.64.28.51/km/technic_als.html
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ ร่ วมกับโรงซ่ อมบารุ งหัวรถจักรดีเซลบางซื่ อ ศึกษาการวัดกาลัง
ของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ าโดยใช้เครื่ องทดสอบบนชุดจาลองภาระทางไฟฟ้ า (Eddy current load test) ทดสอบที่
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ต้ งั แต่ 700 ถึง 1,500 รอบต่อนาทีในการสร้างกระแสไฟฟ้า ซึ่ งเป็ นความเร็ วรอบที่ใช้ใน
สภาวะการใช้งานจริ ง และเป็ นไปตามมาตรฐานของการรถไฟและนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบระหว่าง
หัวรถจักรดี เซลไฟฟ้ าทั้งหมด 4 รุ่ น โดยแต่ละขบวนของแต่ละรุ่ นก็จะมี การใช้ง านในระยะทางแตกต่ า งกัน
เปรี ยบเทียบผลทดสอบเพื่อหากาลังของหัวรถจักรในแต่ละรุ่ นว่ามีค่าแตกต่างจากค่ามาตรฐานมากน้อยเพียงไร
และระหว่างหัวรถจักรที่ต่างรุ่ น ปัญหาที่ตรวจพบมีความแตกต่างกันอย่างไรและเพื่อเป็ นข้อมูลในการหาค่าอ้างอิง
ในการปรับจูนเครื่ องยนต์และการกาหนดมาตรการเชิงป้องกัน

2. ทฤษฎี
รถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel-Electric Locomotive) หลักการทางาน คือ เครื่ องยนต์ดีเซลซึ่งเป็ นเครื่ องยนต์
4 จังหวะมีระบบฉี ดเชื้ อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง เครื่ องยนต์จะขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าให้จ่ายกระแสไฟฟ้า
ป้อนเข้าไปที่อินเวอร์ เตอร์ ซึ่ งเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็ นกระแสตรงเพื่อจ่ายให้มอเตอร์ (Traction
Motor) ในการขับหมุนเพลาล้อกาลังของหัวรถจักรให้เคลื่อนที่ กาลังเบรกของเครื่ องยนต์ที่ได้จากการวัดงานจาก
เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่ องยนต์ ณ ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ พิจารณาได้จากสมการ
2𝜋𝑛𝑇
(1)
𝑃 =
𝑏

60

ประสิ ทธิภาพเชิงความร้อนเบรก(Brake Thermal Efficiency, b )
𝜂𝑏 =

𝑃𝑏
𝑚̇𝑓 𝑄𝐻𝑣

(2)

Diesel Engine เครื่ องยนต์ดีเซลซึ่ งเป็ นต้นกาลังหรื อเครื่ องกาเนิ ดพลังงานกล เพื่อนาไปขับกลไกของ
Electric Generator (เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)
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Electric Generator เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่รับพลังงานกลมาจากเครื่ องยนต์ดีเซล
โดยอาศัยหลักการเมื่อมีสนามแม่เหล็กเคลื่ อนที่ผา่ นขดลวด หรื อขดลวดเคลื่อนที่ตดั สนามแม่เหล็กก็จะมีการผลิต
กระแสไฟฟ้าออกมา
Traction Motor เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่รับกระแสไฟฟ้ าจากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ามาเปลี่ยนเป็ นพลังงานกล
หน้าที่หลักของมอเตอร์ขบั เคลื่อนคือสร้างแรงบิดเพื่อใช้ในการลากจูง
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่ทางการรถไฟใช้หลักๆ มีจานวน 4 รุ่ น คือ
1. GEK เครื่ องยนต์ Cummins K38 38000 cc 1320 แรงม้า 2 เครื่ องยนต์
2. GEA เครื่ องยนต์ Cummins K50 50000 cc 1,450 แรงม้า 2 เครื่ องยนต์
3. HID เครื่ องยนต์ Cummins K50 50000 cc 1,450 แรงม้า 2 เครื่ องยนต์
4. ALS เครื่ องยนต์ Caterpillar, MTU 70000 cc 2,250 แรงม้า 1 เครื่ องยนต์
Load Test คือ การนาส่ วนพ่วงระหว่างเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าและ มอเตอร์ ฉุดลาก (Traction Motor) ของ
หัวรถจักรดี เซลไฟฟ้ า แยกออกจากกันและนาสายขั้วบวกและขั้วลบของเครื่ อง Load Test มาเชื่ อมต่อแทนที่
(Traction Motor) เพื่อจาลองว่าหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ ากาลังวิ่งอยู่โดยมีน้ าหนักบรรทุกเสมือนจริ งเพื่อวัดค่าโวลต์
(V) ที่อออกจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของหัวรถจักรว่ามีค่าตามมาตรฐานหรื อไม่
สู ตรการคานวณหากาลังงานที่วัดได้ จากหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
(Shunt Load x 83.33) x Volts ที่วดั ได้จากเครื่ อง Load Test = Power (kW)
(3)
Shunt Load คือ ค่าตัวแปลงไฟ เช่น 800 Amp ที่ค่า Shunt Load เท่ากับ 9.60 เป็ นการเทียบจากกระแส
จริ ง ที่ สู ง มาก ลดลงมาเพื่ อ เข้า เครื่ อ งวัด ได้ เป็ นการวัด แรงดัน ตกคร่ อ มจาก Shunt Load โดยเป็ นการเที ย บ
อัตราส่วนจาก Amp เป็ น Volts

3. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาการทางานของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าและเครื่ องทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
3.2 เพื่อทดสอบหาข้อพกพร่ องของหัวรถจักรในแต่ละรุ่ น
3.3 บันทึกผลการทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าเพื่อนามาวิเคราะห์และวางแผนการซ่อมบารุ ง

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การตรวจสอบและทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าในงานวิจยั นี้ได้ดาเนินการกับหัวรถจักร 3 รุ่ น
ด้วยกันได้แก่ รุ่ น ALS จานวน 19 ขบวน รุ่ น GEA จานวน 8 ขบวน และรุ่ น GEK จานวน 5 ขบวน โดยมีข้ นั ตอน
การวิเคราะห์และทดสอบดังนี้
4.1 หลักเกณฑ์ การทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า แบ่ งเป็ น 2 ข้ อ
4.1.1 ทดสอบตามตารางซ่อมบารุ ง
4.1.2 ทดสอบนอกตารางซ่อมบารุ ง (ตามการแจ้งซ่อมของพนักงานขับและช่างเครื่ องประจาขบวน)
4.2 นาหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ามาจอดเทียบกับแท่ นโหลด
นาสายของเครื่ อง Load Test ไปเชื่อมต่อกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของหัวรถจักร
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4.3 การทดสอบกาลังหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
4.3.1 เปิ ด Control จ่ายกระแสไฟเหมือนการขับหัวรถจักร
4.3.2 เร่ งรอบเครื่ องยนต์ ปรับระดับแผ่น บวก, ลบ ลงถังน้ าให้ได้ค่ากระแสตามที่ตอ้ งการ เพื่อเป็ น
การอุ่นเครื่ องยนต์และตรวจการทางานของเครื่ องยนต์เพื่อเช็คหาจุดรั่วไหลของ ของไหลต่างๆ ในเครื่ องยนต์
หากพบมีการรั่วไหลหรื อเครื่ องยนต์มีการทางานผิดปกติตอ้ งหยุดและทาการแก้ไขก่อน
4.3.3 ปรับระดับของแผ่นประจุ + และ - ลงให้ให้ได้ค่ากระแส ตามตารางมาตรฐานของเครื่ องยนต์
4.3.4 ตรวจสอบการทางานของอุปกรณ์ทุกระบบให้อยูใ่ นสภาพที่ทางานปกติ
4.3.5 เร่ งรอบเครื่ องยนต์ตามที่ตอ้ งการ
4.4 จาลองสภาวะภาระที่กระทาต่อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า
โดยปรับระดับของแผ่นเหล็กให้ลงจุ่มอ่างน้ าเกลือ แผ่นเหล็กที่ได้รับแรงเคลื่อนไฟฟ้าบวกและลบที่เกิด
จากหัว รถจัก รเลื่ อนลงไปในถังน้ า เกลื อ ประจุ ไ ฟฟ้ า บวกและลบจะพยายามวิ่ งเข้า หากัน โดยมี น้ า เกลื อเป็ น
ตัวต้านทาน เพื่อเป็ นการเพิ่มภาระให้กบั เครื่ องยนต์ ไปทีละความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ต้งั แต่ความเร็ วรอบต่าสุ ด
ไปจนถึง ความเร็ วรอบสู งสุ ดของแต่ละรุ่ น โดยแผ่นบวกและแผ่นลบจะรับกระแสไฟฟ้ าประจุบวกและลบผ่าน
สายไฟซึ่งต่อมาจากหัวรถจักรดังภาพที่3 และแช่คา้ งที่แต่ละความเร็ วรอบประมาน 5 นาทีในแต่ละรอบ เพื่อสังเกต
ความผิ ด ปกติ ของเครื่ อ งยนต์แ ละเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าในแต่ล ะช่ วงความเร็ วรอบและบัน ทึ กค่าที่ จอแสดงผล
(ตามภาพที่ 2) ว่าได้ค่าออกมาเท่าไร และนามาเปรี ยบเทียบกับค่ามาตรฐาน

ภาพที่ 2 จอแสดงค่าด้านบนคือค่าของ Shunt Loadหรื อค่ากระแสไฟฟ้าและด้านล่างคือค่า (โวลต์V)

ภาพที่ 3 แผ่นจาลองสภาวะ (แผ่นโหลด)

2219

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

4.5 บันทึกค่าที่ได้ ในแต่ ละความเร็วรอบของหัวรถจักร
จดบันทึกค่าที่ได้จากเครื่ อง Load Test และบันทึกการชารุ ดหรื อข้อบกพร่ องของเครื่ องยนต์และเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้า เพื่อหาต้นเหตุของการชารุ ด

5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ผลการทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า อัลสตอม ALS
ผลการทดสอบกาลังจาก 19 ขบวน ของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ า อัลสตอม ALS ตั้งแต่ความเร็ วรอบ 700
RPM จนถึง 1500 RPM และจดบันทึกค่าศักย์ไฟฟ้า ที่ออกมาเพื่อนาไปคานวณหากาลังที่ออกมาจากเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าของหัวรถจักรโดยเฉลี่ย 19 ขบวน ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาลังที่ ย่านความเร็ วรอบต่า +/-10.45kW
ย่านความเร็ วรอบปานกลาง +/-26.40 kW และที่ยา่ นความเร็ วรอบสู ง +/-35.57 kW
ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบกาลังที่ได้จากการทดสอบขบวนหัวรถจักรรุ่ น ALS 19 ขบวน
Speed
RPM
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1500

Amp
800
1083
1275
1566
1852
1875
2040
2490
2000
2502

ค่ามาตรฐาน Power of Main Alternator
Shunt Load
Voltsมาตรฐานเดิม
kW มาตรฐานเดิม
9.60
119
95.20
13.79
150
172.05
15.30
250
318.75
19.88
300
497.10
22.22
400
740.80
22.50
510
956.25
24.48
556
1134.24
29.88
500
1245.00
24.00
700
1400.00
30.03
561
1403.62

ภาพที่ 4 Kwมาตรฐานเปรี ยบเทียบ kW เฉลี่ย (ALS)
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ผลการทดสอบ
Volts ฉลี่ย
kW เฉลี่ย
115
92
142
163.17
240
305.98
280
463.84
318
588.80
450
843.71
470
958.76
460
1145.35
690
1379.94
557
1393.83
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ปั ญหาของหัวรถจักรALS
นา้ ร้อน

1ขบวน…

รถไม่มี
กาลัง

3ขบวน… 6ขบวน…
1ขบวน9%

ภาพที่ 5 ผลการทดสอบหัวรถจักร ALS นอกวาระการซ่อมบารุ ง
ปั ญหาที่ ตรวจพบแบ่งการพิจ ารณาเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนการทดสอบกาลัง ตามวาระมี 2 ขบวน และ
การทดสอบนอกวาระมี 17 ขบวน ดังนี้
1. น้ าในระบบหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน (น้ าร้อน) คือไม่เกิน 98 องศา
กรณี ปรับเซ็ตกาลังตามวาระการซ่ อมบารุ งไม่พบปั ญหา กรณี ทดสอบนอกวาระพบหัวรถจักรมี
ปัญหาเรื่ องความร้อนจานวน 6 ขบวน คิดเป็ น 55 %
2. หัวรถจักรไม่มีกาลังลากจูง กรณี ทดสอบกาลังตามวาระไม่พบปัญหา
กรณี ทดสอบนอกวาระพบหัวรถจักรที่มีปัญหารถไม่มีกาลังจานวน 1 ขบวน พบหัวรถจักรปรับเซ็ต
กาลังของหัวรถจักรหลังจากการซ่อมบารุ งจานวน 2 ขบวน คิดเป็ น 9 %
3. เครื่ องยนต์หยุดทางานขณะมีโหลด กรณี ทดสอบตามวาระไม่พบปั ญหากรณี ทดสอบนอกวาระ
พบหัวรถจักรที่มีปัญหาเครื่ องยนต์ดบั บ่อยจานวน 3 ขบวน คิดเป็ น 27 %
4. ควันดาเกินมาตรฐานกรณี ทดสอบตามวาระไม่พบปั ญหากรณี ทดสอบนอกวาระพบพบหัวรถ
จักรควันดาเกินค่ามาตรฐาน 1ขบวน คิดเป็ น 9 %
5. ผลการทา Load Test พบว่าค่ากาลังหัวรถจักร ALS ปั จจุบนั มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาลังที่
ย่านความเร็ วรอบต่า ย่านความเร็ วรอบปานกลางและย่านความเร็ วรอบสู งที่แตกต่างกัน
5.2 ผลการทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA
ผลการทดสอบกาลังจาก8ขบวน ของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ า GEA ตั้งแต่ความเร็ วรอบ700 RPM จนถึง
1800 RPM และจดบันทึกค่าโวลต์ ที่ออกมา เพื่อนาไปคานวณหากาลังที่ออกมาจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของหัวรถจักร
โดยเฉลี่ย8 ขบวน ได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกาลังที่ยา่ นความเร็ วรอบต่า +/-3.8kW ย่านความเร็ วรอบปานกลาง
+/-4.01 kW และที่ยา่ นความเร็ วรอบสู ง+/-10.64kW
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ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบกาลังที่ได้จากการทดสอบขบวนหัวรถจักรรุ่ นGEA 8 ขบวน
ค่ามาตรฐาน
Power of Main Alternator

Speed
RPM
700
900
1100
1290
1440
1565
1690
1800
1800

Shunt Load Volts มาตรฐาน
5.09
7.03
9.25
11.89
14.56
16.75
18.30
20.40
24.00

111
156
207
268
325
371
413
430
365

ผลการทดสอบ

kW มาตรฐาน
47
91
160
266
394
518
630
731
730

Volts เฉลี่ย
eng1
86
145
202
266
324
368
413
430
362

Volts เฉลี่ย
eng2
86
146
205
260
314
361
405
425
360

kW เฉลี่ย
eng1
36
84
155
263
393
513
630
731
723

kW เฉลี่ย
eng2
36
85
158
257
380
503
617
722
719

การทดสอบหัวรถจักรที่ซ่อมบารุ งตามตารางซ่อมบารุ งเนื่องจากในเวลา 4 เดือนที่ออกสหกิจศึกษาไม่มี
หัวรถจักร GEA เข้าทดสอบกาลังตามวาระการซ่อมบารุ ง

ภาพที่ 6 Kwมาตรฐานเปรี ยบเทียบ kW เฉลี่ย (GEA)

ภาพที่ 7 ผลการทดสอบหัวรถจักรGEA นอกวาระการซ่อมบารุ ง
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ปัญหาที่พบจากการทดสอบกาลังเพื่อหาจุดบกพร่ องของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้ง 8 ขบวน GEAปัญหาที่
ตรวจพบการทดสอบนอกวาระมี 8 ขบวน ดังนี้
1. น้ าในระบบหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐาน (น้ าร้อน) คือไม่เกิน 98 องศา พบหัวรถจักรมี
ปัญหาเรื่ องความร้อนจานวน 2 ขบวน คือขบวน 4551, 4543 คิดเป็ น 25 %
2. หัวรถจักรไม่ มี กาลังลากจูง พบหัวรถจักรมี ปัญ หารถไม่มี กาลัง จานวน 2 ขบวน คื อ ขบวน
4549,4554 คิดเป็ น 25 %
3. เครื่ องยนต์หยุดทางานขณะมีโหลด พบหัวรถจักรปัญหาเครื่ องยนต์ดบั บ่อยจานวน 2 ขบวน คือ
ขบวน 4548, 4547 คิดเป็ น 25 %
4. กระแสไฟฟ้ าไม่จ่ายไปมอเตอร์ ลากจูงพบหัวรถจักรมีปัญหาจานวน 2 ขบวน คือขบวน 4547,
4543 คิดเป็ น 25 %
5. ผลการทา Load Test พบว่าค่ากาลังของหัวรถจักร GEA ปัจจุบนั มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กาลังที่ยา่ นความเร็ วรอบต่า ย่านความเร็ วรอบปานกลางและย่านความเร็ วรอบสู งที่แตกต่างกัน
5.3 ผลการทดสอบกาลังของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEK
ผลการทดสอบกาลังจาก 5 ขบวน ของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEK ตั้งแต่ความเร็ วรอบ 680 RPM จนถึง
1950 RPM และจดบันทึกค่า โวลต์ ที่ออกมาเพื่อนาไปคานวณหา กาลังที่ออกมาจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของหัวรถจักร
โดยเฉลี่ ย 5 ขบวน ได้ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานของกาลัง ที่ ย่านความเร็ วรอบต่ า +/-2.96kW ย่านความเร็ วรอบ
ปานกลาง +/-6.97 kW และที่ยา่ นความเร็ วรอบสู ง +/-15.62 kW
ตารางที3่ แสดงผลการทดสอบกาลังที่ได้จากการทดสอบขบวนหัวรถจักรรุ่ นGEK 5 ขบวน
Speed
RPM
680
900
1150
1340
1640
1800
1900
1940
1950
1950

ค่ามาตรฐาน
Power of Main Alternator
Shunt
Volts
kW
Load
มาตรฐาน
มาตรฐาน
2.4
65
13
4.3
113
40.60
7.7
197
127.60
9.3
232
180.90
11.3
273
257.70
2
295
304.40
13
314
350.40
14
334
400.80
10.2
480
397.80
12
420
399.00

ผลการทดสอบ
Voltsเฉลี่ย
eng1
79
114
168
207
253
290
317
310
440
389

Voltsเฉลี่ย
eng2
91
89
140
177
220
265
275
312
460
390

kWเฉลี่ย
eng1
15
40
107
160
238
289
343
320
373
388

kWเฉลี่ย
eng2
18
31
89
137
207
264
297
316
390
389

การทดสอบหัวรถจักรที่ซ่อมบารุ งตามตารางซ่อมบารุ งเนื่องจากในระยะเวลา 4 เดือนที่ทาการทดสอบ
เก็บข้อมูลไม่มีหวั รถจักร GEK เข้าทดสอบกาลังตามวาระการซ่อมบารุ ง
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ภาพที่ 8 kW มาตรฐานเปรี ยบเทียบKwเฉลี่ย (GEK)

ปั ญหาของหัวรถจักรGEK
รถไม่มีกำลัง

1ขบวน33%

2ขบวน67%

กินนำ้ มัน
เชือ้ เพลิง

ภาพที่ 9 ผลการทดสอบหัวรถจักรGEK นอกวาระการซ่อมบารุ ง
ปัญหาที่พบเจอจากการทดสอบกาลังเพื่อหาจุดบกพร่ องของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าทั้ง 5 ขบวน GEK
ปัญหาที่ตรวจพบการทดสอบนอกวาระมี 5 ขบวน ดังนี้
1. หัวรถจักรไม่มีกาลังลากจูงพบหัวรถจักรที่มีปัญหารถไม่มีกาลังจานวน 2 ขบวนคือขบวนคิดเป็ น 67%
2. กินน้ ามันเชื้อเพลิงพบหัวรถจักรกินน้ ามันเกินค่ามาตรฐานจานวน 1 ขบวน คิดเป็ น 33%
3. ผลการทา Load Test พบว่าค่ากาลังเฉลี่ยหัวรถจักร GEK ปั จจุบนั มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กาลังที่ยา่ นความเร็ วรอบต่า ย่านความเร็ วรอบปานกลางและย่านความเร็ วรอบสู งที่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
จากการทดสอบของหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ าทั้ง 3 รุ่ น คือ หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ า ALS จานวน 19 ขบวน,
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จานวน 8 ขบวน และหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEK จานวน 5 ขบวนรวมทั้งสิ้น 32 ขบวน
เพื่อตรวจหาจุดบกพร่ องและการปรับจูนกาลังที่เหมาะสมในช่วงเวลา 4 เดือน เมื่อจาแนกเป็ นการทดสอบตาม
วาระการซ่ อมบารุ งมีจานวน 1 รุ่ น 2 ขบวน คือหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ า ALS และการทดสอบนอกวาระการซ่อม
บารุ งจานวน 30 ขบวนพบว่า การทดสอบตามวาระการซ่อมบารุ งไม่พบเจอปัญหาอื่น ในขณะที่การทดสอบนอก
วาระการซ่อมบารุ งพบปัญหาหลักๆ ได้แก่
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1.ปัญหาอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นสู งเกินมาตรฐาน (98 องศา) พบจานวน 2 รุ่ น คือ
1.1 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS คิดเป็ น 55 % จากทั้งหมด 19 ขบวน
1.2 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA คิดเป็ น 25 % จากทั้งหมด 8 ขบวน
2. ปัญหาหัวรถจักรไม่มีกาลังลากจูง พบจานวน 3 รุ่ น คือ
2.1 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS คิดเป็ น 9 % จากทั้งหมด 19 ขบวน
2.2 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA คิดเป็ น 25 % จากทั้งหมด 8 ขบวน
2.3 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEK คิดเป็ น 67 % จากทั้งหมด 5 ขบวน
3. ปัญหาเครื่ องยนต์หยุดทางานระหว่างมีโหลด พบจานวน 2 รุ่ น
3.1 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS คิดเป็ น 27 % จากทั้งหมด 19 ขบวน
3.2 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA คิดเป็ น 25 % จากทั้งหมด 8 ขบวน
4. ผลจากการทดสอบกาลังของหัวรถจักรทั้ง 3 รุ่ น จากกราฟ kW ในแต่ละรุ่ นจะเห็นได้ว่า
4.1 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้ า ALS จากกราฟตั้งแต่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ 1200 RPM จนถึง 1500
(2000A) RPM พบว่าหัวรถจักรทั้ง 19 ขบวน มีกาลังต่ากว่าค่ามาตรฐาน โดยค่ากาลังที่แตกต่างสู งสุ ดมีค่าเท่ากับ
210 kW ที่ความเร็ วรอบ 1500 (2000A) RPM เกิดขึ้นในขบวน 4205
4.2 หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จากกราฟตั้งแต่ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ที่ 1440 RPM จนถึง 1800
(2000A) RPM พบว่ามีค่ากาลังที่แตกต่างมากที่สุดเท่ากับ 84 kW ที่ความเร็ วรอบ 1800 (2000A) RPM เกิดขึ้นใน
ขบวน 4547
4.3 หัวรถจักรดี เ ซลไฟฟ้ า GEK จากกราฟตั้ง แต่ ค วามรอบเครื่ อ งยนต์ที่ 900 RPM จนถึ ง 1950
(1200A) RPM พบว่าหัวรถจักรทั้ง 5 ขบวนมีกาลังต่ากว่าค่ามาตรฐานโดยมีค่ากาลังที่แตกต่างมากที่สุดเท่ากับ 84
kW ที่ความเร็ วรอบ 1940 RPM เกิดขึ้นในขบวน 4008 และพบว่ามี 1 เครื่ องยนต์ของหัวรถจักรขบวนที่ 4050 มี
กาลังเกินค่ามาตรฐานโดยมีค่าเท่ากับ 16 kW และ 13 kW ที่ความเร็ วรอบ 1640 RPM และ 1800 RPM
4.4 จากการเก็บข้อมูลLoad test ทาให้ได้กราฟความสัมพันธ์ความเร็ วรอบและกาลังที่เหมาะสมเพื่อ
การอ้างอิงในการปรับจูนเครื่ องยนต์ที่แต่ละความเร็ วรอบ ทั้ง 3 รุ่ นคือ ALS, GEA และ GEK เป็ นไปตามตาราง
ที่ 1, ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลาดับ โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ช่วงความเร็ วรอบต่า ความเร็ วรอบปานกลาง
และความเร็ วรอบสู งตามผลการทดสอบ

7. สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
เพื่อลดปั ญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือปั ญหาอุณหภูมิน้ าร้อนสู งกว่าปกติ,ปั ญหาหัวรถจักรไม่มีกาลังและ
ปัญหาเครื่ องยนต์ดบั บ่อยระว่างการใช้งานโดยได้มีการนาเสนอมาตรการเพิ่มเติมคือ
1. ติดตั้งเซนเซอร์อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเพื่อแสดงมายังห้องควบคุมบนหัวรถจักร
2. เปลี่ยนพัดลมระบายอากาศจากพัดที่หมุนตามความเร็ วรอบเครื่ องยนต์เป็ นแบบพัดลมแบบมอเตอร์
ไฟฟ้า (ในรุ่ น ALS)
3. ตรวจเช็คกรองอากาศให้บ่อยมากขึ้น
4. การปรับจูนเครื่ องยนต์ของเครื่ องแต่ละรุ่ นโดยอ้างอิงตามตารางผลการทดสอบจะช่วยให้การปรับจูน
ทาได้สะดวกรวดเร็ วขึ้นและได้ค่าที่เหมาะสมในการใช้งาน ที่จะช่วยลดปั ญหาตัวรถจักรไม่มีกาลังและปั ญหา
เครื่ องยนต์ดบั
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5. เก็บข้อมูลผลการทดสอบกาลังในแต่ละขบวนทุกครั้งเพื่อนาไปหากาลังเฉลี่ยในแต่ละความเร็ วรอบ
ของแต่ละขบวน เพื่อหาค่ากาลังเฉลี่ ยที่ สามารถบ่งบอกสมรรถนะปั จจุบันของแต่ ละขบวน เมื่ อเที ยบกับ ค่ า
มาตรฐานเพื่อเป็ นการวางแผนซ่อมบารุ งใหญ่ในขบวนที่เสื่ อมสภาพ
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แบบจำลองกำรตัดสิ นใจของผู้รับเหมำในกำรเข้ ำร่ วมประมูลโครงกำรก่อสร้ ำง
CONTRACTOR'S BIDDING DECISIONS MODEL FOR
CONSTRUCTION PROJECT
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1,2
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม
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บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อ พัฒ นาแบบจ าลองการตัดสิ น ใจของผูร้ ั บเหมาในการเข้า ร่ ว มประมูล
โครงการก่อสร้าง ด้วยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น เริ่ มจากเก็บรวบรวมปั จจัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน
5 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายประมาณราคา ฝ่ ายโครงการ ฝ่ ายวิเคราะห์ตน้ ทุน ฝ่ ายเทคนิค และ ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ จากนั้นให้
คะแนนปัจจัยหลักเป็ นรายคู่ ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลเจ้าของงาน มีปัจจัยรอง 3 ปั จจัย ข้อมูลโครงการ มีปัจจัย
รอง 3 ปัจจัย สัญญาและเงื่อนไข มีปัจจัยรอง 4 ปัจจัย รวมทั้งสิ้น 12 รายคู่ ลงในแบบจาลอง CBD-AHP พบว่า มีค่า
น้ าหนักปั จจัยหลักร้อยละ 54, 30 และ 16 ตามลาดับ จากการทดสอบแบบจาลอง CBD-AHP พบว่าไตรมาสแรก
บริ ษทั ได้ตดั สิ นใจเข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง (ช่วงคะแนน 4.01 ถึง 5.00) จานวน 2 โครงการ ตัดสิ นใจเข้าร่ วม
ประมูล (ช่ วงคะแนน 3.01 ถึง 4.00) จานวน 1 โครงการ และตัดสิ นใจไม่เข้าร่ วมประมูล (ช่วงคะแนน 0.00 ถึง
3.00) 2 โครงการ จึงแสดงให้เห็นว่าแบบจาลองมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจเข้าร่ วม
ประมูล
คำสำคัญ : กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น, คุณสมบัติเบื้องต้น, การประมูลงานก่อสร้าง

ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a Contractor's Bidding Decisions Model. Using AHP.
Starting from the collection of factors from 5 experts as follows. Estimation, Project, Cost Analysis, Technical
and Business Development. Then rate the main factors in pairs, all 3 aspects as follows i.e. Owner's information,
there are 3 secondary factors Project information, there are 3 secondary factors, Contract and conditions, there
are 4 secondary factors, totaling 12 pairs. In the model CBD-AHP, It was found that the main factor weight was
54, 30 and 16 percent, respectively. From testing the model, it was found that in the first quarter, the company
decided to participate in the expected bid (range 4.01 to 5.00) 2 projects, Decided to participate in the bidding
(range 3.01 to 4.00) 1 project and decided not to participate in the bidding (range 0.00 to 3.00) 2 projects. It shows
that the model is flexible and suitable for use in decision making to participate in the bidding.
Key word: AHP, Pre-Qualification, Bidding
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ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็ นธุรกิจที่มีความเสี่ ยงด้านต้นทุนสู ง การประเมินคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่ วม
ประมูลก่อนตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง (Stawomir Biruk, Piotr Jaskowski, Agata Czarnigowska,
2560) จึงมีความสาคัญมากเพราะเป็ นการประเมินความเป็ นไปได้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็ นผูช้ นะการประมูล ที่ตอ้ ง
นาไปสู่ความสาเร็ จของโครงการ
หากผูร้ ับเหมาขาดข้อมูลในการตัดสิ นใจ เช่น ข้อมูลเจ้าของงาน ข้อมูลโครงการ สั ญญาและเงื่อนไข
ทาให้เกิดผลกระทบที่ตามมา ได้แก่ เสี ยค่าใช้จ่ายในการซื้ อแบบและเอกสาร บุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่เข้ามา
เสี ยโอกาสในการประมูลโครงการอื่นได้งานมาแต่ดาเนินการไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย (สุ ธิรา จันทรา,
2557)
ดังนั้นแบบจาลอง AHP จะเข้ามาช่วยกาหนดเกณฑ์อา้ งอิงในการตัดสิ นใจเลือกเข้าร่ วมประมูลงานของ
บริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
2. เพื่อพัฒนาแบบจาลองการตัดสิ นใจในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การตัดสิ นใจในการเข้าร่ วมประมูล โครงการก่อสร้าง ประกอบด้วย ข้อมูลเจ้าของงาน ข้อมูลโครงการ
สัญญาและเงื่อนไข งานวิจยั นี้จึงได้นากระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น เพื่อพัฒนาแบบจาลองการตัดสิ นใจใน
การเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ถูกพัฒนาโดย Thomas L. Saaty
เป็ นกระบวนการช่วยตัดสิ นใจ แบบมีเหตุผล หลักการทางานของ AHP เริ่ มต้นด้วยการกาหนดเป้าหมาย และสร้าง
โครงสร้างปัญหาที่ตอ้ งการพิจารณา ออกมาเป็ นแผนภูมิลาดับชั้น (Hierarchy) จากปัจจัยหลัก (Factor) สู่ปัจจัยรอง
(Sub Factor) ตามลาดับ จัดเรี ยงลงมาเป็ นชั้นๆ จนถึงทางเลือก (Alternatives) ซึ่งทาให้ผวู ้ ิเคราะห์มองเห็นองค์ประกอบ
ของปั ญหาและเปรี ยบเทียบปั ญหาอย่างมีเหตุผลในทุกปั จจัยที่พิจารณา ทาให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และ
รัดกุมมากขึ้น (วิฑูรย์ ตันศิริมงคล, 2557) ซึ่ งการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบความสาคัญของเกณฑ์ต่างๆ โดยใช้หลักการ
เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ (Pair Wise Comparison) เพื่อกาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญระหว่างเกณฑ์เป็ นคู่ๆ
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1
1/a12
1/a1n
:
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1
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:
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1
:
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โดยใช้ค่าตัวเลข ระหว่าง 1 ถึง 9 โดยที่ aij คือ สมาชิกในแถวที่ i หลักที่ j ของเมตริ กซ์ (ไพจิตร ผาวัน
และวริ สรา เลิศไพฑูรย์พนั ธ์ , 2561) หมายถึง ผลการเปรี ยบเทียบความสาคัญระหว่างปั จจัย Ai และ Aj กาหนด
มาตราส่วนในการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบตั้งแต่ 1 ถึง 9 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ความหมายของการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
ระดับควำม
ควำมสำคัญ
1
3
5
7
9
2,4,6,8

ควำมหมำย

คำอธิบำย

มีความสาคัญเท่ากัน
มีความสาคัญมากกว่า พอประมาณ
มีความสาคัญมากกว่า อย่างเด่นชัด
มีความสาคัญมากกว่า อย่างเด่นชัดมาก
มีความสาคัญมากกว่า อย่างยิ่ง
เป็ นค่าความสาคัญระหว่างกลาง

มีความสาคัญ เท่าเทียมกัน
มีความสาคัญมากกว่าปัจจัยตัวหนึ่ง พอประมาณ
มีความสาคัญมากกว่าปัจจัยตัวหนึ่ง อย่างเด่นชัด
มีความสาคัญมากกว่าปัจจัยตัวหนึ่ง อย่างเด่นชัดมาก
มีความสาคัญมากกว่าปัจจัยตัวหนึ่ง อย่างยิ่ง
เป็ นค่าระหว่างกลาง ของค่าที่กล่าวไว้ขา้ งต้น

กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย
จากหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมิ น ของบริ ษทั รั บเหมาก่ อสร้ างงานภาคเอกชน ได้แก่ อาคาร
ห้างสรรพสิ นค้า อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารโรงแรม อาคารโรงพยาบาล อาคารชุดพักอาศัย ที่ระบุไว้ตาม
มาตรฐานของบริ ษทั โดยใช้แบบจาลองในการคานวณหาค่าคะแนนการประเมิน
ซึ่งทาให้ผวู ้ ิเคราะห์มองเห็นองค์ประกอบของปั ญหาและเปรี ยบเทียบปัญหาอย่างมีเหตุผลในทุกเกณฑ์ที่
พิจารณา ทาให้ผลการประเมินมีความถูกต้อง และแม่นยามากขึ้น โดยกาหนดค่าน้ าหนักความสาคัญระหว่ าง
เกณฑ์เป็ นคู่ๆ เพื่อนาไปสู่การคานวณค่าคะแนนความสาคัญรวมของแต่ละทางเลือกตาม ภาพที่ 1
เป้าหมาย
Factor

ข้อมูลโครงการ

ข้อมูลเจ้าของงาน

b

Sub Factor

Alternatives

ทุนจดทะเบียน

มูลค่าโครงการ

บริษัทที่ปรึกษา

สถานที่ตั้งโครงการ

บริษัทคู่แข่ง

ประเภทอาคาร

สัญญาและเงื่อนไข
จ่ายเงินล่วงหน้า
ตรวจรับส่งมอบ

ไม่เข้าร่วม

เข้าร่วม

ระยะเวลา
กำไรที่คาดหวัง

เข้าร่วมโดยคาดหวัง

ภำพที่ 1 โครงสร้างแผนภูมิของกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process)

2229

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพัฒนาแบบจาลองการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง (CBD-AHP)
มีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
1. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยหลักและปัจจัยรอง โดยเริ่ มจากสรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2560) จานวน 2 รอบ รอบแรก
เป็ นการพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลงาน และรอบสอง กาหนดการ
ให้คะแนนเปรี ยบเทียบความสาคัญเป็ นคู่ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน จากผูจ้ ดั การฝ่ าย
ประมาณราคา ผูอ้ านวยการโครงการ ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิเคราะห์ตน้ ทุน ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคนิ ค และ ผูอ้ านวยการฝ่ าย
พัฒนาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในการประมูลงานและบริ หารโครงการก่อสร้าง มากกว่า 15 ปี ขึ้นไป โดยสามารถ
จาแนกออกเป็ นเกณฑ์ปัจจัยหลักและเกณฑ์ปัจจัยรอง ได้ดงั ตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 เกณฑ์ปัจจัยหลักและปัจจัยรองในการประเมินการตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูลงาน (รอบแรก)
F1

ปัจจัยหลัก
ข้อมูลเจ้าของงาน

F2

ข้อมูลโครงการ

F3

สัญญาและเงื่อนไข

ปัจจัยรอง
SF11
SF12
SF13
SF21
SF22
SF23
SF31
SF32
SF33
SF34

ทุนจดทะเบียนบริ ษทั
บริ ษทั ที่ปรึ กษา
บริ ษทั คู่แข่ง
มูลค่าโครงการ
สถานที่ต้ งั โครงการ
ประเภทอาคาร
จ่ายเงินล่วงหน้า
การตรวจรับส่งมอบงาน
ระยะเวลาก่อสร้าง
กาไรที่คาดจะได้รับ

2. นาสรุ ปปัจจัยจากผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้าร่ วมประมูลงาน ได้แก่ ปัจจัย ข้อมูลเจ้าของงาน
ข้อ มู ล โครงการ สั ญ ญาและเงื่ อ นไข มาสร้ างเป็ นรู ปแบบโครงสร้ างการตัด สิ น ใจ (Hierarchy Structure) ตาม
กระบวนการวิธี AHP โดยมี ความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ของปั จจัยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งจะ
เกี่ยวข้องกันเป็ นองค์ประกอบและโครงสร้างลาดับชั้นได้ ดังภาพที่ 1
3. ก าหนดความหมายและการเปรี ย บเที ย บรายคู่ เพื่ อ ให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเข้า ใจระดับ ความส าคัญ และ
ความหมายในการตัดสิ นใจ จากคาอธิบายต่างๆ ดังตารางที่ 1
4. สั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญรอบที่ 2 ด้ว ยการเปรี ย บเที ย บความส าคัญ ของเกณฑ์ ก ารตัด สิ น ใจรายคู่
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาการศึกษาตาม ตารางที่ 1 เป็ นอย่างดีแล้ว จึงทาการให้คะแนนเปรี ยบเทียบรายคู่ ด้วยการพิจารณา
จากปัจจัยแรกและปัจจัยหลัง เช่น F1 ข้อมูลเจ้าของงาน เป็ นปัจจัยแรก กับ F3 สัญญาและเงื่อนไข โดยแต่ละปัจจัย
จะมีระดับการให้ความสาคัญตั้งแต่ 1 ถึง 9 ที่แสดงถึงปั จจัยแรกสาคัญมากกว่าปั จจัยหลัง และปั จจัยหลังสาคัญ
มากกว่าปั จจัยแรก ดังตารางที่ 3 และข้อมูลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปั จจัยหลัก จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้ดงั
ตารางที่ 4
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ตำรำงที่ 3 เปรี ยบเทียบความสาคัญรายคู่ ระหว่างปัจจัยข้อมูลเจ้าของงาน กับ สัญญาและเงื่อนไข
คู่ที่

ปัจจัยแรก

2

ข้อมูลเจ้าของงาน

ปัจจัยแรก สำคัญมำกกว่ำ ปัจจัยหลัง

9 8 7 6 5 4 3 2

ปัจจัยหลัง สำคัญมำกกว่ำ ปัจจัยแรก

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ปัจจัยหลัง
สัญญาและเงื่อนไข

การคานวณหาจานวนครั้งในการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบรายคู่ สามารถคานวณได้จากสมการที่ (1)
จานวนครั้งในการวินิจฉัยเปรี ยบเทียบรายคู่ = n2 – n / 2

(1)

ตำรำงที่ 4 ข้อมูลการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปัจจัยหลักที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
ปัจจัยหลัก
ข้อมูลเจ้าของงาน
ข้อมูลโครงการ
สัญญาและเงื่อนไข
รวม

ข้อมูลเจ้ ำของงำน
1.00
0.50
0.33
1.83

ข้อมูลโครงกำร
2.00
1.00
0.50
3.50

สัญญำและเงื่อนไข
3.00
2.00
1.00
6.00

5. ตรวจสอบ ค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) ดังสมการที่ 2
CR = CI/RI
โดยที่ ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) ดังสมการที่ 3
CI = (max - n) / (n- 1)
สาหรับค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index : RI) พิจารณาจากดัง ตารางที่ 5

(2)
(3)

ตำรำงที่ 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (RI) และค่าอัตราความสอดคล้อง (CR)
N
RI

1
0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

ในกรณี ที่ค่า CR น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 ถือว่ายอมรับได้ แต่ถา้ ค่า CR มากกว่า 0.10 ถือว่ายอมรับไม่ได้
ต้องทาการทบทวนค่าน้ าหนักเปรี ยบเทียบในเกณฑ์น้ นั ใหม่ จนได้ค่าน้ าหนัก ดังตารางที่ 6
ตำรำงที่ 6 ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักที่ได้จากการเปรี ยบเทียบความสาคัญ
ปัจจัยแรก เทียบกับ ปัจจัยหลัง
F1
F2
F3

ข้อมูลเจ้าของงาน
ข้อมูลโครงการ
สัญญาและเงื่อนไข

F2
F3
F1

ข้อมูลโครงการ
สัญญาและเงื่อนไข
ข้อมูลเจ้าของงาน
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น้ำหนักปัจจัยหลัก
F1=0.54
F2=0.30
F3=0.16
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การกาหนดช่วงคะแนนในการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง 3 ทางเลือก
ได้แก่ เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง มี ช่วงคะแนน 4.01 ถึ ง 5.00 เข้าร่ วมประมูล มี ช่วงคะแนน 3.01 ถึ ง 4.00 และ
ไม่เข้าร่ วมประมูล มีช่วงคะแนน 0.00 ถึง 3.00 ดังตารางที่ 7
ตำรำงที่ 7 เกณฑ์การให้คะแนนการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
เกณฑ์ ช่วงกำรให้ คะแนน
สูงสุด
กลาง
ต่า

คะแนนกำรตัดสินใจของผู้รับเหมำในกำรเข้ำร่ วมประมูลโครงกำรก่อสร้ ำง
ทำงเลือก
ช่ วงคะแนน
เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง
4.01
5.00
เข้าร่ วมประมูล
3.01
4.00
ไม่เข้าร่ วมประมูล
0.00
3.00

การเข้าร่ วมประมู ลโดยคาดหวัง หมายถึ ง บริ ษทั ฯ คาดหวังจะให้ได้รั บงานโครงการนี้ เนื่ องจากเป็ น
โครงการที่มีผลตอบแทนดี และมีทิศทางในการดาเนินธุรกิจที่ดีในอนาคต การเข้าร่ วมประมูล หมายถึง ต้องการสร้าง
คอนเนคชัน่ แต่ยงั ไม่แน่ใจในการดาเนินธุรกิจของเจ้าของงาน การไม่เข้าร่ วมประมูล หมายถึง โครงการมีความเสี่ ยง
และคาดว่าผลตอบแทนต่า

ผลกำรวิจัย
งานวิ จัยนี้ จะนาแบบจาลอง CBD-AHP ประยุกต์ใช้กับโครงการก่ อสร้ าง จ านวน 5 โครงการ โดยท า
การบันทึกข้อมูลของโครงการก่อสร้างที่จะทาการประเมินลงในแบบประเมินการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้า
ร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง ตามภาพที่ 2 และสามารถสรุ ปผลการประเมินได้ ดังตารางที่ 8
ตำรำงที่ 8 การประยุกต์ใช้แบบจาลองการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
ปัจจัยหลัก
F1

ข้อมูลเจ้าของงาน
0.54

F2

ข้อมูลโครงการ
0.30

F3

สัญญาและเงื่อนไข
0.16

ค่ำ
น้ำหนัก
ทุนจดทะเบียนบริ ษทั
0.29
บริ ษทั ที่ปรึ กษา
0.16
บริ ษทั คู่แข่ง
0.09
มูลค่าโครงการ
0.16
สถานที่ต้ งั โครงการ
0.09
ประเภทอาคาร
0.05
จ่ายเงินล่วงหน้า
0.07
การตรวจรับส่งมอบงาน 0.04
ระยะเวลาก่อสร้าง
0.03
กาไรที่คาดจะได้รับ
0.02
ปัจจัยรอง

SF11
SF12
SF13
SF21
SF22
SF23
SF31
SF32
SF33
SF34
รวม
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A
0.29
0.16
0.09
0.48
0.27
0.10
0.21
0.12
0.09
0.06
1.87

B
0.58
0.64
0.27
0.64
0.36
0.15
0.21
0.20
0.12
0.06
3.23

โครงกำร
C
1.45
0.64
0.27
0.80
0.36
0.25
0.21
0.12
0.09
0.06
4.25

D
0.29
0.48
0.09
0.32
0.18
0.05
0.21
0.12
0.06
0.02
1.82

E
1.45
0.80
0.36
0.48
0.36
0.15
0.14
0.20
0.15
0.06
4.15
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ปัจจัยหลัก
F1

ข้อมูลเจ้าของงาน

ปัจจัยรอง
SF11

SF12

ทุนจดทะเบียน

บริ ษทั ที่ปรึ กษา

ค่ำ
น้ำหนัก
0.29

0.16

0.54
SF13

F2

ข้อมูลโครงการ

SF21

SF22

บริ ษทั คู่แข่ง

มูลค่าโครงการ

สถานที่ต้งั โครงการ

0.09

0.16

0.09

0.30
SF23

F3

สัญญาและเงื่อนไข

SF31

SF32

0.16

SF33

SF34

ประเภทอาคาร

จ่ายเงินล่วงหน้า

การตรวจรับส่งมอบ

ระยะเวลาก่อสร้าง

กาไรที่คาดจะได้รับ

0.05

0.07

0.04

0.03

0.02

รำยละเอียดคะแนน

คุณสมบัติ
โครงกำร A

คะแนน

น้ำหนัก
คะแนน

0.20

1

0.29

E

1

0.16

E

1

0.09

300

3

0.48

3

3

0.27

2

2

0.10

10%

3

0.21

3

3

0.12

3

3

0.09

12%

3

0.06

มากกว่า 3 เท่าของมูลค่างาน = 5
มากกว่า 2 เท่าของมูลค่างาน = 4
มากกว่า 1.5 เท่าของมูลค่างาน = 3
มากกว่า 0.5 เท่าของมูลค่างาน = 2
น้อยกว่า 0.5 เท่าของมูลค่างาน = 1
กลุ่ม A ระดับคะแนน 5
กลุ่ม B ระดับคะแนน 4
กลุ่ม C ระดับคะแนน 3
กลุ่ม D ระดับคะแนน 2
กลุ่ม E ระดับคะแนน 1
กลุ่ม A ระดับคะแนน 5
กลุ่ม B ระดับคะแนน 4
กลุ่ม C ระดับคะแนน 3
กลุ่ม D ระดับคะแนน 2
กลุ่ม E ระดับคะแนน 1
มากกว่า 500 ล้านบาท = 5
มากกว่า 400 ล้านบาท = 4
มากกว่า 300 ล้านบาท = 3
มากกว่า 150 ล้านบาท = 2
น้อยกว่า 150 ล้านบาท = 1
ปฏิบตั ิงานได้ สะดวกมาก = 5
ปฏิบตั ิงานได้สะดวก = 4
ปฏิบตั ิงานได้ ทัว่ ไป = 3
ปฏิบตั ิงานได้ ค่อนข้างลาบาก = 2
ปฏิบตั ิงานได้ลาบากมาก = 1
อาคารห้างสรรพสินค้า = 5
อาคารโรงงานอุตสาหกรรม = 4
อาคารโรงพยาบาล = 3
อาคารโรงแรม = 2
อาคารคอนโดมิเนียม = 1
ADVANCE > 15% = 5
ADVANCE 15 % = 4
ADVANCE 10 % = 3
ADVANCE 5% = 2
ไม่มี ADVANCE = 1
ตามมาตรฐาน ส่งงาน ได้ง่ายมาก = 5
ตามมาตรฐาน ส่งงานได้ง่าย = 4
ตามมาตรฐาน มีขอ้ แก้ไขบ้าง = 3
ตามมาตรฐาน มีขอ้ แก้ไขค่อนข้างมาก = 2
ตามมาตรฐาน ส่งงานได้ยากมาก = 1
ส่งมอบงานก่อนกาหนด >30 วัน = 5
ส่งมอบงานก่อนกาหนด >15 วัน = 4
ส่งมอบงานได้ตามกาหนด = 3
ส่งมอบงานได้ตามกาหนด ค่อนข้างยาก= 2
ส่งมอบงานตามกาหนด ไม่ได้ = 1
มีกาไร > 20 %
มีกาไร > 15 %
มีกาไร > 10 %
มีกาไร > 5 %
มีกาไร < 5 %

รวม
คะแนน
สรุป

ภำพที่ 2 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน แบบจาลอง CBD-AHP
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1.87
ไม่ เข้ ำร่ วมประมูล
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สาหรับผูใ้ ช้ให้ทาการบันทึกข้อมูลของโครงการก่อสร้างทั้ง 5 โครงการ ตามหัวข้อปั จจัยรองทั้งหมด
10 ปั จจัย ได้แก่ ทุนจดทะเบียน บริ ษทั ที่ปรึ กษา บริ ษทั คู่แข่ง มูลค่าโครงการ สถานที่ต้ งั โครงการ ประเภทอาคาร
เงิ นล่วงหน้า การตรวจรั บส่ งมอบงาน ระยะเวลาก่ อสร้ าง และ กาไรที่ คาดจะได้รับ จนครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ งั
5 โครงการ
จากตารางที่ 8 การประยุกต์ใช้แบบจาลอง สามารถสรุ ปค่าน้ าหนักรวม และการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมา
ในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง ของโครงการ A, B, C, D และ E ได้ดงั ตารางที่ 9
ตำรำงที่ 9 ผลคะแนนของทั้ง 5 โครงการ
สรุปผลรวมคะแนน
โครงกำร
โครงการ A
โครงการ B
โครงการ C
โครงการ D
โครงการ E

คะแนน
1.87
3.23
4.25
1.82
4.15

ทำงเลือก
ไม่เข้าร่ วมประมูล
เข้าร่ วมประมูล
เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง
ไม่เข้าร่ วมประมูล
เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง

อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP) จากความคิดเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการประมูลงานและ
บริ หารงานก่อสร้างภาคเอกชนประเภทอาคารห้างสรรพสิ นค้า อาคารโรงงานอุตสาหกรรม อาคารโรงพยาบาล
อาคารโรงแรม อาคารชุดพักอาศัย พบว่าค่าน้ าหนักความสาคัญของปัจจัยหลัก ข้อมูลเจ้าของงาน ข้อมูลโครงการ
สัญญาและเงื่อนไข ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบทั้ง 3 ปั จจัย ร่ วมกับการเชื่ อมโยงในการประยุกต์ใช้แบบจาลอง
การตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมา โดยมีปัจจัยทั้ง 10 ปั จจัย ได้แก่ ทุนจดทะเบียนบริ ษทั บริ ษทั ที่ปรึ กษา บริ ษทั คู่แข่ง
มูลค่าโครงการ สถานที่ต้งั โครงการ ประเภทอาคาร เงินล่วงหน้า การตรวจรับส่งมอบงาน ระยะเวลาก่อสร้าง กาไร
ที่คาดจะได้รับ โดยการหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย กาหนดช่วงคะแนนการประเมินของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วม
ประมู ล โครงการก่ อ สร้ า งจะได้เป็ นแบบจาลองสาหรั บ การประยุกต์การน าไปใช้ง านจริ ง บทความนี้ ไ ด้นา
แบบจาลองไปประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ A, B, C, D และ E จะสามารถอภิปราย
รายละเอียดเป็ นรายปัจจัยได้ ดังนี้
โครงการ A คะแนนเท่ากับ 1.87 ไม่เข้าร่ วมประมูล ซึ่ งมีปัจจัยสาคัญ คือ ทุนจดทะเบียนบริ ษทั น้อยกว่า
มูลค่างานโครงการ 0.50 เท่า ทั้งใช้บริ การบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ไม่มีชื่อเสี ยง จึงส่งผลให้คะแนนได้นอ้ ย ซึ่งหากเปลี่ยน
ปัจจัยเป็ นแบบโครงการ B จะส่งผลทาให้มีคะแนนเท่ากับ 3.23 เข้าร่ วมประมูล ซึ่งมีปัจจัยสาคัญ คือ เป็ นโครงการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลที่มีชื่อเสี ยง เจ้าของงานเลือกใช้บริ การบริ ษทั ที่ปรึ กษาที่มีชื่อเสี ยง หากเปลี่ยนปัจจัยเป็ นแบบ
โครงการ C จะส่ งผลทาให้มีคะแนนเท่ากับ 4.25 เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง ซึ่ งมีปัจจัยสาคัญ คือ เป็ นโครงการ
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงมีทุนจดทะเบียนบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ที่สูง ให้เบิกเงินล่วงหน้าได้มากกว่า 20%
หากเปลี่ยนปั จจัยเป็ นแบบโครงการ D จะส่ งผลทาให้มีคะแนนเท่ากับ 1.82 ไม่เข้าร่ วมประมูล พิจารณาจากทุน
จดทะเบียนบริ ษทั เจ้าของงาน และการเลื อกบริ ษทั เพื่อเข้ามาประมูลแข่งขันกัน เป็ นบริ ษทั ที่ อยู่ระดับที่ต่ากว่า
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บริ ษทั ผูป้ ระเมินมาก ที่ต้ งั โครงการอยูใ่ นเขตพื้นที่กรุ งเทพชั้นในการบริ หารจัดการใช้งบประมาณสู ง หากเปลี่ยน
ปั จจัยเป็ นแบบโครงการ E จะส่ งผลทาให้มีคะแนนเท่ากับ 4.15 เข้าร่ วมประมูลโดยคาดหวัง เป็ นงานโครงการ
โรงพยาบาลที่ต้งั อยูต่ ่างจังหวัด ง่ายต่อการบริ หารจัดการ

ข้อเสนอแนะ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูร้ ับเหมาในการเข้าร่ วมประมูลโครงการก่อสร้าง โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตามลาดับชั้น (AHP) ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อทาการศึกษาต่อในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดปัจจัยและเกณฑ์อาจเพิ่มหัวข้อของปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในอนาคตได้ เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างแต่ละบริ ษทั เอง
2. ผลการศึกษาด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลาดับชั้น AHP (Analytical Hierarchy Process) จะเห็นได้
ว่าควรนาวิธีนิวโรฟัซซี (Neuro-Fuzzy Inference System) มาเปรี ยบเทียบ เพื่อจะเป็ นทางเลือกในการตัดสิ นใจใช้
วิธีต่างๆ ต่อไป
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การศึกษาการลัดวงจรและระบุตาแหน่ งความผิดพร่ องของระบบจาหน่ าย 22 kV
ในรูปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์
STUDY OF FAULTS AND FAULT LOCATIONS IN 22 kV DISTRIBUTION
SYSTEM IN FORM OF GEOGRAPHIC COORDINATE SYSTEM
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั ฉบับนี้ ได้ทาการศึกษาการลัดวงจรและระบุตาแหน่ งความผิดพร่ องของระบบจาหน่ าย
ไฟฟ้ า ในรู ปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยใช้กรณี ศึกษาระบบจาหน่ าย 22 กิโลโวลต์
(kV) ณ สถานีไฟฟ้าธัญบุรี โดยเริ่ มตั้งแต่สถานี ไฟฟ้ าธัญบุรีจนถึงหน้าหมู่บา้ นผูส้ ู งอายุ รวมระยะทาง 8.2 กิโลเมตร
โดยทาการคานวณหาค่ากระแสผิดพร่ อง เพื่อระบุพิกดั ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Geographic Information
System (GIS) ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เก็บข้อมูลเชิงสถิติแสดงค่ากระแสผิดพร่ องและตาแหน่งความผิดพร่ อง
ในรู ปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้สามารถค้นหาตาแหน่ งความผิดพร่ องได้ เมื่อทราบค่ากระแสผิดพร่ องที่
วัดได้จากสถานีไฟฟ้าธัญบุรี จากนั้นทาการค้นหาตาแหน่งความผิดพร่ องและระยะทาง เพื่อหาสถานที่หลักที่อยู่
บริ เวณใกล้เคียงกับตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่ องได้รวดเร็ วขึ้น จากผลการวิจยั พบว่า ค่าตาแหน่งผิดพร่ องที่จาลอง
ขึ้น เมื่อเทียบกับค่าตาแหน่งผิดพร่ องจากข้อมูลการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เหตุการณ์ที่ดีที่สุดมีค่าคลาดเคลื่อน 1 ช่วง
เสาไฟ คิดเป็ นระยะทาง 52.6 เมตร และค่ากระแสผิดพร่ องมีความคลาดเคลื่อน 6.98 % จึงแสดงให้เห็นว่าสามารถ
ระบุตาแหน่ งผิดพร่ องได้ละเอียดขึ้นและเป็ นแนวทางใหม่ในการนาไปประยุกต์ใช้กับงานการระบุตาแหน่ ง
ความผิดพร่ องในระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้
คาสาคัญ: การลัดวงจร ตาแหน่งความผิดพร่ อง พิกดั ทางภูมิศาสตร์ ระบบจาหน่าย 22 kV

ABSTRACT
This paper proposes a study of faults and fault locations determination in distribution system in order
to precisely find the forms of geographic coordinate system. The 22 kV distribution system of Thanyaburi
substation has been demonstrated as a case study. The total of distance of 8.2 km has been started from Thanyaburi
substation to Thanyaburi woman’s protection center for the destitute. The fault currents have been calculated for
determining fault locations. In addition, the Geographic Information System (GIS) program from Provincial
Electricity Authority (PEA) can be used for analysis of geographic coordinate system. Then, the information of
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fault currents and fault locations has been collected as a statistical data. In case of fault currents detected from
instruments at the substation, PEA staffs can easily find the fault locations by using the statistical data. As results
of this research, the best simulation model has shown the minimum error only one electric pole or 52.6 meters.
Besides, the fault current error was 6.98 % compared to the fault current from instrument. Thus, this research is
useful for determining the precision of fault locations, and can also be applied to determine the fault locations in
distribution system of PEA.
Keywords: Faults, Fault locations, Geographic coordinate system, 22 kV distribution system

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็ นหน่วยงานที่จาหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้กบั ผูใ้ ช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น
โรงงานอุตสาหกรรมและที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น การใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะผูใ้ ช้ไฟฟ้า
ในโรงงานอุตสาหกรรม (กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า กฟภ., 2560) หากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องขึ้นใน
ระบบจะส่ งผลกระทบในกระบวนการจาหน่ าย ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายในภาคธุ รกิ จ การรั กษาเสถียรภาพใน
การจ่ายไฟ และการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้รวดเร็ วจึงมีความสาคัญเป็ นอันมากต่อค่าความน่าเชื่อถือได้ใน
ระบบไฟฟ้ า ดัง นั้น งานแก้ไ ขกระแสไฟฟ้ า ขัด ข้อ งจึ ง เป็ นอี ก งานที่ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ค วามส าคัญ
(กองแผนงานระบบไฟฟ้ า กฟภ., 2555) และ (เอกภพ ดวงจันทร์ , 2559) ในปั จจุบนั นี้ การแก้ไขกระแสไฟฟ้ า
ขัดข้องในระบบจาหน่าย 22 kV ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องขึ้น ศูนย์สั่ง
การระบบจ่ายไฟหรื อสถานี ไฟฟ้ าจะโทรแจ้งข้อมูลให้ศูนย์วิเคราะห์ขอ้ มูลกระแสไฟฟ้ าขัดข้องทราบ เพื่อให้
พนักงานแก้ไขไฟฟ้าทราบและหาตาแหน่งกระแสผิดพร่ อง (กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า กฟภ., 2560)
แต่เนื่ องจากระยะทางและขอบเขตการหาตาแหน่ งกระแสผิดพร่ องค่อนข้างกว้าง ทาให้การค้นหาใช้เวลานาน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั ฉบับนี้ได้ศึกษาการลัดวงจรและระบุตาแหน่งความผิดพร่ องของระบบจาหน่าย
ในรู ปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยใช้กรณี ศึกษาระบบจาหน่าย 22 kV ณ สถานีไฟฟ้ า
ธัญบุรี ระยะทางตั้งแต่สถานีไฟฟ้าธัญบุรี จนถึงหน้าบ้านผูส้ ู งอายุปทุมธานี รวมระยะทาง 8.2 กิโลเมตร โดยการ
คานวณหาค่ากระแสผิดพร่ อง รวมทั้งการจาลองหาค่ากระแสผิดพร่ องเพื่อทาการระบุพิกดั ทางภูมิศาสตร์ โดยทา
เป็ นข้อมูลเชิงสถิติแสดงค่ากระแสผิดพร่ องและตาแหน่งผิดพร่ องในรู ปแบบพิกดั ทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้พนักงาน
แก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องทาการค้นหาตาแหน่งที่ผิดพร่ อง โดยการใช้ค่ากระแสผิดพร่ องที่ว ัดได้จากสถานีไฟฟ้า
ธัญบุรีแจ้งมา จากนั้นพนักงานแก้กระแสไฟฟ้ าขัดข้องทาการค้นหาตาแหน่งกระแสผิดพร่ องและระยะทาง เพื่อ
ค้นหาสถานที่หลักซึ่งอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกับตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่ อง ทาให้พนักงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องที่
เข้าใหม่หรื อพนักงานที่ยงั ไม่ชานาญเส้นทาง สามารถหาตาแหน่งกระแสผิดพร่ องได้รวดเร็ วขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการเกิดความผิดพร่ องในระบบจาหน่าย
(2) เพื่อศึกษาการคานวณหาค่ากระแสผิดพร่ องในระบบจาหน่าย
(3) เพื่อนาค่ากระแสที่ได้จากการคานวณมาระบุตาแหน่งพิกดั ทางภูมิศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GIS ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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(4) เพื่อเป็ นแนวทางใหม่ในการนาไปประยุกต์ใช้งานการระบุตาแหน่งความผิดพร่ องในระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าได้

3. ขอบเขตของงานวิจัย
(1) ศึ กษาและเก็บข้อมูลการเกิ ดความผิดพร่ องจริ งในระบบจาหน่ าย 22 kV โดยใช้กรณี ศึกษาสถานี
ไฟฟ้าธัญบุรี
(2) ศึกษาการคานวณเพื่อการจาลองการเกิดความผิดพร่ องในระบบจาหน่ าย โดยใช้กรณี ศึกษาสถานี
ไฟฟ้าธัญบุรี
(3) เปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องที่ได้จากการคานวณและค่ากระแสผิดพร่ องที่ได้จากข้อมูลการไฟฟ้า
(4) นาข้อมูลกระแสที่ได้จากการคานวณมาระบุตาแหน่งพิกดั ทางภูมิศาสตร์ สาหรับค้นหาตาแหน่งที่
เกิดความผิดพร่ อง

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1. ศึกษาสภาพการจ่ ายไฟของระบบจาหน่ าย 22 kV สถานีไฟฟ้าธัญบุรี
ระบบการจ่ายไฟของสถานี ไฟฟ้ าธัญบุรี จนถึ งบริ เวณหน้าบ้านผูส้ ู งอายุปทุมธานี เป็ นระยะทาง 8.2
กิ โลเมตร โดยได้รวบรวมประวัติการเกิ ดกระแสไฟฟ้ าผิดพร่ องของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคธัญบุรี ซึ่ งเกิ ดเหตุ
กระแสผิดพร่ องบริ เวณเสาไฟฟ้ าในวงจรที่ 3 และ 10 โดยมีเหตุการณ์สาคัญที่เลือกมาทั้งหมด 4 เหตุการณ์ซ่ ึ งมี
ค่ากระแสผิดพร่ อง (IF) ในหน่วยกิโลแอมป์ (kA) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- เหตุการณ์ที่ 1: TYA 3VB-01 TR1 G/T IF = 4.1 kA ระยะทาง 4 กิโลเมตร โหลด 2.7 MW
- เหตุการณ์ที่ 2: TYA 3VB-01 TR1 G/T IF = 1.987 kA ระยะทาง 6 กิโลเมตร โหลด 3.6 MW
- เหตุการณ์ที่ 3: TYA 10VB-01 TR2 AB/T IF = 1.703 kA ระยะทาง 7 กิโลเมตร โหลด 5.0 MW
- เหตุการณ์ที่ 4: TYA 10VB-01 TR2 CG/T IF = 1.65583 kA ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร โหลด 6.9 MW
4.2 การคานวณกระแสผิดพร่ อง
งานวิจยั นี้ได้ทาการคานวณหาค่ากระแสผิดพร่ องโดยการคานวณมือ (กองแผนงานระบบไฟฟ้า กฟภ.,
2557) จากนั้นนาค่ากระแสผิดพร่ องที่ได้จากการคานวณมาเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องตามข้อมูลที่บนั ทึกได้
จากงานแก้กระแสไฟฟ้ าขัดข้องการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคธัญบุรี ซึ่ งเกิดเหตุกระแสผิดพร่ องบริ เวณเสาไฟฟ้ าในวงจรที่ 3
และ10 สาหรับการคานวณวงจรการจ่ายไฟ ค่าพารามิเตอร์ สายส่ งและแหล่งจ่ายอ้างอิงตามข้อมูลของการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคธัญบุรี โดยส่ วนใหญ่เหตุการณ์ในงานวิจัยนี้ การคานวณหาค่ากระแสผิดพร่ องใช้สมการค านวณ
ดังสมการที่ 1
VF
(1)
IF =
Z1 + Z 2 + Z 0 + 3Z f

โดยที่ IF หมายถึ ง ค่ากระแสผิดพร่ อง, V หมายถึ ง แรงดันที่จุดเกิ ดการผิดพร่ อง, ค่า Z1 Z2 Z0 และ Zf
หมายถึง ค่าอิมพีแดนซ์ลาดับบวก ลาดับลบ ลาดับศูนย์ และขณะเกิดการผิดพร่ อง ตามลาดับ
เมื่อคานวณหาค่ากระแสผิดพร่ องจากการคานวณมือแล้ว งานวิจยั นี้ได้ใช้โปรแกรม Excel ในการตรวจสอบ
ค่าต่าง ๆที่ ได้จากการคานวณมื อ (John J. Grainger et al, 1994) และ (Hadi Saadat, 2004) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าที่
คานวณได้โดยการคานวณมือกับการใช้โปรแกรม Excel รวมทั้งเช็คความถูกต้องและหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
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เพื่อตรวจสอบว่าการจาลองโดยการใช้โปรแกรม Excel มีความถูกต้องและสามารถนาไปใช้จาลองหาค่ากระแส
ผิดพร่ องที่เกิดขึ้นจริ งได้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วต่อการหาค่ากระแสผิดพร่ อง
4.3 สร้ างพิกดั ทางภูมศิ าสตร์
งานวิจยั นี้ ใช้การสร้างพิกดั ทางภูมิศาสตร์ เพื่อหาค่าพิกดั UTM ค่าพิกดั Latitude (Lat) และ Longitude
(Long) ในโปรแกรม GIS ของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค โดยทาการหาค่าพิกดั ของเสาไฟฟ้าตามความยาวของสายไฟฟ้ า
ในวงจรการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าธัญบุรี ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร (ณฐพร ทองแพ และคณะ, 2561)
4.4 สร้ างตารางข้ อมูลพิกัดกระแสผิดพร่ อง
เมื่อได้ขอ้ มูลค่ากระแสผิดพร่ อง ค่าพิกดั ในตาแหน่งต่าง ๆแล้ว ได้ทาการสร้างตาราง เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
ให้กบั พนักงานช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ใช้ในการระบุตาแหน่งจุดเกิดเหตุได้รวดเร็ วยิ่งขึ้น โดยนาค่าพิกดั จาก
ค่ากระแสผิดพร่ อง มาระบุในโปรแกรม GIS ของกฟภ. หรื อ พิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยโปรแกรม Google map
เพื่อหาตาแหน่งกระแสผิดพร่ อง รวมทั้งสร้างเป็ นตารางค่ากระแสผิดพร่ องและพิกดั ทางภูมิศาสตร์

5. ผลการวิจัย
5.1 การหาข้อมูลสาหรับจาลองค่ากระแสผิดพร่ องตามตาแหน่ งของเสาไฟฟ้า
การจาลองค่ากระแสผิดพร่ องตามตาแหน่งของเสาไฟต้องใช้ขอ้ มูลดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1.1 ข้อมูลพิกดั ทางภูมิศาสตร์ ตามตาแหน่งของเสาไฟฟ้า ข้อมูลสถานที่หลัก หาค่าพิกดั ตาแหน่ง
เสาไฟเมื่อใช้โปรแกรม GIS แสดงพิกดั การหาเสาไฟต้นที่ 1 หน้าสถานีแล้ว พบว่า มีค่าพิกดั Lat เท่ากับ 13.99769
และพิกดั Long เท่ากับ 100.67522 ดังแผนภาพที่ 1

สถานีไฟฟ้าธัญบุรี
เสาไฟต้นที่ 1
เสา Riser pole

เสาไฟต้นที่ 2

เสาไฟต้นที่ 3

แผนภาพที่ 1 ค่าพิกดั ของเสาไฟจากโปรแกรม GIS
5.1.2 ข้อมูลระยะทางของสายไฟ หาค่าระยะทางของสายไฟโดยใช้โปรแกรม GIS วัดระยะทางของ
สายไฟจากสถานีไฟฟ้าจนถึงตาแหน่งของเสาไฟ โดยทาการวัดจากเสาต้นที่ 1 หน้าสถานีไฟฟ้าธัญบุรี จนถึงเสา
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ไฟต้นสุ ดท้าย สาหรับตัวอย่างวิธีการหาระยะทางของสายไฟจากสถานี ไฟฟ้าธัญบุรีถึงเสาไฟต้นที่ 1 หน้าสถานี
ไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม GIS วัดได้ระยะทาง 0.143645 กิโลเมตร ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

ระยะทางสายไฟ

แผนภาพที่ 2 ระยะทางของสายไฟจากสถานีไฟฟ้าถึงเสาไฟฟ้าต้นที่ 1 หน้าสถานี
5.1.3 ข้อมูลสถานที่หลักตามตาแหน่งของเสาไฟ โดยทาแผนที่ขอ้ มูลของสถานที่หลักตามตาแหน่ง
ของเสาไฟ จากแผนภาพที่ 3 สถานที่หลักของข้อมูลเสาไฟต้นที่ 115 คือ เสาไฟต้นหน้าที่ดินบริ ษทั สถาพร เอสเตท
โดยการนับเสาไฟจะนับจากเสาต้นที่ 1 (เสาที่ถดั จากเสา Riser pole) เป็ นเสาไฟต้นอ้างอิงและเสาไฟต้นถัดไปเป็ น
เสาไฟต้นที่ 2 และเสาไฟต้นที่ 3 ตามลาดับ จนถึงเสาไฟต้นที่ 335 เป็ นเสาต้นสุ ดท้าย

ระยะห่างระหว่างเสา
ไฟ

เสาไฟต้นที่ 115 สถานที่ หน้าที่ดินบริ ษทั
สถาพรเอสเตท
เสาไฟต้นที่ 112 หน้าทางเข้าแพรมาพรเพลส

แผนภาพที่ 3 การหาข้อมูลสถานที่หลักตามตาแหน่งของเสาไฟ
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งานวิจยั นี้ใช้โปรแกรม Excel จาลองหาค่ากระแสผิดพร่ องของสถานีไฟฟ้าธัญบุรีโดยใช้ระยะทางของ
สายไฟจากสถานี ไฟฟ้า เริ่ มจากเสาไฟต้นที่ 1 (ต้นถัดจาก Riser pole) หน้าสถานีตามแผนภาพที่ 2 มีค่าระยะห่ าง
จากสถานี 0.143645 กิ โ ลเมตร หลัง จากนั้น ทาการจาลองโดยใช้โ ปรแกรม Excel เพื่ อ หาค่ ากระแสผิดพร่ อง
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็ นตารางข้อมูลแสดงค่ากระแสผิดพร่ องและสถานที่หลัก
ตารางที่ 1 ผลการจาลองโปรแกรมแสดงค่าความสัมพันธ์พิกดั กระแสผิดพร่ องและสถานที่หลัก
ลาดับ เสาต้นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0
1
2
3
6
33
40
43
44
45
61
79
82
91
112
115
117
125
135
139
151
156
159
174
175
185
195
215
235
255
275
295
315
335

พิกดั
Lat.
Long.
13.99766 100.67506
13.99769 100.67522
13.99773 100.67544
13.99777 100.67553
13.99789 100.67611
13.99889 100.68065
13.99914 100.68177
13.9993 100.68246
13.99934 100.68266
13.99938 100.68281
14.00013 100.68613
14.00105 100.68901
14.00124 100.6895
14.00198 100.69114
14.00366 100.69516
14.00394 100.69584
14.00415 100.69632
14.0048 100.69784
14.005578 100.699014
14.00594 100.70038
14.00681 100.7022
14.00728 100.70279
14.00769 100.70268
14.00959 100.70321
14.0097 100.70322
14.01153 100.70263
14.01384 100.70163
14.01852 100.6997
14.01939 100.70045
14.01447 100.7028
14.01034 100.70487
14.00908 100.70693
14.01063 100.71125
14.01281 100.71653

การจาลองหาค่ากระแสผิดพร่ อง
จากเสาต้นที่
ถึงเสาต้นที่
0
1
1
2
2
3
3
6
6
33
33
40
40
43
43
44
44
45
45
61
61
79
79
82
82
91
91
112
112
115
115
117
117
125
125
135
135
139
139
151
151
156
156
159
159
174
174
175
175
185
185
195
195
215
215
235
235
255
255
275
275
295
295
315
315
335
335
355

ระยะห่างระหว่างเสา (km)
0.018478
0.024731
0.011
0.065
0.50146
0.12471
0.077078
0.020659
0.01648
0.366265
0.330895
0.056627
0.19591
0.472551
0.079945
0.056389
0.179524
0.201508
0.100515
0.218742
0.083693
0.047837
0.0223667
0.12578
0.208471
0.278226
0.560033
0.487578
0.604554
0.513151
0.289513
0.511921
0.631103
0.706722

ระยะห่าง
ค่ากระแสผิดพร่ อง
สถานีไฟฟ้า (km) ความต้านทานดิน 0 โอห์ม
0.118914
6.573
0.143645
6.539
0.154645
6.515
0.219645
6.431
0.721105
5.696
0.845815
5.513
0.922893
5.4
0.943552
5.374
0.960032
5.339
1.326297
4.836
1.657192
4.387
1.713819
4.317
1.909729
4.071
2.38228
3.518
2.462225
3.42
2.518614
3.364
2.698138
3.18
2.899646
2.887
3.000161
2.876
3.218903
2.69
3.302596
2.612
3.350433
2.586
3.3727997
2.564
3.4985797
2.471
3.7070507
2.337
3.9852767
2.183
4.5453097
2.155
5.0328877
2.142
5.6374417
2.139
6.1505927
2.135
6.4401057
2.131
6.9520267
2.128
7.5831297
2.115
8.2898517
2.086

สถานที่หลัก
เสาต้นใบมีดถัดจากหน้าสถานี
ถัดจากต้นใบมีดมา 1 ต้น
ตรงป้ ายบอกทางวัดเขียนเขต
หน้าร้านขายดินกับอุปกรณ์ทาสวน
หน้าทางเข้าวัดเขียนเขต
หน้าโลตัสคลอง 3 ประตูทางเข้า
หน้าโลตัสคลอง 3 ประตูทางออก
หน้าร้านศรัณย์มอเตอร์
หน้าร้านดีน่า แฮร์
หน้าร้านธัญโช๊คอัพ
หน้าร้านดาวอังคารหมูกระทะ
หน้าร้านปุ๋ ยรถบ้าน
หน้าร้านพรเทพสแตนเลสโพลี
ปากทางเข้าหมู่บา้ นสุ ชญา
หน้าทางเข้าแพรมาพรเพลส
หน้าที่ดินบริ ษทั สถาพรเอสเตท
หน้าโตโยต้าชัว
หน้าแทงค์เซนต์เตอร์สาขารังสิ ต
ป้ ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ป้ ายวัดแขกคลองสี่
แยกไปกาญจนาภิเษก ตรงป้ ายจากัดน้ าหนัก
แยกไปกาญจนาภิเษก ตรงตูส้ ัญญาณ S114
แยกไปกาญจนาภิเษก ตรงเสาไฟทางต้นแรก
แยกไปกาญจนาภิเษก ตรงเสาไฟทางต้นแรก
แยกไปกาญจนาภิเษก ไปบางปะอิน
แยกไปกาญจนาภิเษก สวิตช์ไฟทาง
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางปะอิน
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางปะอิน
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางนา
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางนา
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางนา ออกรังสิ ต-นครนายก
ถนนกาญจนาภิเษก ไปบางนา ออกรังสิ ต-นครนายก
หน้าทางแยกไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ คลอง 5
หน้าบ้านผูส้ ู งอายุ ปทุมธานี

5.2 การเปรียบเทียบผลการจาลองกับเหตุการณ์ จริงที่เกิดความผิดพร่ องในสถานีไฟฟ้าธัญบุรี
จากผลการจาลองเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสที่ได้จาก
การจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแสที่ได้จากข้อมูล กฟภ. (กรณี ไม่คิดค่าความต้านทานดิน) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 พบว่ าเหตุ การณ์ ที่ 2 มี ค่ าความคลาดเคลื่ อ นน้อยที่ สุด เท่ ากับ 6.98 % ส่ วนเหตุ การณ์ ที่ 1 3 และ 4
มีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสู งอาจเป็ น ผลมาจากของค่าความต้านทานดิน (เอกภพ ดวงจันทร์ , 2559) ที่มีผลต่อ
กระแสผิดพร่ อง ดังนั้นการลดค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าว ควรวัดค่าความต้านทานดินจากหน้างานจริ ง แล้วนา
ค่าความต้านทานดิ นที่ วดั ได้มาเป็ นค่าพารามิ เตอร์ ในการคานวณ เพื่อการระบุตาแหน่ งผิดพร่ องที่ แม่นยาขึ้น
โดยบทความวิจยั ฉบับนี้ได้นาเสนอผลการจาลองกรณี คิดค่าความต้านทานดินไว้ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องและเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสผิดพร่ องที่ไ ด้จาก
การจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแสผิดพร่ องที่ได้จากข้อมูล กฟภ. ในหน่ วยกิโลแอมป์ (kA)
ในกรณี ไม่คิดค่าความต้านทานดิน (Rf)
ลาดับเหตุการณ์ ค่ากระแสผิดพร่ องจากการจาลอง (kA) ค่ากระแสผิดพร่ องจากข้อมูลกฟภ. (kA)

% ความคลาดเคลื่อน

เหตุการณ์ที่ 1

2.17259

4.1

47.01

เหตุการณ์ที่ 2

2.13612

1.987

6.980881224

เหตุการณ์ที่ 3

2.11832

1.703

19.60610295

เหตุการณ์ที่ 4

2.11479

1.65583

21.70239125

จากผลการจาลอง เมื่อเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องที่ได้จากการจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแส
ที่ ได้จากข้อมูล กฟภ. (กรณี คิดค่าความต้านทานดิ น) ดังแสดงในตารางที่ 3 จะเห็ นว่ามี 3 เหตุการณ์ ที่ได้จาก
การจาลองมีค่า IF ใกล้เคียงกับข้อมูลของ กฟภ. ดังต่อไปนี้
- เหตุการณ์ที่ 2 ที่ค่าความต้านทานดิน 2.5 Ω โดยค่า IF = 1.93705 kA
- เหตุการณ์ที่ 3 ที่ค่าความต้านทานดิน 5 Ω โดยค่า IF = 1.58895 kA
- เหตุการณ์ที่ 4 ที่ค่าความต้านทานดิน 5 Ω โดยค่า IF = 1.58705 kA
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสผิดพร่ องที่ได้จาก
การจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแสผิดพร่ อง (IF) ที่ได้จากข้อมูล กฟภ.ในหน่วยกิโลแอมป์
(kA) ในกรณี คิดค่าความต้านทานดิน (Rf) เท่ากับ 0 , 2.5, 5 และ 10 โอห์ม (Ω) ตามลาดับ
ลาดับเหตุการณ์

ค่า IF จากข้อมูลกฟภ. (kA)

เมื่อ Rf = 0

เมื่อ Rf = 2.5

เมื่อ Rf = 5

เมื่อ Rf = 10

เหตุการณ์ที่ 1

4.1

2.17259

1.96795

1.61784

1.07692

เหตุการณ์ที่ 2

1.987

2.13612

1.93705

1.59847

1.06991

เหตุการณ์ที่ 3

1.703

2.11832

1.92195

1.58895

1.06643

เหตุการณ์ที่ 4

1.65583

2.11479

1.91896

1.58705

1.06573

จากผลการจาลองเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องและเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสที่ได้จาก
การจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแสที่ได้จากข้อมูล กฟภ. (กรณี เลื อกเหตุการณ์ ที่ดีที่สุด 3 เหตุการณ์)
ดังแสดงในตารางที่ 4 พบว่าเหตุการณ์ที่ 2 ที่ค่าความต้านทานดิน 2.5 Ω มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีระยะทาง
คลาดเคลื่อน 52.6 เมตร (1 ช่วงเสา)
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ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบค่ากระแสผิดพร่ องและเปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกระแสผิดพร่ องที่ได้จ าก
การจาลองด้วยโปรแกรม Excel และกระแสผิดพร่ อง (IF) ที่ได้จากข้อมูล กฟภ. ในหน่ วยกิโลแอมป์
(kA) กรณี เลือกเหตุการณ์ที่ดีที่สุด 3 เหตุการณ์
ลาดับเหตุการณ์ ค่า IF จากข้อมูลกฟภ. (kA) ค่า IF ที่ดีสุด

เมื่อ Rf ระยะทางจริ ง (km) ระยะทางจาลอง (km) ระยะคลาดเคลื่อน (m) คลาดเคลื่อน

เหตุการณ์ที่ 2

1.987

1.93705

2.5

6

6.0526

52.6

1 ช่วงเสา

เหตุการณ์ที่ 3

1.703

1.58895

5

7

7.4123

412.3

20 ช่วงเสา

เหตุการณ์ที่ 4

1.65583

1.58705

5

7.2

7.4038

203.8

9 ช่วงเสา

เมื่อพิจารณาค่ากระแสผิดพร่ องจากตารางที่ 4 เลือกเหตุการณ์ที่ดีที่สุด ดังต่อไปนี้
- เหตุการณ์ ที่ 2 ของสถานี ไฟฟ้ าธัญบุรี วงจรที่ 10 เกิ ดการลัดวงจร (มี ระยะห่ างจากสถานี ประมาณ
6 กิโลเมตร) มีค่ากระแสผิดพร่ อง IF = 1.987 kA โดยโหลดก่อนการลัดวงจรเท่ากับ 3.6 MW จากการจาลองพบว่า
ค่ ากระแสผิ ด พร่ อ งมี ค่ า 1.93705 kA ระยะทางที่ 6.0526 กิ โ ลเมตร บริ เ วณเสาข้างต้น หม้อ แปลงไฟบนถนน
วงแหวนรอบนอกตะวันออกไปบางนา
ใช้โปรแกรม GIS ตรวจสอบตาแหน่งที่ผิดพร่ องเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่ 2 พบว่า ตาแหน่งเสาไฟที่
ได้จากข้อมูล กฟภ. ถึงเสาไฟต้น ที่จาลองโปรแกรมวัดระยะทางได้ 52.6 เมตร ระยะทางคลาดเคลื่อนเท่ากับ 52.6
เมตร (1 ช่วงเสา) ดังแสดงในแผนภาพที่ 5

เสาข้างต้นหม้อแปลงไฟทาง
บนถนนกาญจนาภิเษก

เสาต้นที่จาลองโปรแกรม

แผนภาพที่ 5 ระยะทางคลาดเคลื่อนจากงานวิจยั เทียบกับเหตุการณ์จริ งที่ 2

6. สรุป
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและระบุตาแหน่งความผิดพร่ องในระบบจาหน่าย ในรู ปแบบพิกดั ทาง
ภูมิศาสตร์ให้มีความละเอียดมากขึ้น โดยใช้กรณี ศึกษาระบบจาหน่าย 22 kV ณ สถานีไฟฟ้าธัญบุรี โดยการคานวณหา
ค่ากระแสผิดพร่ อง รวมทั้งการจาลองหาค่ากระแสผิดพร่ องเพื่อทาการระบุพิกดั ทางภูมิศาสตร์ เพื่อค้นหาสถานที่
หลักซึ่ งอยู่บริ เวณใกล้เคียงกับตาแหน่งที่เกิดความผิดพร่ อง ทาให้พนักงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องที่เข้าใหม่
หรื อพนักงานที่ยงั ไม่ชานาญเส้นทาง หาตาแหน่งกระแสผิดพร่ องได้รวดเร็ วขึ้น
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ค่าความต้านทานดิน (เอกภพ ดวงจันทร์, 2559) มีผลต่อกระแสผิดพร่ อง ถ้าค่าความทานดินมีค่ามากขึ้น
ค่ากระแสผิดพร่ องจะลดลง เพื่อให้เกิดความแม่นยาในการคานวณ ควรวัดค่าความต้านทานดินจากหน้างานจริ ง
แล้วนาค่าความต้านทานดินที่วดั ได้มาเป็ นค่าพารามิเตอร์ในการคานวณ สาหรับการระบุตาแหน่งผิดพร่ อง
ผลการดาเนินงานวิจยั นี้ สามารถจากัดพื้นที่ในการตรวจสอบเพื่อระบุตาแหน่งผิดพร่ องได้ละเอียดและ
รวดเร็ วขึ้น ค่าตาแหน่งผิดพร่ องที่จาลองเมื่อเทียบกับค่าตาแหน่งผิดพร่ องจากข้อมูล กฟภ. พบว่า เหตุการณ์ที่ดี
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การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้ อนของ
เครื่ องปรับอากาศ
DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTRIC GENERATOR PRODUCT
FORM HOT WIND OF AIR-CONDITIONER
ธนกร กาญจนถาวร
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์
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กรุงเทพมหานคร 10800
E-mail: tanakorn2569@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาพลังงานที่เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์นากลับมาผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า
เพื่อทาประโยชน์สูงสุ ดในการนาไปใช้งาน โดยนาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ที่เสี ยหายนากลับมารี ไซเคิลและทา
การออกแบบและพั ฒ นาเป็ นอุ ป กรณ์ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากลมระบายความร้ อนของคอมเพรสเซอร์
เครื่ องปรับอากาศโดยใช้หลักการของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า โดยปัจจัยที่
มี ผ ลต่ อ การทดลองมี ปั จ จัย หลัก ได้แ ก่ ความเร็ ว ลม พื้ น ที่ ห น้ าตัด ของใบพัด และ ระยะห่ างของการติ ด ตั้ง
โดยเริ่ มทาการทดลองตามเวลา 8.00-17.00 น. ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลอง
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวในอนาคตต่อไป
คาสาคัญ: กระแสไฟฟ้า, เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า, รี ไซเคิล

ABSTRACT
This research was to reuse waste of energy to be electrical energy by recycling of broken electronic
parts and design and develop to be electric generator by hot wind of air condition by the principle of a generator
that changes mechanical energy change to electrical energy the factors affecting to experiment are speed cross
section of area and span of installing the experiment started form 8.00 a.m. – 5.00 p.m. The researcher has
collected data. and analyze the results of the experiment for development this product in the future
Keywords: Electricity, Generator, Recycle

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
เนื่ องด้วยในปั จจุบนั มีการใช้ไฟฟ้ าในชีวิตเพิ่มทุกวัน เพราะไฟฟ้ าเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความเป็ นอยู่แต่
เนื่ อ งจากสภาวะโลกร้ อนทาให้อุณ หภูมิ ของประเทศไทยสู งขึ้น ท าให้ ประชาการต้องเปิ ดเครื่ องท าความเย็น
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มากขึ้น บ้านที่พกั อาศัยหรื อโรงงาน สถานประกอบการณ์ต่างๆ ภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้ามากขึ้นทาให้ผทู ้ ดลองเห็นถึง
การใช้ประโยชน์จากพลังงานที่สูญเสี ยไปจากเครื่ องระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศ มาทาการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตกระแสไฟฟ้ า เพื่อนาพลังงานที่ สูญเสี ยไปนากลับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยใช้
มอเตอร์อินเวอร์เตอร์แอร์ ที่มีขนาดเล็กและเหมาะสาหรับความเร็ วลมที่ต่าและภายในมี ส่วนประกอบของแม่เหล็ก
และขดลวดทองแดงโดยใช้ หลักการของเครื่ อ งกาเนิ ด ไฟฟ้ าที่ เปลี่ ยนแปลงพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
โดยประกอบด้วยปั จจัยหลักได้แก่ ความเร็ วลม พื้นที่หน้าตัดของใบพัด และ น้ าหนักของใบพัด จากปั จจัยและ
ปัญหาที่กล่าวถึงสามารถพัฒนาและแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆให้ดีข้ นึ และใช้งานได้เต็มประสิ ทธิภาพมากขึ้นได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อนาพลังงานที่เสี ยไปโดยเปล่าประโยชน์นากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยการนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ในการใช้งาน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 ทฤษฎีเบื้องต้ นของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ทฤษฎีเบื้องต้นของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ตามหลักการของ ไมเคิล ฟาราเดย์ ดังนี้
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็ นเครื่ องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้า จากกฎของ ฟารารเดย์
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กจะเกิดแรงดันเหนี่ยวนาขึ้น ดังสมการ
e= N
โดยที่

𝑑Ø
𝑑𝑡

(1)

e = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (v)
N = จานวนรอบของขดลวด (รอบ)
Ø = เส้นแรงแม่เหล็ก (Wb)
t = เวลา (s)

3.2 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
โครงสร้ า งของเครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ ากระแสสลับ แบ่ ง ออกได้ 2 ส่ ว น คื อ ตัว โรเตอร์ (Rotor) และ
ตัวสเตเตอร์ (Stator) การออกแบบเครื่ องกาเนิดกระแสไฟฟ้าสลับทาได้สองลักษณะ ดังนี้
แบบที่ 1 อาเมเจอร์ หมุน (Revolving Armature) ขัวแม่เหล็กสนาม (Field pole) จะเป็ นตัวที่ อยู่กับที่ รือ
เรี ยกว่า สเตเตอร์ และ อาเมเจอร์จะเป็ นตัวหมุนตัดสนามแม่เหล็ก
แบบที่ 2 สนามแม่เหล็กเป็ นตัวหมุน (Revolving Field) อาเมเจอร์ จะเป็ นตัวอยู่กบั ที่และสเตเตอร์
ขั้วแม่เหล็กเป็ นตัวหมุนเพื่อให้สนามแม่เหล็กตัดกับตัวนาที่พนั อยูบ่ นอาเมเจอร์
หลักการของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
พิจารณาขดลวดตัวนาหนึ่ งรอบอยู่ในสนามแม่เหล็กของขั้วเหนื อและขั้วใต้ หมุนตัดสนามแม่เหล็กใน
แนวเส้นรอบวงและต่อออกสู่วงจรภายนอกโดยผ่านวงแหวนทองแดงสองอัน
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ภาพที่ 1 แสดงถึงหลักการของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาจากการตัดสนามแม่เหล็กในแนวเส้นรอบวงของขดลวดตัวนา 1 เส้น จะมีค่า
สมการดังต่อไปนี้
e = Blv
(2)
โดยที่

e = เป็ นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาของขดลวดตัวนา 1 เส้น มีหน่วยเป็ น โวลต์
B = เป็ นความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็ นเวบเบอร์ต่อตารางเมตร
l = เป็ นความยาวของขดลวดดัวนาที่อยูใ่ นสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็ นเมตร
v = เป็ นความเร็ วของการเคลื่อนที่ตดั ในแนวตั้งฉากมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที

เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิ ด 3 เฟส จะมีขดลวดตัวนาสามชุดวางห่ างกันเป็ นมุม 120 องศาทาง
ไฟฟ้า ต้นและปลายของขดลวดพันห่ างกันเป็ นมุม 180 องศาทางไฟฟ้า เนื่องจากช่วงระยะห่างระหว่างขั้วแม่เหล็ก
เท่ากับ 180 องศา ดังนั้นสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองศาทางกลกับองศาทางไฟฟ้าเป็ นดังนี้
Øc = PxØm
2
เมื่อ

(3)

Øc = องศาทางไฟฟ้า
Øm = องศาทางกล
P = จานวนขั้วแม่เหล็ก

โดยลักษณะทั่วไปของเครื่ อ งกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับ จะถู กออกแบบให้ ข้ วั แม่เหล็ก เป็ นโรเตอร์
(Rotor) โดยโรเตอร์ น้ ีจะถูกขับเคลื่อน (ส่ วนที่เคลื่อนที่) ด้วยต้นกาลัง อย่าง เครื่ องยนต์ดีเซล กังหันน้าํ กังหันลม
หรื อกังหันแก๊ส สาหรับส่ วนที่อยู่กบั ที่ คือ ขดลวดอาร์ เมเจอร์ ที่สร้างแรงดันไฟฟ้ า (กาเนิ ดไฟฟ้ า) จะติดอยู่บน
โครงซึ่ง เป็ นส่วนที่อยูก่ บั ที่ (ไม่เคลื่อนที่) หรื อที่เรี ยกว่าสเตเตอร์ (Stator) และส่วนที่ตอ้ งเคลื่อนที่ เรี ยกว่า โรเตอร์
(Rotor)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจัย
กระบวนการวิ จัย นี้ ได้ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น การและขั้น ตอนการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยใช้หลักการของเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ากระแสสลับโดยนามอเตอร์ อินเวอร์ เตอร์ ของ
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เครื่ องปรับอากาศที่ได้มีการดัดแปลงโรเตอร์ และสเตเตอร์ ให้เป็ นเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าตามทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น
และนาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมาติดตั้งกับใบพัดพลาสติกชนิด3ใบพัด โดยแบ่งเป็ น2กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ใบพัดขนาด
ขนาด 16” และ 18” และแบ่งเป็ นการเก็บข้อมูลและเก็บผลการทดลองด้วยวิธีการที่เหมือนกันด้วยการประกอบ
ใบพัดเข้ากับผลิตภัณฑ์และเว้นระยะห่ างระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และคอมเพรสเซอร์เครื่ องปรับอากาศ 10 ซม. และ
15 ซม. เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลองตามลาดับต่อไป โดยมีข้นั ตอนการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงถึงขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
4.2 ศึกษาทฤษฎีและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นามอเตอร์อินเวอร์เตอร์ ของเครื่ องปรับอากาศที่วงจรเสี ยหายแล้วมาทาการบัดกรี แผงวงจรอินเวอร์เตอร์
ออกจากจุดกาเนิดไฟฟ่ าจากนั้นนาสายไฟฟ้าบัดกรี เข้ากับจุดกาเนิดไฟฟ้าโดยจะแบ่งเป็ น 3 จุดดังภาพที่ 4 ทาให้
เกิดเป็ นเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิ ด 3 เฟส ตามหลักการที่กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับทฤษฎีของเครื่ องกาเนิ ด
ไฟฟ้ากระแสสลับและมีส่วนประกอบของส่ วนทีเคลื่อนที่หรื อโรเตอร์ (Rotor) และ ส่วนที่อยู่กบั ที่หรื อ สเตเตอร์
(Stator) ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 3 แสดงถึงมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ของเครื่ องปรับอากาศและตาแหน่งการบัดกรี และจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
จากนั้นประกอบส่ วนที่เป็ นโรเตอร์เข้ากับส่วนที่เป็ นสเตเตอร์และทาการปิ ดฝาพร้อมซีลระหว่างรอยต่อ
ให้สนิทด้วย Silicone เพื่อป้องกันน้ าและสิ่ งแปลกปลอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นทาการทดสอบผลิตภัณฑ์
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โดยการใช้ Clamp Meter ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ า โดยตั้งค่า Clamp Meter ไปที่ การวัดค่ากระแสไฟฟ้ าแบบ
สลับ และท าการทดลองหมุ น ส่ ว น โรเตอร์ ด้ว ยมื อ เพื่ อ ตรวจสอบค่ าแรงดัน กระแสไฟฟ้ าว่ าผลิ ต ภัณ ฑ์ มี
ความสมบูรณ์และสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้หรื อไม่

ภาพที่ 4 แสดงถึงส่วนที่เคลื่อนที่หรื อโรเตอร์ (Rotor) และ สเตเตอร์ (Stator)
4.3 เครื่ องมือวิจัย
การเก็บข้อมูลของความเร็ วลมระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศตามขอบเขตเวลาของงานวิจัย
โดยใช้ Anemometer ในการเก็บ ข้อมู ล ของความเร็ วลมโดยท าการเก็บ ข้อมู ลที่ ระยะห่ าง 10 ซม. และ 15 ซม.
ตามลาดับ และทาการเก็บข้อมูลปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าด้วย Clamp Meter เพื่อนามาเปรี ยบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การใช้งานปริ มาณกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึ้นหรื อไม่

ภาพที่ 5 แสดงถึงการเก็บข้อมูลความเร็ วลมและปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้า
โดยใช้ Anemometer และ Clamp Meter
จากการใช้ Anemometer และ Clamp Meter ในการเก็บข้อมูลโดยทาการวัดในระยะห่ างที่ 10 ซม. และ
15 ซม. โดยควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากันในทุกช่วงเวลาที่ทาการวัดผลทดลอง (25°C)
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลของความเร็ ว ลมและปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าของพัดลมระบายความร้อน โดยทา
การวัดจากระยะห่างที่ 10 ซม. และ 15 ซม.
เวลา
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
เฉลี่ย

ระยะ ห่าง 10 ซม.
ความเร็วลม (m/s)
การใช้กระแสไฟฟ้า (A)
4.9
6.28
5.0
6.78
5.2
6.92
5.1
7.04
5.4
7.06
5.4
6.98
5.2
6.98
5.0
6.99
5.1
7.02
5.0
6.98
5.13
6.903

ระยะห่าง 15 ซม.
ความเร็วลม(m/s)
การใช้กระแสไฟฟ้า (A)
3.4
6.32
3.6
6.74
3.8
6.98
3.8
7.01
3.9
6.98
4.0
6.94
3.8
6.96
3.6
6.98
3.8
7.00
3.4
6.97
3.71
6.888

จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ว่า ผลการเก็ บ ข้อ มู ล ก่ อ นท าการติ ด ตั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วามเร็ ว ของลมระบาย
ความร้อนของระยะห่ างที่ 10 ซม. มีค่าเฉลี่ย 5.13 m/s และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ าที่เฉลี่ย อยู่ที่ 6.903 A และ
ระยะห่าง 15 ซม. มีค่าเฉลี่ย 3.71 m/s และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.888 A เมื่อเทียบกับตารางที่ 1
จะเห็นได้ว่าความเร็ วลมเฉลี่ยมีค่าน้อยลงเนื่ องจากระยะห่ างของการเก็บข้อมูล และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ า
เฉลี่ยใกล้เคียงกับตารางที่ 1
4.4 วิธีการทดลองและเก็บข้ อมูลวิจัย
นาข้อมูลความเร็ วลมระบายความร้อนและปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์มาใส่ใน
ตารางเพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลหลังจากการติดตั้งผลิตภัณฑ์มีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมหรื อไม่ โดยนาใบพัดขนาด
16” และ 18” มาติดตั้งกับผลิตภัณฑ์และเก็บผลการทดลองโดยติดตั้งตามระยะห่ างที่กาหนด คือ 10 ซม. และ 15
ซม. หลังจากนั้นนาผลที่ได้มาเปรี ยบเที่ยบระหว่างก่อนและหลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อทาการหาความเหมาะสม
ของระยะห่างและขนาดของใบพัดที่สามารถผลิตค่าแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ในขั้นตอนแรก คือ การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยโปรแกรม Auto cad เพื่อใช้เป็ นโครงสร้างหลัก
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละตัด ชิ้ น งานตามแบบและท าการเชื่ อ มประกอบจากนั้ น ด าเนิ น การติ ด ตั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้าโดยใช้หลักการที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อเก็บข้อมูลแรงดันไฟฟ้าที่ได้และนาไปสรุ ปผลการทดลอง

ภาพที่ 6 แสดงแบบโครงสร้างและการตัดประกอบชิ้นงาน
นาอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ าประกอบเข้ากับโครงสร้างที่ประกอบแล้วเสร็ จ แล้วจึงนา Clamp Meter
มาต่อเข้ากับสายไฟฟ้าเพื่อเก็บค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการทดลองโดยใช้ใบพัดขนาด 16” และ 18” โดยทา
การทดลองตามระยะที่กาหนดและเก็บผลการทดลองเพื่อนาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ภาพที่ 7 แสดงการเก็บประกอบโครงเหล็กและอุปกรณ์เข้ากับเครื่ องระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศ
ทาการบัน ทึ กข้อมู ล และน าผลการทดลองไปใส่ ในตารางตามขอบเขตและระยะเวลาที่ กาหนดเพื่ อ
เปรี ยบเทียบข้อมูลในการทดลอง โดยแบ่งข้อมูลออกเป็ นสองตาราง คือระยะห่ าง 10 ซม. และ 15 ซม. โดยปั จจัย
หลักในการเก็บข้อมูลคือ แรงดันไฟฟ้ าที่ ผลิ ตภัณฑ์สามารถได้จากลมระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศ
โดยแบ่งผลการทดลองออกเป็ น 2 ชุด โดยทาการติดตั้งใบพัด ขนาด 16” และ 18” ตามลาดับ เพื่อเปรี ยบเทียบข้อ
แตกต่ า งของพื้ น ที่ ห น้ า ตัด ใบพัด ว่ า เป็ นตั ว แปรส าหรั บ การผลิ ต แรงดัน ไฟฟ้ าหรื อ ไม่ จากนั้ นเก็ บ ข้อ มู ล
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่ องปรับอากาศเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า
เบื้องต้นของเครื่ องปรับอากาศระหว่างการติดตั้งผลิตภัณฑ์และไม่ได้ทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์มีผลต่างกันอย่างไร
โดยน าค่ าปริ ม าณการใช้ ก ระแสไฟฟ้ าที่ ไ ด้ไ ปเปรี ย บเที ย บกับ ตารางที่ 1 ซึ่ งเก็ บ ข้อ มู ล ของปริ ม าณการใช้
กระแสไฟฟ้ าก่ อนการติ ดตั้งผลิ ตภัณ ฑ์ผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากลมระบายความร้ อน ของเครื่ องปรั บอากาศ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าก่อนและหลังการติดตั้ง จากนั้นนาผลการทดลองที่ได้ท้งั สองตารางมา
สรุ ปผลการวิจยั เพื่อหาข้อแตกต่างของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไป

5. ผลการวิจัย
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลของแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากผลิตภัณฑ์และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าของการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่มีใบพัดขนาด 16” และ 18” โดยติดตั้งผลิตภัณฑ์ห่างจากลมระบายความร้อน 10 ซม.

เวลา
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
เฉลี่ย

ระยะที่ทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 10 ซม.
ใบพัดขนาด 16”
ใบพัดขนาด 18”
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้
การใช้กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
การใช้กระแสไฟฟ้า
จากผลิตภัณฑ์ (V)
(A)
ผลิตภัณฑ์ (V)
(A)
51.8
6.28
58.4
6.32
51.4
6.78
57.8
6.74
51.9
6.92
59.4
6.98
50.9
7.04
60.5
7.01
52.1
7.02
61.2
6.98
50.7
6.92
59.8
6.94
50.8
6.98
57.9
6.96
51.2
6.96
58.5
6.98
51.3
7.01
59.3
7.00
50.9
6.94
58.2
6.97
51.3
6.885
59.1
6.888

2252

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองของการติ ด ตั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ าที่ ร ะยะห่ าง 10 ซม.
โดยใบพัดขนาด 16” สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ าได้เฉลี่ย 51.3 V และใช้ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.885 A
และใบพัดขนาด 18” สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 59.1 V ใช้ปริ มาณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.888 A
จากนั้นทาการทดลองอีกครั้งโดยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่ระยะห่ างจากลมระบายความร้อน 15 ซม. และ
เก็บผลการทดลองโดยแบ่งเป็ นใบพัดขนาด 16” และ 18” ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลของแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากผลิตภัณฑ์และปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าของการติดตั้ง
อุปกรณ์ที่มีใบพัดขนาด 16” และ 18” โดยติดตั้งผลิตภัณฑ์ห่างจากลมระบายความร้อน 15 ซม.

เวลา
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
เฉลี่ย

ระยะที่ทาการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 15 ซม.
ใบพัดขนาด 16”
ใบพัดขนาด 18”
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้
การใช้กระแสไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
การใช้กระแสไฟฟ้า
จากผลิตภัณฑ์ (V)
(A)
ผลิตภัณฑ์ (V)
(A)
34.8
6.34
41.8
6.42
35.4
6.74
41.4
6.77
35.8
6.88
4.18
6.84
36.2
7.04
42.0
7.03
35.8
7.04
41.9
7.01
36.0
6.98
41.4
6.98
35.4
6.96
41.4
6.94
35.7
6.94
41.2
6.96
35.8
7.02
42.0
7.02
36.1
6.98
41.6
7.01
35.7
6.892
41.65
6.898

จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองของการติ ด ตั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ลิ ต กระแสไฟฟ้ าที่ ร ะยะห่ าง 15 ซม.
โดยใบพัดขนาด 16” สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้ าได้เฉลี่ย 35.7 V และใช้ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.892 A
และใบพัดขนาด 18” สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ย 41.65 V ใช้ปริ มาณกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6.898 A

6. อภิปรายผล
จากตารางผลการทดลองจะเห็นได้ว่ากาลังไฟฟ้าที่ผลิตภัณฑ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อน
ของเครื่ องปรั บอากาศที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด โดยติ ดตั้งใบพัดขนาด 18”และมี ระยะห่ างอยู่ที่ 10 ซม. สามารถผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากผลิ ตภัณฑ์ ได้เฉลี่ ย 59.1 V และรองลงมาคือ ใบพัด ขนาด 16” และติ ดตั้งที่ ระยะห่ าง 10 ซม.
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 51.3 V และเมื่อทาการเพิ่มระยะห่ างจาก 10 ซม. เป็ น 15 ซม. โดยใช้ใบพัดขนาด
16” สามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเฉลี่ ย 35.7 V และใบพัดขนาด 18” สามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าเฉลี่ ยได้ 41.65 V
โดยทาการเก็บผลทดลองในระยะเวลาที่เท่ากันและมีปริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยโดยการทาการวัดระยะห่าง
10 ซม. ก่อนติดตั้งผลิตภัณฑ์อยูท่ ี่ 6.903 และหลังจากติดตั้งผลิตภัณฑ์และทาการวัดผลโดยติดตั้งใบพัดขนาด 16”
และ 18” มี ป ริ มาณการใช้กระแสไฟฟ้ า 6.885 A และ 6.888 A ตามลาดับ และท าการเก็บ ข้อมูลปริ มาณการใช้
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กระแสไฟฟ้ า ก่ อ นติ ด ตั้ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ท าการวัด ระยะห่ างที่ 15 ซม. เท่ ากับ 6.888 A และหลัง จากการติ ด ตั้ง
ผลิตภัณฑ์ในระยะห่างที่ 15 ซม. โดยติดตั้งใบพัดขนาด 16” และ 18” ตามลาดับมีค่าเฉลี่ยการใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ที่
6.892 A และ 6.898 A ซึ่ งเป็ นค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันระหว่างก่อนและหลังการติดตั้งผลิตภัณฑ์ จากผลการทดลอง
แสดงผลได้ว่า ผลิตภัณฑ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากลมระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศไม่ส่งผลให้เกิดการใช้
ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยจากการทดลองและทฤษฎีของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสสลับมีปัจจัยที่
ส่ งผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ าอยู่ 3 ปั จจัยคือ ความเร็ วลม ระยะห่ างของการติดตั้งผลิตภัณฑ์ และพื้นที่หน้าตัด
ของใบพัด จากการเก็บข้อมูลและการทดลองสรุ ปผลได้ว่าระยะและขนาดของใบพัดที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้า
สู งสุ ดได้คือ ใบพัดขนาด 18” โดยติดตั้งที่ระยะห่ าง 10 ซม. จะสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าจากผลิตภัณฑ์ได้สูงสุ ด
อยู่ 61.2 V ในเวลา 12.00 น.

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) งานวิจยั นี่ สามารถพัฒนาและต่อยอดได้โดยการนาอุปกรณ์ ติดตั้งเข้ากับเครื่ องปรับอากาศที่มี
ขนาดใหญ่และมีความเร็ วลมระบายความร้อนของเครื่ องปรับอากาศที่มากกว่าผลการวิจยั นี้
(2) ทาการออกแบบวงจรเพื่อนาไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากผลิตภัณฑ์แปลงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรง
เพื่อความสะดวกในการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริ ษทั ดับบลิวเฮ้าส์ จากัด บริ ษทั MTK จากัด และ คุณรังสรรค์ กลัดแก้ว ที่สนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือในด้านพื้นที่และอุปกรณ์ในการทดลองรวมทั้งให้คาปรึ กษาแนะนา ข้อเสนอแนะต่างๆ จึงทา
ให้ผลการทดสอบสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการตัดเฉื อนที่ซีเอ็นซี โดยใช้เทคนิค
การออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟกทอเรี ยล เพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดขึ้น ผลการวิเคราะห์การทดลอง
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ ผลมีท้งั หมด 3 ปั จจัย คือ ความเร็ วรอบ อัตราการป้อน และอายุการใช้งานของมีดตัด จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ค่าปั จจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการ คือ ความเร็ วรอบ
1,000 รอบต่อนาที อัตราการป้อน 500 มิลลิเมตรต่อนาที และอายุการใช้งานของมีดตัด 10,000 ชิ้น ซึ่ งส่ งผลให้
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์บกพร่ องจากเดิมร้อยละ 2.79 ลดลงเหลือร้อยละ 0.97
คาสาคัญ: กระบวนการตัดเฉือน, การออกแบบการทดลอง, การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม

ABSTRACT
The objective of this research is to determine the optimum factor in CNC machining process by using
2k factorial experimental design technique to reduce defective products. The results of the experimental analysis
found that there were 3 influence factors, cutting speed, cutting feed and cutting tool life. From the statistical
analysis of the data at a confidence level of 95 percent, it was found that the optimum factors for the process were
1,000 RPM of cutting speed, 500 mm/min of cutting feed and 10,000 pcs of cutting tool life, can reduce the
percentage of defective products from 2.79% to 0.97%
Keywords: Machining Process, Design of Experiments, Optimal Parameter
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบันธุ รกิ จอุตสาหกรรมฮาร์ ดดิ สก์ไดร์ ฟ มี การแข่งขันเป็ นอย่างสู ง ทาให้ แต่ละองค์กรต้อ งมี
การปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิต และ
การส่ งมอบ ดังนั้นในอุตสาหกรรมต้องใช้เทคนิ คจานวนมากเพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตให้เกิด ผลิ ต ภัณฑ์
บกพร่ องน้อยที่สุด เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและมีศกั ยภาพในการแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ โดยบริ ษทั กรณี ศึกษาเป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการตัดเฉื อนโดยผลิตภัณฑ์บกพร่ อง
ส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับขนาดมิติร้อยละ 65 ของผลิตภัณฑ์บกพร่ องทั้งหมด ซึ่ งมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัยทั้ง
ในส่ วนของการตั้งค่าปั จจัยที่ไม่เหมาะสม ฟิ กเจอร์ ที่ใช้ในกระบวนการ เป็ นต้น ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวอาจส่ งผลให้
ผลิตชิ้นงานแล้วเกิดผลิตภัณฑ์บกพร่ องขึ้น
จากเหตุผลและปั ญหาดังกล่าวจึงได้เลือกผลิตภัณฑ์รุ่น A เนื่ องจากมีสัดส่ วนปั ญหาเรื่ องขนาดมิติมาก
ที่สุด ที่ร้อยละ 40.8 ซึ่ งกระบวนการที่ส่งผลต่อปัญหาขนาดมิติ คือ กระบวนการตัดเฉือนที่ซีเอ็นซี จากการศึกษา
กระบวนการผลิ ตในปั จจุบนั พบว่ายังมี หลายตัวแปรที่ ยงั ไม่ได้ทาการควบคุมหรื อการควบคุมที่ไม่เหมาะสม
ดังนั้น จึงประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองในการปรับปรุ งและกาหนดระดับปัจจัยที่เหมาะสม เพื่อเป็ น
แนวทางในการลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อหาปัจจัยและระดับปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการตัดเฉือนของผลิตภัณฑ์แผ่นฐาน

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการหาค่า ปั จจัยที่เหมาะสมเพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตพบว่ามีการนาไปปรับใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ปฐมพงศ์ หอมศรี และคณะ (2557)
ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบ 2k Factorial Design เพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมในการลดปริ มาณข้อบกพร่ องที่
เกิดจากการฉี ดพลาสติก ไมตรี ปั ตตัง (2557) ได้ทาการศึกษาเพื่อหาระดับปัจจัยที่เหมาะสมในกระบวนการเชื่อม
อัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคการออกแบบ 33 Factorial Design ซึ่งสามารถทาให้ของเสี ยลดลงได้
อดิ ศ ร สุ ข เจริ ญ สมบัติ (2561) ได้ท าการศึ ก ษาเพื่ อ ออกแบบการปรั บ ตั้ง ค่ า ปั จ จัย ที่ เ หมาะสมของ
กระบวนการผลิตในขั้นตอนการติดเลนส์รวมแสงในการผลิตสายเคเบิลใยแก้วนาแสง โดยใช้เทคนิคการออกแบบ
2k Factorial Design
ณัฐนรี ระวังวงศ์ (2562) ได้ทาการศึ กษาเพื่อลดผลิ ตภัณฑ์บกพร่ องจากกระบวนการผลิ ต ถุงมื อ ยาง
โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบแฟกทอเรี ยลเต็มรู ปเพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสม
ภาวิตา มโนรัตน์ (2562) ได้ทาการศึกษาเพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมผ่านการออกแบบการทดลอง 2k แฟก
ทอเรี ยล เพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องในกระบวนการผลิตตัวกรองอากาศในฮาร์ ดดิสก์ไดร์ ฟ โดยใช้การออกแบบ
การทดลอง 2k-1 แฟกทอเรี ยล ทาการพิจารณาเพื่อคัดกรองปัจจัยเบื้องต้น
อิณณัฐชา ขันธวิธี และคณะ (2563) ได้ทาการศึกษาเพื่อลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทซองบรรจุภณ
ั ฑ์
จากกระบวนการบรรจุอาหาร โดยใช้เครื่ องแพ็คแบบแนวนอนระบบอัตโนมัติ และใช้บรรจุภณ
ั ฑ์แบบม้วนฟิ ล์ม
ในการขึ้นรู ปของบรรจุภณั ฑ์ ผ่านการออกแบบการทดลองแบบ 3k แฟกทอเรี ยล
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วุฒิชัย จันโททัย และคณะ (2564) ได้ทาการศึ กษาหาปั จจัยที่เหมาะสมในกระบวนการกัดขึ้นรู ปแขนหัวอ่าน
ฮาร์ดดิสก์ โดยใช้การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ยลแบบ 2 ระดับ ซึ่งสามารถลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่ระยะ
ด้านนอกขา Fantail ที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและเพิ่มความสามารถของกระบวนการผลิตได้
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมา สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั ที่ผ่านมา คือ การประยุกต์ใช้
การออกแบบการทดลองมาหาสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปั จจัย โดยผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติต่างๆ เพื่อลด
ผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทขนาดมิติที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการทางานปัจจุบัน
ทาการศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการทางานปัจจุบนั รวมถึงทาการเก็บข้อมูลของผลิตภัณฑ์บกพร่ อง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - สิ งหาคม 2563
4.2 การวิเคราะห์ เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่ อปัญหา
ทาการวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ Why-Why Analysis และทาการกาหนดปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดของเสี ย
4.3 ออกแบบการทดลองและทาการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
ทาการออกแบบการทดลองเชิงแฟกทอเรี ย ลแบบ 2 ระดับ พร้อมทั้งทาการทดลองตามแผนการทดลอง
และเก็บผลการทดลองไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อหาปั จจัยที่เหมาะสมที่ทาเกิดผลิตภัณฑ์
บกพร่ องน้อยที่สุด
4.4 การยืนยันผลการทดลอง
นาปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการทดลองมาทาการควบคุมและยืนยันผลจากการนาไปใช้จริ งใน
กระบวนการผลิตว่าผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดขึ้นลดลงอย่างมีนยั สาคัญ

5. ผลการวิจัย
5.1 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพการทางานปัจจุบัน
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิ งหาคม พ.ศ.
2563 พบว่า จานวนผลิตภัณฑ์บกพร่ องทางด้านขนาดมิติคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 65 ของผลิตภัณฑ์บกพร่ องทั้งหมด
และเมื่อพิจารณาในส่ วนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นพบว่า ผลิตภัณฑ์รุ่น A มีสัดส่ วนปั ญหาเรื่ องขนาดมิติมากที่สุดที่
ร้อยละ 40.8 โดยที่ปัญหาเรื่ องความสู งของไพวอทมี สัดส่ วนความไม่ตรงข้อกาหนดสู งถึง 68.40 ของสัดส่ วน
ความไม่ตรงข้อกาหนดทั้งหมด
หลังจากนั้นทาการศึกษากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่น A ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงการขนส่งไป
ให้ยงั ลูกค้า พบว่า กระบวนการหรื อกิจกรรมที่มีผลต่อความสู งไพวอท ได้แก่ กระบวนการตัดโดยเครื่ อง CNC
และการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า
5.2 การวิเคราะห์ เพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่ อปัญหา
สาหรับการคัดเลือกปั จจัยสาหรับการทดลองเพื่อลดของเสี ย ผูว้ ิจยั ระดมสมองร่ วมกับทีมวิศวกรของ
บริ ษทั โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดปั ญหาซึ่ งเกิดจาก 4M คือ คน เครื่ องจักร วัตถุดิบ และ
วิธีการ ผ่านการวิเคราะห์ Why-Why Analysis ตามตารางที่ 1 จากนั้นจึงนาปั จจัยที่น่าสงสัยไปทาการวิเคราะห์
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ปัจจัยและพิสูจน์สาเหตุที่มีความเป็ นไปได้ ตามตารางที่ 2 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาอ้างอิงข้อมูลของฝ่ าย RD&D
และฝ่ ายวิศวกรรม
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis
ปรากฎการณ์

ทาไม (1)

ทาไม (2)
ค่าพิกดั Datum D เยือ้ ง
จากศูนย์กลาง

ความสูงของ
ไพวอทไม่ตรง
ตามข้อกาหนด

ค่าเฉลี่ยของ
ความสูงไพวอท
เยื้องจากค่ากลาง

ความสูงของ
ไพวอทมีความ
แปรปรวนมาก

ทาไม (3)
ขนาดมิติของแต่ละรุ่ นย่อยไม่เท่ากัน
ค่าชดเชยของเครื่ องจักรโดยการสุ่มตัวอย่าง 1
ข้อมูล

ขนาดมิติของแต่ละรุ่ น
ย่อยไม่เท่ากัน
ค่าระยะห่างของ
เครื่ องจักรโดยการสุ่ม
ตัวอย่าง 1 ข้อมูล
ความแปรปรวนของแต่
ละรุ่ นย่อยไม่เท่ากัน
มีดตัดมีอายุการใช้งานยาวนาน
แผ่นฐานเกิดการเบือนเมื่อ
อัตราป้อนสูง
ถูกตัด
ความเร็วตัดสูง

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยและพิสูจน์สาเหตุของความสู งไพวอท (Pivot) ของผลิตภัณฑ์รุ่น A ที่ไม่ได้ตาม
ข้อกาหนด โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลของฝ่ าย RD&D และฝ่ ายวิศวกรรม
ปัจจัย
แผ่นฐานของแต่ละรุ่ นย่อยมีผลต่อค่าเฉลี่ย
ของพิกดั Datum D เยื้องจากค่ากลาง
แผ่นฐานของแต่ละรุ่ นย่อยมีผลต่อค่าเฉลี่ย
ของไพวอทเยื้องจากค่ากลาง
แผ่นฐานของแต่ละรุ่ นย่อยมีผลต่อ
ค่าความแปรปรวนของไพวอท
แผ่นฐานของแต่ละรุ่ นย่อยมีผลต่อ
ค่าความแปรปรวนของไพวอท
ช่างเทคนิคทาการชดเชยเครื่ องจักรโดยใช้
ข้อมูลการตรวจสอบของ IPQA 1 ครั้ง/กะ
ทาให้ไม่สามารถทานายค่าเฉลี่ยของ
Datum D ได้

วิธีพิจารณา
เปรี ยบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่ นย่อย เป็ น
เวลา 1 เดือนย้อนหลังโดยใช้ขอ้ มูลการ
ตรวจสอบของ IQA
เปรี ยบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่ นย่อย เป็ น
เวลา 1 เดือนย้อนหลังโดยใช้ขอ้ มูลการ
ตรวจสอบของ IQA
เปรี ยบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่ นย่อย เป็ น
เวลา 1 เดือนย้อนหลังโดยใช้ขอ้ มูลการ
ตรวจสอบของ IQA
เปรี ยบเทียบข้อมูลของแต่ละรุ่ นย่อย เป็ น
เวลา 1 เดือนย้อนหลังโดยใช้ขอ้ มูลการ
ตรวจสอบของ IQA
ใช้ขอ้ มูลทางด้านสถิติของแผนก SPC
ในการอ้างอิง
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ผลการพิจาราณา
ไม่น่าสงสัย

ไม่น่าสงสัย

ไม่น่าสงสัย

ไม่น่าสงสัย

ไม่น่าสงสัย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ปัจจัย
วิธีพิจารณา
ช่างเทคนิคทาการชดเชยเครื่ องจักรโดยใช้
ใช้ขอ้ มูลทางด้านสถิติของแผนก SPC
ข้อมูลการตรวจสอบของ IPQA 1 ครั้ง/กะ
ในการอ้างอิง
ทาให้ไม่สามารถทานายค่าเฉลี่ยของไพวอทได้
อายุการใช้งานของมีดตัด
จากการตรวจสอบบันทึกของฝ่ าย
วิศวกรรมพบว่า อายุการใช้งานของมีดตัด
มีความหลากหลาย
อัตราการป้อน
จากการตรวจสอบบันทึกของฝ่ าย
วิศวกรรมพบว่า อัตราการป้อนมีความ
หลากหลาย
ความเร็วรอบ
จากการตรวจสอบบันทึกของฝ่ าย
วิศวกรรมพบว่า ความเร็วรอบมีความ
หลากหลาย

ผลการพิจาราณา
ไม่น่าสงสัย

มีความเป็ นไปได้

มีความเป็ นไปได้

มีความเป็ นไปได้

จากการวิเคราะห์ปัจจัยและพิสูจน์สาเหตุของความสู งไพวอทที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด พบว่าสาเหตุที่
ทาให้เกิ ดข้อบกพร่ องมากที่สุด คือ กระบวนการตัดเฉื อนที่เครื่ อง CNC โดยมี 3 ปั จจัยที่มีความเป็ นไปได้ คือ
อายุการใช้งานของมี ดตัด อัตราการป้ อน และความเร็ วรอบ จากนั้นจึ งออกแบบการทดลองเชิ งแฟกทอเรี ยล
แบบสองระดับ โดยกาหนดระดับปั จจัยตามตารางที่ 3 ซึ่ งอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ าย RD&D และฝ่ ายวิศวกรรมของ
บริ ษทั และค่าตอบสนองเป็ นร้อยละของผลิตภัณฑ์บกพร่ องต่อชิ้นงานทั้งหมด
ตารางที่ 3 ปัจจัยสาหรับการทดลอง
ลาดับ
1
2
3

ปัจจัย
ความเร็วรอบ
อัตราการป้อน
อายุการใช้งาน

ระดับต่า
1,000
20
10,000

ระดับสูง
3,000
500
40,000

หน่วย
RPM
mm/min.
ชิ้น

5.3 ออกแบบการทดลองและทาการทดลองเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสม
การออกแบบการทดลอง คานึ งถึ งระดับความเหมาะสมของปั จจัยการทดลอง โดยใช้การทดลองแบบ 2k
Factorial Design มีปัจจัยทั้งหมด 3 ปั จจัย ปั จจัยละ 2 ระดับ มีการทาซ้ าการทดลอง 3 ครั้ง ดังนั้น ทาการทดลอง
ทั้งสิ้ น 24 การทดลอง การทดลองละ 2,560 ชิ้น โดยตัวแปรตอบสนองพิจารณาจากการใช้ Data Gauge ซึ่ งได้
ผลการทดลองตามตารางที่ 4 และใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ความถูกต้องรู ปแบบการทดลอง
ดัง รู ป ที่ 1 เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการออกแบบการทดลองมี ค วามถู ก ต้อ งก่ อ นน าไปวิ เ คราะห์ ผ ล
การทดลอง
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองจากค่าตัวแปรทั้ง 3 ปัจจัย
StdOrder
15
2
7
12
24
5
4
19
10
23
21
14
22
1
16
17
6
3
13
8
18
20
11
9

RunOrder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CenterPt
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Blocks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cutting Speed Cutting Feed Tool Life Defective Ratio
1000
500
40000
3.32
3000
20
10000
1.37
1000
500
40000
3.09
3000
500
10000
1.56
3000
500
40000
3.87
1000
20
40000
1.91
3000
500
10000
1.76
1000
500
10000
1.13
3000
20
10000
2.3
1000
500
40000
3.32
1000
20
40000
2.3
3000
20
40000
2.62
3000
20
40000
2.42
1000
20
10000
1.41
3000
500
40000
3.67
1000
20
10000
1.25
3000
20
40000
2.81
1000
500
10000
1.37
1000
20
40000
1.88
3000
500
40000
3.59
3000
20
10000
2.54
3000
500
10000
1.33
1000
500
10000
1.52
1000
20
10000
1.17

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องรู ปแบบการทดลอง
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จากการวิเคราะห์ความถูกต้องรู ปแบบการทดลอง พบว่าข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์มีการแจกแจง
แบบปกติ มี ค วามเป็ นอิ สระของข้อมู ล และมี เ สถี ย รภาพของความแปรปรวน จึ ง สรุ ป ได้ว่าข้อมู ล มี คุณภาพ
และสามารถนามาวิเคราะห์ผลการทดลองและหาปัจจัยที่เหมาะสมต่อได้
จากนั้นทาการวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ซึ่ งทาการตัดปั จจัยที่ ไม่
ส่ งผลต่อค่าตอบสนอง ดังรู ปที่ 2 เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีอิทธิ พลหลักคือ ความเร็ วรอบ อัตราการป้อน อายุการใช้
งาน และอิทธิ พลร่ วม 2 ปั จจัย คือ อัตราการป้ อนและอายุการใช้งาน พบว่ า P-Value ≤ 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า ทั้ง 3
ปั จจัยหลัก และอิทธิ พลร่ วม 2 ปั จจัย อัตราการป้อนและอายุการใช้งาน ส่ งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภท
ความสู งของไพวอทไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด

รูปที่ 2 การวิเคราะห์ผลปัจจัยที่มีนยั สาคัญต่อค่าตอบสนอง
จากนั้นทาการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการตัดสิ นใจ พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการตัดสิ นใจให้
ค่า R2 Adjust เท่ากับ ร้อยละ 89.96 หมายความว่าข้อมูลที่เก็บจากการทดลองทั้งหมด 100 หน่วย มีความผันแปรที่
เกิดจากปัจจัยในการทดลองที่สามารถอธิบายได้ 89.96 หน่วย จึงสามารถอธิบายความผันแปรของข้อมูลเพื่อนามา
วิเคราะห์ทาการทดลอง นอกจากนี้ยงั พบว่าค่า Lack-of-fit มีค่า P-Value เท่ากับ 0.355 ซึ่ งมากกว่าระดับนัยสาคัญ
ที่ 0.05 แสดงว่าข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ในครั้งนี้เหมาะสมกับความสัมพันธ์แบบเส้นตรงที่กาหนดไว้
จากการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ ที่เหมาะสมในการปรับตั้งค่าของปั จจัยโดยใช้ Response Optimizer
พบว่า ค่าปั จจัยที่ส่งผลให้ทาให้เกิดปริ มาณผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามข้อกาหนดน้อยที่สุด คือ ความเร็ วรอบ 1,000
รอบต่อนาที อัตราการป้อน 500 มิลลิเมตรต่อนาที และอายุการใช้งานของมีดตัด 10,000 ชิ้น ดังรู ปที่ 3
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์สภาวะที่เหมาะสมของแต่ละปัจจัย
5.4 การยืนยันผลการทดลอง
เพื่อเป็ นการยืนยันค่าระดับปั จจัยที่เหมาะสมดังกล่าว จึงได้ทาการทดลองนามาใช้จริ งในกระบวนการ
ผลิตเป็ นเวลา 1 เดือน พบว่า จานวนผลิตภัณฑ์บกพร่ องลดลงจากร้อยละ 2.79 เหลือร้อยละ 0.97 ตามตารางที่ 5
จากนั้นนาจานวนผลิตภัณฑ์บกพร่ องมาเปรี ยบเทียบก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งโดยมีสมมติฐานใน
การทดสอบดังนี้
H0 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทความสู งไพวอทที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดก่อนการปรับ
ปรุ งและหลังการปรับปรุ งไม่แตกต่างกัน
H1 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องประเภทความสู งไพวอทที่ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดก่อนการปรับ
ปรุ งและหลังการปรับปรุ งแตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเทียบจานวนผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อกาหนดก่อนและหลังการปรับปรุ ง

ก่อนการปรับปรุ ง
หลังการปรับปรุ ง

จานวนชิ้นงานตรวจสอบ
(ชิ้น)
48,640
20,480

จานวนผลิตภัณฑ์บกพร่ อง
(ชิ้น)
1,359
198

เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์
บกพร่ อง
2.79
0.97

เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อทดสอบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
พบว่าค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.005 ดังนั้น ปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1
แสดงว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์บกพร่ องก่อนการปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

6. สรุปผลและอภิปรายผล
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการลดผลิตภัณฑ์บกพร่ องและหาปั จจัยที่เหมาะสมในกระบวนการตัด
เฉื อน โดยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบ 2k Factorial ทาการทดลอง 24 การทดลอง เพื่อหา
ระดับปั จจัยที่เหมาะสมด้วยเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่าค่าระดับปั จจัยที่
ส่ งผล ทาให้ความสู งของไพวอทไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดน้อยที่สุด ได้แก่ ความเร็ วรอบ 1,000 รอบต่อนาที
อัตราการป้อน 500 มิลลิเมตรต่อนาที และอายุการใช้งานของมีดตัด 10,000 ชิ้น ซึ่ งสามารถลดปริ มาณผลิตภัณฑ์
บกพร่ องที่ไม่เป็ นตามข้อหนดจากร้อยละ 2.79 เหลือร้อยละ 0.97 สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 สรุ ปการเปรี ยบเทียบผลก่อน-หลังปรับปรุ ง
หัวข้อ
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)
อัตราการป้อน (มิลลิเมตร/นาที)
อายุการใช้งานของมีดตัด (ชิ้น)
เปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์บกพร่ อง

ก่อนปรับปรุ ง
1,500
300
35,000
2.79

หลังปรับปรุ ง
1,000
500
10,000
0.97

7. ข้อเสนอแนะ
(1) จากผลงานวิจยั ถึงแม้จะมีการตั้งค่าปั จจัยที่เหมาะสมของเครื่ อง CNC เพื่อปรับปรุ งคุณภาพและลด
ผลิตภัณฑ์บกพร่ องที่เกิดขึ้น พบว่ายังมีผลิตภัณฑ์บกพร่ องเกิดขึ้นอยู่ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องใน
ด้านอื่นๆ
(2) ในการออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับที่เหมาะสม อาจจะประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองโดย
วิธีผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology) เพื่อค้นหาระดับที่เหมาะสมที่สุดของแต่ละปัจจัยได้
(3) การปรับตั้งค่าปัจจัยของเครื่ อง CNC ควรมีการอบรมให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเพิม่
มากขึ้น และมีการตั้งค่ามาตรฐานในการปรับค่าปัจจัย
(4) ควรนาวิธีการออกแบบการทดลองมาประยุกต์ใช้กบั ผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเริ่ มตั้งแต่ช่วงการทดลอง
การผลิตเนื่ องจากเป็ นช่วงที่มีความสาคัญมาก เพราะหากได้สภาวะปั จจัยที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่ มก็จะสามารถลด
ผลิตภัณฑ์บกพร่ อง ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงโอกาสเสี่ ยงในเรื่ องข้อร้องเรี ยนจากลูกค้า
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แบบจำลองระบบแจ้ งเหตุผิดปกติในสถำนีไฟฟ้ำย่อย
MODEL OF ANNUNCIATOR SYSTEM IN ELECTRICAL SUBSTATION
กริชติลกั ษณ์ จรจรัล, สุ ปรำโมทย์ โชติวรรณ, ปกภูมิ โตทวี,
ทศพร สุ ขยศ*, ดร.พุทธิพงษ์ จรู ญสิ ริพันธ์
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยปทุมธำนี
*Corresponding E-mail: todsaporn.s@ptu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอแบบจาลองระบบแจ้งเหตุผิดปกติของระบบไฟฟ้ าในสถานี ไฟฟ้ าย่อยของ
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเขต 3 ภาคเหนื อ จัง หวัด ลพบุ รี บนเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสรรพสิ่ ง หรื อ IoT
โดยแบบจาลองที่ นาเสนอประกอบด้วย 4 ส่ วนงาน คื อ อุ ป กรณ์ แ จ้ง เหตุ ทาหน้าที่ ต รวจจับ สั ญ ญาณสถานะ
ความผิดปกติและแสดงผล ระบบฐานข้อมูลสาหรับเก็บและจัดการข้อมูล ระบบแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชันไลน์
และเว็บเพจสาหรับดูสถานะผิดปกติคงค้างที่อุปกรณ์แจ้งเหตุ
ผลการจาลองสถานการณ์การเกิดความผิด ปกติในสถานี ไฟฟ้ าย่อย อุปกรณ์ แจ้งเหตุสามารถตรวจจับ
ตาแหน่งที่เกิดปั ญหา จากนั้นสั่งให้หลอด LED ติดสว่าง และส่ งข้อมูลสถานะความผิดปกติดงั กล่าวผ่านเครื อข่าย
ไวไฟไปยังฐานข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูล จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความเตื อนไปยังไลน์ของทีมซ่ อมบารุ ง ที่ ดู แล
รับผิดชอบได้รับทราบพร้อมกัน นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยงั สามารถตรวจสอบสถานะผิดปกติคงค้างของอุปกรณ์
แจ้งเหตุได้ผา่ นทางเว็บเพจ
คำสำคัญ: อุปกรณ์แจ้งเหตุ, สถานีไฟฟ้าย่อย, อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง, เว็บเพจ, ไวไฟ, ไลน์

ABSTRACT
This paper presents the model of annunciator system in electrical substation of Provincial Electricity
Authority (PEA) zone 3 in the northern region, Lopburi province, implement on Internet of Things (IoT)
technology. The proposed model consists of 4 parts : fault alarm annunciator, database system, line notification
and web server applications.
The fault simulation results show that the annunciator detects the fault location, then turns LED lamp
ON and sends through WiFi network the fault data to database for recording. Also, the warning message is notified
to line application of service team. Moreover, the system provides the web page for monitoring the existing fault
status of the annunciator located at the substation.
Keywords: Annunciator, Electrical Substation, Internet of Things, Web Page, WiFi, Line

2265

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

1. ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในการส่ ง จ่ ายก าลัง ไฟฟ้ า ของโรงจัก รไฟฟ้ า จากต้น ทางมายัง ผูใ้ ช้ไ ฟฟ้ า ที่ ป ลายทาง ระบบไฟฟ้ า
จาเป็ นต้องสถานี ไฟฟ้ า ย่อยเพื่อทาหน้าที่ ในการปรั บระดับแรงดัน สู งขึ้นหรื อต่ าลงให้เหมาะสมกับ ระบบส่ ง
(Transmission) และระบบจาหน่ าย (Distribution) ดังนั้นหากเกิ ดความผิ ดพร่ องในระบบไฟฟ้ าหรื อมี อุปกรณ์
ภายในสถานีไฟฟ้าย่อยทางานผิดปกติ แล้ว ก็จะทาให้สายส่ งบางวงจรหรื ออุปกรณ์บางตัวไม่ทางาน ยิ่งหากเป็ น
กรณี ที่ความผิดปกติมีความรุ นแรงด้วยแล้ว ก็อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็ นวงกว้างและเป็ นเวลานาน
โดยปกติแล้วเมื่อเกิดเหตุผิดปกติข้ ึน อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งภายในสถานีไฟฟ้าจะตรวจพบและแสดง
ตาแหน่งที่เกิดปัญหาให้กบั เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งได้รับทราบ แต่อย่างไรก็ตาม ตามสถานีไฟฟ้าย่อยต่าง ๆ มักจะไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจาการอยู่ ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุข้ ึน เจ้าหน้าที่ซ่อมบารุ งอาจไม่สามารถทราบได้ในทันที จะทราบได้ก็
ต่อเมื่อถึงรอบการเข้าตรวจสถานีไฟฟ้า ซึ่ งอาจใช้เวลาเป็ นวันหรื อหลายวัน หรื อนอกจากได้รับการแจ้งเตือนจาก
ศูนย์สั่งการ (SCADA) ซึ่งก็มกั จะมีความล่าช้าอีกเช่นกัน
ในบทความนี้จึงได้นาเสนอระบบแจ้งเหตุผิดปกติในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่ไม่ใช่มีแค่เพียงอุปกรณ์แจ้งเหตุที่
ติ ดตั้งภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อย แต่ยงั มี ฐานข้อมูลเพื่อเก็บบันทึ กเหตุการณ์ ส่ วนการส่ งข้อความผ่านไลน์ไปยัง
เจ้าหน้าที่ทีมซ่อมบารุ งโดยตรง และเว็บเพจสาหรับการตรวจสอบสถานะผิดปกติคงค้าง

2. วัตถุประสงค์
(1)
(2)
(3)
(4)

เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์แจ้งเหตุที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายไวไฟได้
เพื่อเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลและเว็บเซิร์ฟเวอร์
เพื่อให้ทีมซ่อมบารุ งสามารถรับรู ้สถานะผิดปกติผา่ นไลน์
เพื่อให้ทีมซ่อมบารุ งตรวจสอบสถานะผิดปกติคงค้างได้ผา่ นทางเว็บเพจ

3. เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 สถำนีไฟฟ้ำย่อย
สถานี ไ ฟฟ้ า ย่ อ ยหรื อ ลานไกไฟฟ้ า (Switch Yard) คื อ ส่ ว นส าคัญ ในการส่ ง ก าลัง ของระบบไฟฟ้ า
ทาหน้าที่ ควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้ าต้นทางไปยังผูใ้ ช้ไฟฟ้ าที่ ปลายทาง (Rajat, 2020)
ทาหน้าที่ ปรั บ เปลี่ ยนระดับแรงดันไฟฟ้ า ให้สูงขึ้นหรื อต่ าลง เป็ นจุดเชื่ อมระหว่างระบบสายส่ ง ขนาดแรงดัน
115 kV กับระบบจาหน่ าย ขนาดแรงดัน 22 kV และ 33 kV เข้าด้วยกัน เป็ นจุดติ ดตั้งเครื่ องวัดไฟฟ้ า อุปกรณ์
ตัดตอน อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์สื่อสาร ตัวอย่างของสถานีไฟฟ้าย่อยแสดงดัง แผนภาพที่ 1
และ 2

แผนภำพที่ 1 สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 kV

แผนภาพที่ 2 สถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 22 kV
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ภายในสถานี ไ ฟฟ้ า ย่อ ยจะมี อุ ปกรณ์ หลักคือ เซอร์ กิ ต เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) สาหรั บ ตัด วงจร
เมื่อเกิดการลัดวงจร และรี เลย์ป้องกัน (Protective Relay) สาหรับป้องกันความผิดปกติต่าง ๆ ในระบบไฟฟ้า และ
สั่งปลดอุปกรณ์ที่เกิดปั ญหาออกจากระบบ เพื่อป้ องกันระบบหรื ออุปกรณ์เสี ยหาย (รักษ์, 2558) อุปกรณ์ ตดั ต่อ
วงจรจะถูกติดตั้งไว้ภายในตูส้ วิตช์เกียร์ (Switch Gear) ดังแผนภาพที่ 3 โดยที่หน้าตูส้ วิตช์เกียร์จะติดตั้ง ปุ่ ม สวิตช์
มิเตอร์ รี เลย์ป้องกัน อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์สื่อสาร ดังแผนภาพที่ 4

แผนภำพที่ 3 ห้องสวิตช์เกียร์

แผนภำพที่ 4 อุปกรณ์บนหน้าตูส้ วิตช์เกียร์

3.2 อุปกรณ์ แจ้ งเหตุผิดปกติ
คือ อุปกรณ์ตรวจจับ แสดงผล และส่งสัญญาณเตือน เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกบั อุปกรณ์ เครื่ องจักร หรื อระบบ
ให้กบั เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ (Wisco, 2014) ตัวอย่างเช่นใช้ในการตรวจสอบ อุณหภูมิ ความดัน หรื อความเร็ วรอบ
มอเตอร์ เป็ นต้น
อุปกรณ์แจ้งเตือนสถานะผิดปกติในสถานีไฟฟ้าย่อยมีหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติของระบบไฟฟ้าและ
อุ ป กรณ์ ใ นสถานี ไ ฟฟ้ า (Gary, 2011) เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ทราบถึ ง สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะกดปุ่ ม “ACK”
(Acknowledge) เพื่อรับทราบปัญหา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าแก้ไขปัญหาจนเสร็ จสิ้ น แล้วจึงกดปุ่ ม “RESET” เพื่อ
คืนสถานะปกติให้กบั อุปกรณ์ ตัวอย่างของอุปกรณ์แจ้งเหตุในสถานีไฟฟ้าย่อยแสดงดังแผนภาพที่ 5

แผนภำพที่ 5 อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ติดตั้งบนหน้าตูส้ วิตช์เกียร์
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3.3 ระบบแจ้ งเหตุผิดปกติในสถำนีไฟฟ้ำย่อย
ระบบกริ ดอัจฉริ ยะ (Smart Grid) สาหรับระบบไฟฟ้ายุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ
มีระบบสารสนเทศ ทางานแบบอัตโนมัติ และเข้าถึงข้อมูลได้ (Hongwei Li, 2011) ดังนั้นสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริ ยะ
(Smart Substation) จึงต้องมีอุปกรณ์ที่ชาญฉลาดติดตั้งอยู่ภายใน เพื่อทาหน้าที่ ตรวจจับ ตรวจวัด ป้องกัน ควบคุม
เก็บข้อมูล แสดงผล สื่ อสารข้อมูล และวิเคราะห์ผล เป็ นต้น
ในบทความนี้ จึงได้นาเสนอการเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์แจ้งเหตุธรรมดาให้เป็ นระบบแจ้งเหตุ
แบบชาญฉลาด โดยระบบประกอบด้วย 4 ส่ วนคือ อุปกรณ์แจ้งเหตุ ระบบจัดการฐานข้อมูล ส่ วนแจ้งข้อความ
เตื อนผ่านไลน์ และเว็บ เพจ โดยในส่ วนอุปกรณ์ แจ้งเตือนจะติดตั้งอยู่ภายในสถานี ไฟฟ้ าย่อย ส่ วนฐานข้อมูล
ระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์ และเว็บเพจ จะทางานจากภายในศูนย์ขอ้ มูล (Data Center)
เมื่อเกิดความผิดปกติข้ นึ ในระบบไฟฟ้า อุปกรณ์แจ้งเหตุจะตรวจพบ จากนั้นแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์
ที่ ทางานผิดปกติ ด้วยหลอดไฟที่ หน้าตัวอุปกรณ์ ขณะเดี ยวกันก็จะส่ งข้อมูลสถานะผิดปกติ ไปยังศูนย์ข้อ มู ล
เพื่อบันทึกสถานะผิดปกติลงฐานข้อมูล และส่ งข้อความแจ้งเตือนไปยังไลน์ของทีมซ่อมบารุ ง ซึ่ งหลักการทางาน
ได้แสดงตามไดอะแกรมในแผนภาพที่ 6
Substation
Annunciator

PEA Data
Network
HTTP

PEA Data Center
Web
Server

Line
Notify

Service Team

Web
Browser

Data
Server
แผนภำพที่ 6 ระบบแจ้งเหตุผิดปกติในสถานีไฟฟ้าย่อย
3.4 เซิร์ฟเวอร์ ข้อมูล (Data Server)
คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ทางานเป็ นระบบฐานข้อมูล ทางานแบบไคลเอนต์ -เซิ ร์ฟเวอร์ (Client-Server)
โดยเซิร์ฟเวอร์จะมีฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูล และมีระบบจัดการฐานข้อมูลทาหน้าที่ให้บริ การข้อมูลกับผูใ้ ช้งาน
ในฝั่งไคลเอนต์ (ชาญชัย, 2552)
ฐานข้อมูลคือกลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน อาจเก็บไว้ภายใน
แฟ้ ม เดี ย วกัน หรื อ แยกเก็บ หลายแฟ้ ม ระบบฐานข้อ มู ล (Database System) คื อ โครงสร้ างของสารสนเทศที่
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ดว้ ยกัน ฐานข้อมูลอาจแบ่งได้เป็ น ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ฐานข้อมูล
แบบเครื อข่าย และฐานข้อมูลแบบลาดับชั้น เป็ นต้น (เทคโนโลยีสารสนเทศ, 2551)
ระบบจัด การฐานข้อ มู ล (DBMS : Database Management System) คื อ ซอฟต์ แ วร์ จัด การฐานข้อ มู ล
ทาหน้าที่ จัดเตรี ยมพื้นที่ จัดเก็บ ข้อ มูล การเข้าถึ ง ข้อมูล ระบบรั กษาความปลอดภัย ระบบสารองข้อมูล และ
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สิ่ งอานวยความสะดวกอื่นๆ ช่วยให้ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การสร้าง
ฐานข้อมูล การสร้างตารางข้อมูล การเพิ่ม ลบ หรื อแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล เป็ นต้น
DBMS ที่ นิยมใช้การอย่างแพร่ หลาย ได้แก่ MySQL PostgreSQL Microsoft Access หรื อ SQL Server
เป็ นต้น โดยปกติแล้วซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลมักจะมี ODBC (Open Database Connectivity) มาให้ เพื่อให้สามารถ
ทางานร่ วมกับฐานข้อมูลแบบอื่นได้
3.5 เว็บเซิร์ฟเวอร์
คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโปรแกรมให้บริ การเว็บไซต์ ทางานแบบไคลเอนต์-เซิ ร์ฟเวอร์ (ชาญชัย ,
2552) เมื่อผูใ้ ช้งานทางฝั่งไคลเอนต์พิมพ์ URL (Universal Resource Locator) บนเว็บเบราว์เซอร์ เครื่ องไคลเอนต์
จะแปลงชื่ อ โฮสต์ภายใน URL เป็ นไอพี แ อดเดรส ด้วยโปรโตคอล TCP พอร์ ต 80 ในการเชื่ อ มต่ อ และใช้
โปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ในการเรี ย กข้อ มูล เว็บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ จะตอบสนอง (Response)
เป็ นเว็บเพจกลับไปยังหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของไคลเอนต์ ซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในบทความนี้ คือ Apache
3.6 XAMPP
เนื่องจากการพัฒนาระบบแจ้งเหตุตามแผนภาพที่ 6 ติดปั ญหาด้านการใช้งานศูนย์ขอ้ มูล ทางคณะผูว้ ิจยั
จึงใช้ซอฟต์แวร์ XAMPP จาลองให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลทางานเป็ นฐานข้อมูลและเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ แทน
ศูนย์ขอ้ มูล สามารถทางานเป็ นได้ท้งั ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ และฝั่งไคลเอนต์ในตัว โดยไม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ใช้การ
ทดสอบการบนเครื อข่ายไวไฟแทน ช่วยให้สะดวก ประหยัดเวลา และประหยัดต้นทุน
คาว่า XAMPP สามารถจาแนกได้ดงั นี้ อักษร X หมายถึง Cross Platform รองรับได้ 4 ระบบปฏิบตั ิการ
คือ Windows Mac OS Linux และ Solaris อักษร A หมายถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache อักษร M หมายถึง ฐานข้อมูล
MySQL อักษร P หมายถึงภาษา PHP และอักษร P ตัวสุ ดท้ายหมายถึงภาษา Perl
Apache คือ โปรแกรมจาลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทดสอบสคริ ปต์หรื อเว็บไซต์ พัฒนาด้วยภาษา PHP
MySQL คือ ฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management System) (สงกรานต์,
2545) เป็ นฟรี แวร์ เป็ นซอฟต์แวร์ แบบเปิ ด (Open Source) มี ประสิ ทธิ ภาพสู ง รวดเร็ ว รองรั บจานวนผูใ้ ช้และ
ข้อมูลจานวนมาก รองรับระบบปฏิบตั ิการ Unix OS/2 Mac OS หรื อ Windows
PHP (Hypertext Preprocessor) คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบสคริ ปต์ที่ใช้ในการทาเว็บไซต์ที่มีการตอบโต้
กับผูใ้ ช้ แสดงผลในรู ปแบบ HTML โดยมีโครงสร้างมาจากภาษาซี ภาษาจาวา และภาษาเพิร์ล ง่ายต่อการเรี ยนรู ้
phpMyAdmin คือ โปรแกรมบริ หารจัดการฐานข้อมูลที่พฒั นาขึ้นด้วยภาษา PHP ใช้จดั การฐานข้อมูล
MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ทางานบนเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (ชาญชัย, 2552) สามารถสร้างฐานข้อมูล หรื อตาราง เพิ่ม
แก้ไข และลบข้อมูล สามารถ Query ด้วยภาษา SQL และสามารถโหลดไฟล์ขอ้ ความไปเก็บเป็ นข้อมูลในตารางได้

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 แผนกำรดำเนินงำน
ในงานวิจยั นี้ ได้ออกแบบและสร้ างอุปกรณ์แจ้งเหตุ โดยใช้บอร์ ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU
รุ่ น ESP8266 ทางานเป็ นอุปกรณ์ แจ้งเหตุ และพัฒนาโปรแกรมบนซอฟต์แวร์ XAMPP จาลองศูนย์ขอ้ มูล เพื่อ
ทาหน้าที่จดั การฐานข้อมูล MySQL และเป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ โดยอุปกรณ์ท้ งั หมดจะทางานอยู่บนเครื อข่ายไวไฟ
เดียวกันเพื่อจาลองเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีไดอะแกรมระบบดังแผนภาพที่ 7
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Substation
Annunciator
(ESP8266)

Smart Phone

XAMPP
HTTP
ACK/RESET

Web Server
(Apache)
Data

Line
Notify
Web
Browser

Database Server
(MySQL)

แผนภำพที่ 7 ไดอะแกรมของแบบจาลองระบบแจ้งเหตุที่นาเสนอ
ระบบแจ้งเหตุที่นาเสนอจะทดสอบกับวงจรสายป้อนที่ 1 ของสถานีไฟฟ้าย่อย ตามไดอะแกรมเส้นเดียว
ในแผนภาพที่ 8 โดยกาหนดให้มีสัญญาณผิดปกติจานวน 8 สัญญาณต่อเข้ามายังอุปกรณ์แจ้งเตือนตามแผนภาพที่ 9
และมีรายละเอียดของแต่ละสัญญาณดังแสดงในตารางที่ 1

แผนภำพที่ 8 ไดอะแกรมเส้นเดียวของสายป้อนในสถานีไฟฟ้าย่อย

แผนภำพที่ 9 สัญญาณแจ้งเหตุสาหรับวงจรสายป้อนที่ 1
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ตำรำงที่ 1 รายการสถานะผิดปกติของสายป้อนที่ 1
อินพุต
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

สถำนะผิดปกติ
O/C Trip
79 Operate
50 BF Operate
86 Arc Operate
MCB Trip
TCS Fail
Spring Charge Fail
79 Lockout

รำยละเอียด
Over Current Relay Trip ทางาน
Auto Reclosing ทางาน
Instantaneous Overcurrent ทางาน
Arc Detector ทางาน
MCB สาหรับ DC or AC Power ทางาน
Coil Trip Circuit Breaker ชารุ ด
Spring Charge for Circuit Breaker ไม่ทางาน
Auto Reclosing ทางานจน Lockout

4.2 อุปกรณ์ แจ้ งเหตุผิดปกติ
อุปกรณ์แจ้งเหตุใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU เบอร์ ESP8266 ซึ่ งสามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่าย
ไวไฟได้ รองรับการทางานบนเทคโนโลยี IoT โดยอุปกรณ์มีช่องรับสัญญาณอินพุตจานวน 8 ช่องคือ D1 ถึง D8
เมื่อมีสัญญาณผิดปกติเข้ามาที่ช่องอินพุตใด หลอดไฟ LED1 ถึง LED8 ที่สัมพันธ์กบั แต่ละอินพุตก็จะติดสว่าง
WiFi

…

S2

S8

D1

LED1

D2

NodeMCU LED2
ESP8266

…

LED8

D8

330

LED1

330

LED2

…

S1

V+

330

LED8

แผนภำพที่ 10 วงจรภายในของอุปกรณ์แจ้งเหตุดว้ ยบอร์ด NodeMCU ESP8266
ทดสอบการทางานโดยสมมติให้สายป้อนที่ 1 เกิด O/C Trip (Overcurrent Trip) ขึ้นที่ช่องอินพุต D1 ของ
อุปกรณ์ แจ้งเหตุ จะทาให้หลอด LED1 ติด ซึ่ งเห็นได้จากแผนภาพที่ 11 แสดงหลอด LED1 ดับอยู่ก่อนเกิดเหตุ
และแผนภาพที่ 12 แสดงหลอดไฟ LED1 ติดสว่างหลังเกิดเหตุ

แผนภำพที่ 11 อุปกรณ์แจ้งเหตุก่อนเกิดเหตุ

แผนภำพที่ 12 อุปกรณ์แจ้งเหตุหลังเกิดเหตุ
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4.3 ฐำนข้ อมูล
เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุตรวจพบสัญญาณสถานะผิดปกติที่ขาอินพุต D1 แล้ว โปรแกรมใน ESP8266 ก็จะ
ส่ ง HTTP Request ไปยังเซิ ร์ฟเวอร์ โปรแกรมสคริ ปต์ที่เขียนด้วยภาษา PHP บนฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ (Rui, 2019) ก็จะ
ตอบสนองโดยการบันทึกสถานะของ D1 ให้เท่ากับ 1 ซึ่ งหมายถึงเกิดความผิดปกติ ลงในตารางชื่อ “status” ของ
ฐานข้อมูล “peasmart_annunciator” ดังแสดงในแผนภาพที่ 13 โดยรายละเอียดของความผิดปกติของแต่ละอินพุตที่
กาหนดโดยตารางที่ 1 จะถูกเก็บไว้ในตารางชื่อ “detail” ของฐานข้อมูล

แผนภำพที่ 13 ตาราง “status” แสดงสถานะอินพุต D1 ของอุปกรณ์แจ้งเหตุหลังเกิดเหตุ
4.4 ระบบแจ้ งเตือนข้ อควำมผ่ำนไลน์
หลังจากระบบแจ้งเหตุบนั ทึกสถานะผิดปกติลงฐานข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ระบบก็จะส่งข้อความแจ้งเตือน
ไปยังไลน์ของทีมซ่อมบารุ งให้รับทราบสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยใช้โปรแกรมสคริ ปต์ที่เขียนด้วยภาษา PHP
ในการส่ งข้อความผ่าน Line Notify (ศิริชยั , 2563) โดยกาหนด Line Token ปลายทางไว้ในตาราง “linenoti” ของ
ฐานข้อมูล ข้อความแจ้งเตือนบนไลน์ของทีมซ่อมบารุ งแสดงในแผนภาพที่ 14

แผนภำพที่ 14 ข้อความบนไลน์หลังเกิดเหตุผดิ ปกติ
4.5 เว็บเพจ
ในกรณี ที่ เจ้าหน้าที่ในที มซ่ อมบารุ ง ต้องการตรวจสอบสถานะผิดปกติคงค้างของอุปกรณ์ แจ้งเตือน
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูได้จากหน้าเว็บเพจที่ออกแบบให้ เลียนแบบคล้ายกับหน้าจอของอุปกรณ์แจ้งเตือนที่ติด
ตั้งอยู่ที่สถานีไฟฟ้า โดยเว็บเพจถูกเขียนขึ้นจากภาษา PHP ในการเรี ยกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง (Rui, 2011)
นอกจากนั้น บนหน้ า เพจยัง มี ปุ่ มกด “Ack” และ “Reset” ส าหรั บ ส่ ง สั ญ ญาณควบคุ ม ไปยัง อุ ป กรณ์ แ จ้ง เหตุ
ระยะไกลได้ โดยหน้าเว็บเพจของระบบแจ้งเหตุได้แสดงตามแผนภาพที่ 15 และ 16
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แผนภำพที่ 15 หน้าเว็บเพจก่อนเกิดเหตุ

แผนภำพที่ 16 หน้าเว็บเพจหลังเกิดเหตุ

5. สรุป
ระบบแจ้งเหตุผดิ ปกติที่นาเสนอ ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ อุปกรณ์แจ้งเหตุ ระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบ
แจ้งข้อความเตือนผ่านไลน์ และเว็บเพจ จากผลการทดลองพบว่า เมื่ออุปกรณ์แจ้งเหตุตรวจพบสถานะผิดปกติ
หลอด LED ของอุปกรณ์ จะติดสว่างแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์ ที่เกิดเหตุ ระบบ IoT ของอุปกรณ์แจ้งเหตุจะส่ ง
สถานะผิดปกติไปบันทึกยังฐานข้อมูล จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความเตือนไปยังไลน์ของทีมซ่อมบารุ งให้รับทราบ
ถึงปัญหา และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสถานะผิดปกติคงค้างของอุปกรณ์แจ้งเหตุได้
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอการประยุกต์องค์ความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์ มาใช้กบั งานทางด้านไฟฟ้า
กาลัง ถือเป็ นนวัตกรรมในงานซ่อมบารุ งสถานีไฟฟ้าย่อย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติดา้ นการจัดการข้อมูล ทางานแบบ
อัตโนมัติ และเข้าถึงได้ ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะของสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริ ยะ ระบบที่นาเสนอจึงมีประสิ ทธิ ภาพและมี
ความคุ้ม ค่ าทางเศรษฐศาสตร์ ม ากกว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ระบบ SCADA เนื่ อ งจากระบบ SCADA ต้อ งใช้
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ RTU อุปกรณ์เครื อข่าย สายสัญญาณไฟเบอร์ ออปติก ฯลฯ จึงเป็ นระบบที่ซับซ้อนและมี
ต้นทุนที่สูงกว่ามาก

6. ข้อเสนอแนะ
ความตั้งใจแรกของบทความนี้ ก็คือการพัฒนาระบบแจ้งเหตุบนเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ ของศูนย์ขอ้ มูลของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค แต่เกิดปั ญหาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware โดยแฮกเกอร์ ทาให้ไม่สามารถทางาน
บนศูนย์ขอ้ มูลดังกล่าวได้ ทางคณะผูว้ ิจยั จึงปรับเปลี่ยนมาทางานบนซอฟต์แวร์ XAMPP สาหรับการจาลองศูนย์
ข้อมูลแทน ซึ่งมีขอ้ ดีคือ สามารถพัฒนาและทดสอบระบบได้สะดวก รวดเร็ ว และมีตน้ ทุนต่า เมื่อพัฒนาเสร็ จแล้ว
ก็สามารถโอนย้ายไปบนเซิร์ฟเวอร์จริ งในภายหลังได้
ระบบที่นาเสนอมีอุปกรณ์แจ้งเหตุของสายป้อนเพียงวงจรเดียว แต่ในทางปฏิบตั ิ สถานีไฟฟ้าหนึ่งๆ จะมี
สายป้อนหลายวงจรและมีอุปกรณ์แจ้งเหตุอยู่หลายตัว เราจึงต้องพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลให้สามารถรองรับ
และสอดคล้องกับอุปกรณ์และข้อมูลจานวนมากได้
ข้อมูลสถานะผิดปกติที่อยู่ในฐานข้อมูล สามารถถูกนามาวิเคราะห์หาปั ญหาของระบบไฟฟ้า และจัดทา
แผนการบารุ งรักษาอุปกรณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั ระบบไฟฟ้า
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เราอาจเลือกใช้วิธีเช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) แทนการลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์เอง
พัฒนาปรับปรุ งอุปกรณ์แจ้งเหตุให้มีหน่วยความจาเพื่อเก็บข้อมูลได้ และเพิ่มหน้าจอ LCD หรื อหน้าจอ
สัมผัสเพื่อให้การแสดงผลและใช้งานอุปกรณ์มีประสิ ทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น
พัฒนาส่วนของเว็บเพจให้สามารถดูขอ้ มูลได้มากขึ้นเช่น ประวัติของเหตุการณ์ผิดปกติ เป็ นต้น
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บทความฉบับนี้เป็ นการนาเสนอการศึกษาปั จจัยความเสี ยหายของคาปาซิ เตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
จากผลของกระแสฮาร์ มอนิกของระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิต กรณี ศึกษาโรงงานปูนซิ เมนต์ โดยวัตถุประสงค์
เป็ นการศึ กษาสาเหตุ ของความเสี ย หายของคาปาซิ เตอร์ ที่ใ ช้ปรั บปรุ งตัวประกอบกาลังของระบบไฟฟ้ าใน
โรงงานผลิตปูนซิ เมนต์ จากผลของการใช้ตวั ขับเคลื่อนมอเตอร์ ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์กาลังที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปูนซิ เมนต์ ขั้นตอนการศึกษาติดตั้งเครื่ องมือวัดคุณภาพไฟฟ้ า โดยวัดค่าอัตราความเพี้ยนรวม ของแรงดันและ
กระแส จากนั้นสร้างวงจรสมมูลย์ของการไหลกระแสฮาร์มอนิกในวงจรตูส้ วิตช์บอร์ดของระบบไฟฟ้า เพื่อจาลอง
สภาวะรี โ ซแนนท์แ บบขนานโดยการปรั บ ค่าระดับของการเปลี่ ย นค่าคาปาซิ แ ตนซ์ ข องคาปาซิ เตอร์ เพื่อหา
ตาแหน่งการเกิดรี โซแนนซ์ บันทึกค่าอัตราความเพี้ยนรวมบันทึกกระแสฮาร์ มอนิกส์ที่โหลดและที่คาปาซิ เตอร์
เพื่อศึกษาการไหลของฮาร์มอนิกส์ เพื่อหาอันดับวิกฤติในการปรับค่าระดับของคาปาซิเตอร์
คาสาคัญ: รี โซแนนซ์แบบขนาน, กระแสฮาร์มอนิก, อัตราความเพี้ยนรวม

ABSTRACT
This paper presents a study on the damage factor of industrial capacitors as a result of the harmonic
current of the production process drive system: case study of a cement plant. The objective is to study the causes
of capacitor damage used to improve the power factor of the electrical system in a Cement industrial plant due to
the power electronic motor driver. The process of purpose: the power quality measurement is apply to weekly
2275

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจาปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

record all the total voltage harmonic distortion and total current harmonic distortion, respectively. Beside, the
equivalent circuit of parallel resonant is created in order to simulate the resonant point due to tap-changing
capacitors step. In the addition, the measurement results, the harmonic spectrum and total harmonic distortion
current at the load are illustrated respectively to confirm the high frequency harmonic current flow into capacitor
circuit.
Keywords: Parallel Resonance, Harmonic Current, Total Harmonic Distortion.

1. บทนา
การขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้อิเล็กทรอนิ กส์กาลัง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประหยัดพลังงานส่ งผลให้เกิดกระแสฮาร์ มอนิกจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น
อุตสาหกรรมเหล็ก (Tejinder Singh Saggu และคณะ, 2017) หรื อ อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์ เป็ นต้น ปั ญหาของ
กระแสฮาร์มอนิกจะส่งผลกระทบมากมายกับระบบไฟฟ้าอาทิเช่น ทาให้เกิดความร้อนของตัวนาไฟฟ้า เกิดความร้อน
ในหม้อแปลงไฟฟ้ า (Spyridon V. และคณะ, 2014) และยังเกิ ดกระแสฮาร์ มอนิ กไหลลงสู่ สายนิ วตรอลสร้ าง
ไม่สมดุลของระบบไฟฟ้า เป็ นต้น ปัญหาสาคัญที่ทาให้เกิดความเสี ยหายของคาปาซิเตอร์ที่ใช้ปรับปรุ งตัวประกอบ
กาลังไฟฟ้ า คือ การเกิดสภาวะรี โซแนนซ์ (N. Eghtedarpour และคณะ, 2014) ทาให้เกิดแรงดันเกินพิกดั และเกิด
การเบรคดาวน์ มีงานวิจยั หลายเรื่ องได้ศึกษาการป้ องกันปั ญหานี้ อาจจะเป็ นการติดตั้งตัวกรองกระแสฮาร์ มอนิ ก
แบบต่ า งๆ ให้ ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล (Xiaoya Tan และคณะ, 2016, Thomas S.Key และคณะ, 2010)
โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้น การวิเคราะห์ปัจจัยเบื้องต้นถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญในการได้
ทราบถึงพฤติกรรมของการไหลของกระแสฮาร์ มอนิกที่จะทาให้เกิดความเสี ยหาย ในบทความในบทความนี้ ได้
นาเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี ยหายของคาปาซิเตอร์ในระบบไฟฟ้ากาลังในอุตสาหกรรมการผลิต
ปูนซิเมนต์แห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวโน้มในการเข้าหาจุดวิกฤติของการรี โซแนนซ์ที่จะทาให้คาปาซิ เตอร์
และอุปกรณ์อื่นๆ เสี ยหาย โดยการสร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และวิเคราะห์การไหลของกระแสฮาร์มอนิก
เมื่อค่าคาปาซิเตอร์เปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาตัวประกอบกาลัง วัดค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกจากระบบจริ ง

2. วัตถุประสงค์
(1) ศึกษาการเกิดรี โซแนนซ์แบบขนานของระบบไฟฟ้าในตูเ้ มนท์สวิตช์บอร์ด โดยการสร้างวงจรสมมูล
ของการไหลของกระแสฮาร์มอนิก
(2) ติดตั้งเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้ า ในตัวเมนท์สวิตช์บอร์ ดของโรงงานปูนซิ เมนท์แห่ งหนึ่งในประเทศ
ไทยเพื่อตรวจวัดการไหลของกระแสฮาร์มอนิก
(3) วิเคราะห์การเกิดสภาวะรี โซแนนซ์แบบขนาดของวงจรสมมูลจากค่าที่วดั ได้จริ งในช่วงคาปาซิ เตอร์
เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ในลาดับต่างๆ

3. ขอบเขตของงานวิจัย
(1) สร้างวงจรสมมูลของการไหลของกระแสฮาร์มอนิกในแผนภูมิเส้นเดียวของระบบไฟฟ้าของโรงงาน
(2) ติดตั้งเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้า ในตัวเมนท์สวิตช์บอร์ดของโรงงานปูนซิเมนท์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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(3) วิเคราะห์การเกิดสภาวะรี โซแนนซ์แบบขนาดของวงจรสมมูลจากค่าที่วดั ได้จริ งในช่วงคาปาซิ เตอร์
เปลี่ยนแปลงในค่าต่างๆ
(4) วัดค่าแรงดันและกระแสฮาร์ มอนิกที่ตาแหน่งโหลดการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าและตาแหน่งคาปาซิเตอร์
(5) วิ เ คราะห์ ค่ า สเปกตรั ม ของกระแสฮาร์ ม อนิ ก ที่ อ ัน ดับ ต่ า งๆ ที่ ต าแหน่ ง สายป้ อ นของโหลด
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเปรี ยบเทียบกับตาแหน่งสายป้อนที่ไหลเข้าคาปาซิเตอร์ ที่อนั ดับการเปลี่ยนระดับของ
ค่าคาปาซิเตอร์

4. หลักการเบื้องต้นของการไหลของกระแสฮาร์ มอนิก และการเกิดรีโซแนนซ์ แบบขนาน
4.1 หลักการเบื้องต้นของการไหลของกระแสฮาร์ มอนิก
ในระบบจาหน่ ายของระบบไฟฟ้ าที่ใช้ในโรงงานผลิตปูนซิ เมนต์ในกรณี ศึกษา จะรับกาลังไฟฟ้ าจาก
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ในระดับแรงดัน 22 kV ส่ งผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ าแปลงเป็ นแรงดันไฟฟ้ าระดับกลางคือ
3.3 kV. ดังแสดงในรู ปที่ 1 ได้แสดงให้เห็นสายป้ อนกลุ่มโหลดสาคัญๆ 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นสายป้ อนของ
โหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้นจะเป็ นโหลดมอเตอร์ ไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่ใช้ในกระบวนการผลิต ส่ วนที่ 2 ตัวชดเชย
กาลังไฟฟ้าเสมือน (Static Var Compensator : SVC) และส่ วนที่ 3 เป็ นกลุ่มคาปาซิ เตอร์ ที่ใช้ปรับปรุ งตัวประกอบ
กาลัง (Capacitor Banks)
22 kV, 190.5 MVA, Isc= 5 kA.

Transformer
1500 kVA
22kV/ 3.3 k V.
%Zk= 6 %

IH

Non-Linear Load

Static Var
Compensator

Capacitor Banks
6 x 550 kVAR,
3.3k V.

รูปที่ 1 แผนภูมิระบบไฟฟ้าเส้นเดียว (Single Line Diagram) ของระบบไฟฟ้าโรงงานปูนซิเมนต์
ในรู ปที่ 1 ได้แสดงให้เห็นว่าสายป้อนโหลดที่ไม่เป็ นเชิงเส้นที่เกิดจากการขับเคลื่อนมอเตอร์ ไฟฟ้าด้วย
Variable Speed Drive. (VSD )ท าให้ เ กิ ด กระแสฮาร์ ม อนิ กความถี่ ต่ างๆ ไหลเข้าสู่ ร ะบบไฟฟ้ ากาลัง แยกเป็ น
2 ทิ ศทาง คือ ไหลกลับไปที่ หม้อแปลงไฟฟ้ าเมนท์ของระบบไฟฟ้ าและไหลเข้าสู่ กลุ่มคาปาซิ เตอร์ เนื่ องจาก
คาปาซิ เตอร์ เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ตอบสนองกับกระแสที่มีความถี่สูง ถ้าความถี่เปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดสภาวะ
รี โซแนนซ์แบบขนาน แรงดันที่ตกคร่ อมคาปาซิเตอร์จะสู งขึ้นจนเกิดพิกดั ที่คาปาซิเตอร์จะรับได้จะเกิดระเบิดและ
เสี ยหายนอกจากนี้ อาจจะเกิดเป็ นรี โซแนนซ์แบบอนุ กรมระหว่างตัวเหนี่ ยวนาของหม้อแปลงกับค่าประจุของ
คาปาซิ เตอร์ ได้เช่นเดียวกัน แต่ในที่น้ ีขอพิจารณาเพียงการเกิดรี โซแนนซ์แบบขนานเท่านั้น จากรู ปที่ 2 แสดง
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วงจรขนานของ โหลดที่ไม่เห็นเชิงเส้นสร้างกระแสฮาร์ มอนิ กในระดับความถี่ต่างๆ ไหลสู่ แหล่งจ่ายและไหลสู่
คาปาซิเตอร์

รูปที่ 2 วงจรขนานพื้นฐานของการไหลของกระแสฮาร์มอนิกจากโหลดเข้าสู่คาปาซิเตอร์

รูปที่ 3 วงจรขนานพื้นฐานของการไหลของกระแสฮาร์มอนิกจากโหลดเข้าสู่คาปาซิเตอร์
การจาลองให้เป็ นวงจรสมมูลย์อย่างง่ายโดยใช้หลักการของเทวินินจากรู ปที่ 1 จะแสดงให้เห็นดังรู ปที่ 3
โดยลดรู ปของอิมพิแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้ าและระบบไฟฟ้ามาขนานกับกิ่งของคาปาซิ เตอร์ ทาให้เกิดวงจร
ขนานอย่างง่ายสัญลักษณ์ของแหล่งจ่ายกระแส เป็ นการจ่ายกระแสฮาร์ มอนิกที่เกิดจากโหลดดังได้กล่าวไปแล้ว
ค่าอิมพิแดนซ์ทุกส่ วนที่แสดงในรู ปที่ 2 จะถูกคูณด้วยอันดับของความถี่ฮาร์ มอนิ ก h เมื่ออันดับ h เข้าสู่ สภาวะ
รี โซแนนซ์แบบขนาน ดังแสดงให้เห็น สมการที่ (1)
( RS + jhX S )  − j

XC 
h 

ZS =

X C 

 RS + j  hX S − h  




โดยที่

h=

Xc
Xs

Xs =

Vs
S sc

2

ลัดวงจร

(1)

: อันดับของฮาร์มอนิกเมื่อเกิดรี โซแนนซ์
: ความต้านทานเชิงซ้อนของระบบไฟฟ้า

S sc

เป็ นกาลังไฟฟ้า

 sys =

Z sh
Z sh + Z ch

: เกณฑ์การขยายกระแสฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้า

 cap =

Z ch
Z sh + Z ch

: เกณฑ์การขยายกระแสฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้า
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4.2 การสร้ างแบบจาลองการเกิดรีโซแนนซ์ แบบขนานของระบบไฟฟ้า
หลังจากที่ได้วงจรสมมูลเพื่อทาการทดลอง จากรู ปที่ 4 ได้นาโครงสร้างของ Single Line Diagram มาหา
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จากสมการที่ (1) ได้ผลลัพธ์ของการคานวณดังในตารางที่ 1 และสร้างเป็ นวงจรสมมูลขนาน
ดังรู ปที่ 4 ข. เพื่อนาไปทดสอบต่อไป หลักการทดสอบจะกาหนดค่าพารามิเตอร์ และทาการปรับค่าอันดับของ
กระแสฮาร์มอนิกจนทาให้เกิดการรี โซแนนซ์แบบขนาน
22 kV, 190.5 MVA, Isc= 5 kA.

Transformer
1500 kVA
22kV/ 3.3 k V.
%Zk= 6 %

IH

Non-Linear Load

Static Var
Compensator

Capacitor Banks
6 x 550 kVAR,
3.3k V.

ก. แผนภูมิเส้นเดียวของระบบไฟฟ้า(Electrical System Single Line Diagram)

ข. แบบจาลองการเกิดรี โซแนนซ์แบบขนานจากกระแสฮาร์มอนิก
รูปที่ 4 แบบจาลองการเกิดรี โซแนนซ์แบบขนานจากกระแสฮาร์มอนิกของระบบไฟฟ้า
ในกรณี ศึกษาโรงงานผลิตปูนซิเมนต์
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ตารางที่ 1 ผลการคานวณค่าพารามิเตอร์
พารามิเตอร์
อิมพีแดนซ์ของระบบไฟฟ้า( System Impedance)
อิมพีแดนซ์ของหม้อแปลงไฟฟ้า( Transformer Impedance)
ความเหนี่ยวนาเชิงซ้อนของ SVC
ค่าประจุเชิงซ้อนของ SVC
และ ค่าประจุเชิงซ้อนของคาปาซิเตอร์

ผลการคานวณ (โอห์ ม)
( 0.68075 + j6.8076 )x10-4
( 0.68075 + j6.8076 )x10-4
j0.0314
-j86.5
6 x (-j19.8)

5. การทดลองและผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ดาเนินการ 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 นาวงจรสมมูลมาหาจุดรี โซแนนซ์โดยการปรับเปลี่ยนค่าคา
ปาซิ เตอร์ ในลาดับต่าง ๆ ดังแสดงในรู ปที่ 6 จะเห็นได้ว่าจุดรี โซแนนซ์จะขยับเข้าอันดับต่าๆ เมื่อค่าคาปาซิ เตอร์
เพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าการปรับค่าคาปาซิ เตอร์ อนั ดับมากขึ้น จะเป็ นการเสี่ ยงที่จะทาให้เกิดรี โซแนนซ์และ
กระแสฮาร์ มอนิกในลาดับต่าๆ (3,5,7) จะมีค่าสู งด้วย ส่ วนที่ 2 ติดตั้งเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้าบันทึกการไหลของ
กระแสฮาร์ มอนิกในช่วงเวลาและทามาเขียนสเปกตรัมของกระแสฮาร์ มอนิกเปรี ยบเทียบกับการวัดค่าสเปกตรัม
จริ งที่วดั ในเวลาชัว่ ขณะ แสดงให้เห็นถึงการเกิดกระแสฮาร์ มอนิกที่จุด A และจุด B ให้ฟิวส์หรื ออุปกรณ์ป้องกัน
ทางานผิดพลาด. อีกทั้งการเกิดการรี โซแนนซ์แบบขนานยังมีผลทาให้แรงดันที่ตกคร่ อม คาปาซิ เตอร์ สูงขึ้นเกิน
กว่าพิกดั ทาให้เกิดการเสี ยหายของคาปาซิเตอร์เช่นกัน
- อุปกรณ์ที่ใช้วดั คุณภาพไฟฟ้า
1. เครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้ายี่ห้อ. Power Quality Analyzer CA8334: EN 50160, IEC 61000-4-15,
IEC 61000-4-30, IEC 61000-4-7. Sampling Time 1 นาที ตามมาตรฐาน EN50160
2. บัน ทึ ก ค่ า อัต ราความเพี้ ย นของแรงดัน (THDv) และ อัต ราความเพี้ ยนของกระแส (THDi )
เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ 2 ตาแหน่ง บันทึกผลและนาไปคานวณสเปกตรัมของฮาร์มอนิกในรู ปที่ 7

A

B

รูปที่ 5 ตาแหน่งของการติดตั้งเครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้า
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ก. ระดับ 2

ข. ระดับ 5

Resonance point at 6 steps Capacitor Banks
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ค. ระดับ 6

ง. การเพิ่มระดับ จาก 2 ระดับ ถึง 6. ระดับ

รูปที่ 6 ผลของการปรับเปลี่ยนระดับของคาปาซิเตอร์ที่ส่งผลต่อลาดับความถี่ของการเกิดรี โซแนนซ์

ก. สเปกตรัมกระแสที่ตาแหน่ง A

ข. สเปกตรัมกระแสที่ตาแหน่ง B

ค. สเปกตรัมกระแสที่ตาแหน่ง A จากการวัด

ง. สเปกตรัมกระแสที่ตาแหน่ง B จากการวัด

รูปที่ 7 ค่าสเปกตรัมที่ได้จากวัดที่ตาแหน่ง A และ B
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รูปที่ 8 ค่า THDi ที่ได้จากการบันทึกใน 1 วันในลาดับ 1,3,5,7,9,11,13,15

6. สรุปการทดลองและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย ได้ส ร้ า งวงจรสมมู ล ของระบบไฟฟ้ า โดยประกอบด้ว ยค่ า อิ ม พิ แ ดนซ์ ข องโหลด
อิมพิแดนซ์ของระบบไฟฟ้าและอิมพิแดนซ์ของคาปาซิ เตอร์ จากผลการจาลองพบว่า ตาแหน่งการเกิดรี โซแนนซ์
จะเลื่ อนเข้าสู่ อนั ดับของฮาร์ มอนิ กลาดับต่ าๆ เมื่ อค่าคาปาซิ เตอร์ เพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าปั จจัยสาคัญของ
การแท๊ปหรื อเปลี่ ยนระดับของคาปาซิ เตอร์ เพื่อรั กษาตัวประกอบกาลังจะเป็ นปั จจัยสาคัญของความเสี่ ยงใน
การเสี ยหาย ซึ่ งจะสัมพันธ์กบั กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังแสดงในรู ปที่ 6 ในรู ปที่ 7 แสดงผล
การวัดจานวนกระแสฮาร์ มอนิ กสความถี่สูงจานวนมากจะไหลเข้าคาปาซิ เตอร์ โดยเปรี ยบเทียบจากข้อมูลที่ทา
การบันทึกและนามาเขียนกราฟกับค่าสเปคตรัมที่วดั ชัว่ ขณะ ในการแก้ไขนิยมติดตั้งรี แอคเตอร์ที่สายป้อน เพื่อจะ
เบี่ยงเบนตาแหน่งของการเกิดรี โซแนนซ์ อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะติดตั้งรี แอคเตอร์ แต่ก็ยงั มีกระแสฮาร์มอนิกไหลเข้าสู่
คาปาซิเตอร์ ทาให้เกิดความร้อนได้เช่นกัน
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การออกแบบเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
THE DESIGN OF THE TODDY PALM PEELING MACHINE
นัทวัฒร์ นิลมาลย์
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail: nattawatnilmal@gmail.com
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
E-mail: paroon27@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน ซึ่ งมีส่วนในการ
ช่ วยการเฉาะเอาเนื้ อลูกตาลออกได้ง่ายขึ้นและคงความสดของเนื้ อลูกตาลไว้ได้นาน รสชาติ ไม่เปลี่ ยนแปลง
ตัวเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อนติดตั้งบนโต๊ะ ขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 77 เซนติเมตร สู ง 46
เซนติเมตร เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทางาน ส่วนประกอบของเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดแบ่งเป็ น 2 ส่วน
ส่ วนแรกคือ ชุดมีดปอกส่ วนท้ายของผลลูกตาลโตนด ทาจากเหล็กกล้า ส่ วนที่สองคือ ชุดปอกเปลือกด้านข้างผล
ลูกตาลโตนด ชุดใบมีดทั้ง 2 เคลื่อนที่โดยการใช้โยกคันโยก ซึ่ งผลของลูกตาลโตนดที่ปอกจะหมุนอยู่กบั ที่ด้วย
มอเตอร์ AC ขนาด 1 แรงม้า ที่ ทางานควบคุมด้วยปุ่ มเปิ ดปิ ดการทางาน จากผลการทดลองเครื่ องปอกเปลือก
ลูกตาลโตนดอ่อน พบว่า สามารถปอกเปลือกลูกตาลโตนดได้ใกล้เคียงกับการปอกด้วยมือ คิดเป็ นความเสี ยหาย
ของผลลูกตาลโตนดต่าสุ ด 10% ที่ความเร็ วรอบ 300 รอบต่อนาที โดยมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องปอก
เปลือกลูกตาลโตนดอ่อน จากการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอยูใ่ นระดับ 4.78 แสดงว่าเครื่ องที่สร้างอยู่
ในเกณฑ์ที่มีคุณภาพ
คาสาคัญ: ลูกตาลโตนด, ปอกลูกตาลโตนด

ABSTRACT
This research aims to design and build a peeling machine for toddy palm. Which contributes to helping
to remove the flesh of the toddy palm more easily and maintain the freshness of the palm fruit for a long time The
taste does not change The machine for peeling toddy palm is installed on the table. Width 40 cm. Length 77 cm.
Height 46 cm. to make it easy and convenient to work. The components of the toddy palm peeling machine are
divided into 2 parts. The first part is the peeling knife at the end of the toddy palm. made of steel the second part
is Side peeling set of toddy palm. Both blade sets are moved by using a lever. The peeled toddy palm will rotate
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in place with a 1-horsepower AC motor that is controlled by a power button. From the experimental results of the
peeling machine for toddy palm, it was found that the peeling of toddy palm was similar to that of hand peeling.
Accounted for damage of toddy palm at least 10% at 300 rpm speed, with quality and efficiency of toddy palm
peeling machine. Assessment by engineering experts is at a level of 4.78, indicating that the built machine meets
the quality criteria.
Keywords: Toddy Plam, Peeled Toddy Palm

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
ตาลโตนด หรื อ ตาล เป็ นปาล์มชนิดหนึ่ง เป็ นต้นไม้เก่าแก่ของประเทศไทย ต้นตาลเป็ นพืชที่ ปลูกใน
ประเทศไทยนานกว่า 1,000 ปี สภาพภูมินิเวศที่ตาลเติบโตได้ดี คือ มีแสงแดดจัดและความชื้น จึงพบมากที่สุดใน
ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี สุ พรรณบุรี ราชบุรี ภาคกลางพบมากที่สุดที่ สิ งห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี ภาคใต้พบที่
สงขลา พัทลุง และนครศรี ธรรมราช ตาลจึงจัดเป็ นพืช เศรษฐกิจของหลายจังหวัดในประเทศไทย โดยเฉพาะ
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสงขลา เนื่องจากตาล เป็ นพืชสารพัดประโยชน์ และสามารถให้ผลผลิตในลักษณะต่ าง ๆ
ตลอดปี ค่อนข้างสม่าเสมอและแน่นอน จึงก่อให้เกิดวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับต้นตาลและใช้ภูมิปัญญาการนาตาลมาใช้
ประโยชน์ต้ งั แต่สมัย บรรพบุรุษ จนเกิดเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัด ก่อให้เกิดอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม ได้แก่
อาชี พ ท า น้ า ตาลโตนด อาชี พ การท าขนมหวานต่า ง ๆ การเพาะเมล็ดเพื่ อ ให้ไ ด้จาวตาลส าหรั บทาเป็ นขนม
โดยเฉพาะผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากลูกตาล เช่น ลูกตาลในน้ าเชื่อมบรรจุกระป๋ อง สามารถพัฒนาจน
เป็ นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศได้อีกด้วย (เกสร สว่างพนาพันธุ์, 2555)
ผลตาลอ่อน นามาทาขนมหวาน เช่น ลูกตาลลอยแก้ว ลูกตาลเชื่อม สามารถจาหน่ายสร้างรายได้ให้กบั
ชาวบ้านในท้องถิ่น วิธีการปอกเปลือกผลตาลอ่อนต้องใช้ มีด หรื อ พร้า สับลงบนผลตาลต้องใช้ความชานาญ และ
ความระมัดระวัง เนื่ องจากเปลือกผลตาลค่อนข้างแข็งและปอกยาก เมื่อปอกติดต่อกันเป็ นเวลานาน ส่ งผลให้
ผูป้ อกเกิดความเมื่อยล้า เกิดอันตรายจากมีดหรื อพร้าที่ใช้ปอกได้
จากปัญหาดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน เพื่อให้ทางานได้สะดวก
มีความปลอดภัย ช่วยเพิ่มปริ มาณ โดยผลตาลอ่อนที่ปอกเปลื อกด้วยเครื่ องปอกนี้ นอกจากจะง่ายต่อการเฉาะ
เนื้อตาลแล้วยังช่วยเก็บไว้ได้นานขึ้นโดยที่รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
(2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปอกผลตาล
อ่อนด้วยมีดและพร้า ศึกษาลักษณะของผลตาลที่ความสู ง 9 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 และความหนาของเปลือก 5 ลักษณะ
เนื้ อตาลที่อยู่ในผลตาลอ่อน เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางตาแหน่ งของใบมีดปอก ในส่ วนของการออกแบบสร้ าง
เครื่ อง ได้ศึกษาเครื่ องปอกที่ใช้งานในเชิ งทฤษฎีการออกแบบเครื่ องจักรเพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ อง
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สุ ดท้ายการหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ อง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎีของแบบประเมินเพื่อนามาใช้ในการประเมินคุณภาพ
และวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของเครื่ องปอก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
รัชนี วรรณ สุ ขขี. (2536). โครงงานวิศวกรรมเกษตร (วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
2536. 42 หน้า.
งานการศึกษานี้ มุ่งที่จะพัฒนาเครื่ องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน ตัวเครื่ อง ประกอบด้วย ชุดใบมีดปอก
ข้าง และชุดใบมีดปอกบน ทั้ง 2 ชุดนี้มีส่วนประกอบสาคัญ 2 ส่ วน คือ ชุดจัดยึดลูกมะพร้าวให้แน่นและนิ่ง และ
ชุดใบมีด ซึ่ งหมุนรอบตัวเองและ หมุนรอบไปพร้อมกับกรวยได้ทดสอบปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อน ที่ความเร็ ว
ต่างๆ กัน 3 ค่า คือ 25, 40 และ 55 RPM ปรากฏว่า เครื่ องสามารถปอกเปลือกออกได้ 78.60, 79.69 และ 78.57%
ตามลาดับ กินกาลังไฟฟ้าเฉลี่ย 0.535, 0.595 และ 0.725 KW ตามลาดับ เครื่ องนี้ทางานโดยใช้แรงงานคนเพียงคนเดียว
เวลาที่ใช้ในการปอกต่อ หนึ่งผลประมาณ 190 วินาที ในหนึ่งชัว่ โมงจะปอกได้ประมาณ 20 ผล เครื่ องสามารถปอก
เปลือกผลมะพร้าวอ่อนได้ มีปัญหาที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขต่อไป คือ ผิวที่ปอกลักษณะเป็ นลูกคลื่น มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 28.70 มิลลิเมตร ยาว 68.20 มิลลิเมตร ลึก 2.43 มิลลิเมตร และเป็ นขุย มีขนาดความยาวเฉลี่ย 19.51 มม.
ไชยยงค์ หาราช. (2538). เครื่ องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนทรง 5 เหลี่ยม. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 29, หน้า 393-403.
งานวิ จัย นี้ เพื่ อ ที่ จ ะพัฒ นาเครื่ องปอกเปลื อ กผลมะพร้ า วอ่ อ นให้ ไ ด้ผ ลทรง 5 เหลี่ ย ม ตัว เครื่ อง
ประกอบด้วยเครื่ องปอกเปลือกย่อย 2 เครื่ อง เครื่ องที่ 1 ปอกลาตัวผลมะพร้าวอ่อน เครื่ องปอกย่อยที่ 2 ปอกไหล่
ผลมะพร้าวอ่อน เครื่ องปอกย่อยทั้ง 2 เครื่ องติดตั้งอยู่บนโครงเดียวกันที่ประกอบขึ้นจากเหล็กฉากขนาด 25 มม.
หนา 2.3 มม. โครงนี้มีขนาดกว้าง 69 ซม. ยาว 158 ซม. สู ง 120 ซม. น้ าหนัก 120 กก. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
3 เฟส 3 แรงม้า 380 V. 50 Hz ชนิ ดปรับความเร็ วรอบได้ เครื่ องปอกย่อยแต่ละเครื่ องประกอบด้วย ใบมีดปอก
เปลือกมะพร้าว ซึ่งทาด้วยมีดเหล็กกล้าแข็งสแตนเลส ขนาดกว้าง 31 มม. ยาว 198 มม. หนา 1.5 มม. และชุดกลไก
ขับใบมีดซึ่ งทาจากโซ่และเฟื องโซ่ ทางานได้โดยการถ่ายทอดแรงจากมอเตอร์ตน้ กาลังผ่านระบบ ล้อสายพานลิ่ม
และสายพานลิ่ม จากการทดสอบปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนพันธุ์น้ าหอมอายุเก็บเกี่ ยวขั้นสองจานวน 80 ลูก
พบว่าความเร็ วมีดปอก ความหนาขี้เปลือกผลมะพร้าวอ่อนและอายุการเก็บรักษา มีอิทธิ พลต่อคุณภาพการปอก
ของผลมะพร้าวอ่อน ความเร็ วมีดปอก ความหนาขี้เปลือก และอายุการเก็บรักษาที่เหมาะสม (ให้ผิวปอกเรี ยบขาว
ดี) ควรเป็ น 45 รอบ/นาที ไม่เกิน 2.0 มม. และไม่เกิน 1 สัปดาห์ ตามลาดับ
ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ฉัตรชัย ทิพยรัตน์. (2556). การออกแบบและพัฒนาเครื่ องปอกเปลือกผลมะพร้ าว
อ่อนแบบใบมีดชัก. ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และ ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 6.
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่ องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเป็ นรู ปทรง 5 เหลี่ยม โดยใช้กลไก
ใบมีดชัก ไป-กลับ เพื่อให้เกิดแรงเฉื อน ในการตัดเส้นใยที่เปลือกผลมะพร้าวอ่อน โดยการทางานของเครื่ องจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอนดังนี้ คือ ทาการปอกเปลือกส่ วนข้างของผลมะพร้าวก่อนและปอกเปลือกส่ วนหัวเป็ นขั้น
สุ ดท้าย ทาการทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องปอกเปลือกผลมะพร้าวอ่อนแบบใบมีดชัก โดยการปอกเปลือกผล
มะพร้าวอ่อนและจับเวลาแต่ละขั้นตอนในการทางานของเครื่ องพบว่า ขั้นตอนในการปอกเปลือกส่ วนข้างใช้เวลา
เฉลี่ ย 1.24 นาที ต่อผล และปอกเปลื อกส่ วนหัว ใช้เวลาเฉลี่ย 1.70 นาที ต่อผล เมื่ อเทียบการทางานใน 1 ชั่วโมง
สามารถปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนได้เฉลี่ย 20.45 ผลต่อชัว่ โมง
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นศพร ธรรมโชติ ชโลธร ศักดิ์ มาศ. (2562). การออกแบบและสร้ างเครื่ องปอกเปลื อกลูกตาลอ่อ น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั .
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั ที่สร้างเครื่ องปอกเปลือกผลตาลอ่อน และ เปรี ยบเทียบความสามารถของเครื่ อง
ปอกเปลื อกผลตาลอ่อนกับ การปอกด้วยแรงงานคน เครื่ องที่ ออกแบบติ ดตั้งบนโต๊ะที่ มีขนาดความกว้าง 50
เซนติเมตร ความยาว 80 เซนติเมตร และความสู ง 70 เซนติเมตร ส่ วนประกอบสาคัญของเครื่ องแบ่งออกเป็ น 2
ส่ วน ส่ วนแรกชุดมีดตัดหัวท้ายผลตาล ทาจากแสตนเลสเกรดอาหาร ส่ วนที่ 2 ชุดปอกเปลือก ออกแบบโดยใช้ผล
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลตาล เครื่ องปอกเปลือกที่มีมีดปอก 6 ใบ ชุดใบมีดปอกสามารถเคลื่อนที่ข้ นึ
ลงด้วยคันโยก ที่เชื่ อมกับเฟื่ องสะพานส่ งกาลังเชิ งมุมเป็ นเชิงเส้นตรง ผลการทดสอบพบว่าเปอร์ เซ็นต์การปอก
เปลือกผลตาลเฉลี่ย 83.33 เปอร์เซ็นต์ การปอกเปลือกผลตาลไม่สมบูรณ์เฉลี่ย 16.67 เปอร์เซ็นต์ และความสามารถ
ในการปอกด้วยเครื่ องปอก 72.60 ผลต่อชั่วโมง ส่ วนการปอกด้วยแรงงานคนพบว่าสามารถปอกได้เฉลี่ย 90.38
ผลต่อชัว่ โมง และ ปอกได้สมบูรณ์ 100 เปอร์ เซ็นต์ แม้ว่าเครื่ องปอกจะมีความสามารถในการปอกในการทางาน
ได้นอ้ ยกว่าแรงงานคนทั้งด้านเวลา และความสมบูรณ์ของการปอก แต่การใช้งานเครื่ องปอกแรงงานไม่จาเป็ นต้อง
มีความชานาญในการปอก และการใช้เครื่ องปอกสามารถช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปอกเปลือกได้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
เก็บข้อมูลทรานมิเตอร์ของผลตาลอ่อน

ออกแบบชุดใบมีดปอกเปลือกผลตาล

ทดสอบใช้งานชุดใบมีด

ออกแบบโครงสร้างเครื่ อง

ประกอบชุดใบมีดเข้ากับโครงสร้างเครื่ อง

เครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลอ่อน เครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน ช่วยให้เฉาะเนื้อตาลได้ง่าย
หลังจากนั้นจึงประเมินคุณภาพของเครื่ อง โดยมีข้นั ตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1 ศึกษาข้ อมูลเบื้องต้ น
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นลักษณะทัว่ ไปของลูกตาลโตนดอ่อน เพื่อเป็ นข้อมูลในการสร้างเครื่ องปอกเปลือก
ลูกตาลโตนดอ่อน จากนั้นศึกษาความเป็ นไปได้การสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อนใช้ให้ถูกต้องตาม
หลักการทางานของเครื่ องจักรที่จะไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายกับเนื้อตาล สุ ดท้ายจึงทาการประเมินหาคุณภาพของ
เครื่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม จานวน 5 คน
4.2 แผนผังการสร้ างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
แผนการสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน มีข้นั ตอนดังนี้

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการสร้างเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
ลักษณะของเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อนที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบที่สาคัญ ได้แก่ ส่วนต้นกาลัง
ขับ ใช้หมุนผลตาลสาหรับที่จะปอกเปลือกขับด้วยมอเตอร์ AC ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์ ส่ งกาลังด้วยสายพาน
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ส่ วนใบมีปอก 2 ชุด ชุดที่ 1 ใบมีดสาหรับปอกเปลือกส่ วนท้ายของผลตาลติดตั้งอยู่ดา้ นบนสุ ดของตัวเครื่ อง ชุด
ใบมีดที่ 2 ใบมีดสาหรับปอกเปลือกด้านข้างของผลตาลติดตั้งอยูด่ า้ นข้างตัวเครื่ อง โดยชุดใบมัดทั้ง 2 เคลื่อนที่โดย
ใช้คนั โยก ติดตั้งอยูบ่ นโต๊ะขนาดความกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 77 เซนติเมตร สู ง 46 เซนติเมตร

1
4

2

5

3

ภาพที่ 3 แสดงส่วนประกอบเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
ชื่ อส่ วนประกอบเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
หมายเลข 1 คันโยก
หมายเลข 2 ชุดเลื่อนใบมีด
หมายเลข 3 แป้นวางผลตาล
หมายเลข 4 ชุดใบมีด
หมายเลข 5 โต๊ะ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินคุณภาพเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
วิศวกรรม จานวน 5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
4.4 การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
การประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม นาข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินคุณภาพแปรผลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ค่า x̅ ที่ได้มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายความว่า คุณภาพดีมาก
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายความว่า คุณภาพดี
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.59 หมายความว่า คุณภาพพอใช้
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายความว่า คุณภาพควรปรับปรุ ง
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.41 หมายความว่า คุณภาพควรปรับปรุ ง
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เกณฑ์ที่ยอมรับต้องผ่านการประเมินคุณภาพ ไม่ต่ากว่า 3.50
จากนั้นนาเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อนมาทดสอบปอกเปลือกเปรี ยบเทียบกับการปอกด้วยมือ
เปรี ยบเทียบร้อยละผลเสี ย โดยใช้สถิติการทดสอบ สมมติฐาน

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลจากการประเมินคุณภาพเครื่ องจักรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมประเมินคุณภาพการทางาน
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ข ้อ

รายละเอียด

1

2

3

4

5

SD

1

ประโยชน์ใช ้สอย

5

3

5

4

5

4.4

0.89

2

ความสะดวกสะบายในการใช ้งาน

3

4

5

4

5

4.2

0.84

3

ความปลอดภัย

4

5

4

5

5

4.6

0.55

4

ความแข็งแรง

5

5

5

4

5

4.8

0.45

5

การซ่อมแซม

4

5

4

4

5

4.4

0.55

6

วัสดุและวิธก
ี ารผลิต

4

5

4

5

5

4.6

0.55

4.5

0.63

รวม

ภาพที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
ตารางที่ 2 แสดงผลการปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
Speed(rpm) surface

damaged

%

240

good

18

30

300

very good

6

10

360

good

15

25
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จากตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผูเ้ ชี่ยวชาญที่ดีต่อคุณภาพของ
เครื่ อง โดยรวมในระดับดี ( x̅ = 4.5, S.D. = 0.63) โดย พิจารณาจากรอบพบว่า ประโยชน์ใช้งานอยู่ในระดับดี
(x̅ = 4.4 , S.D = 0.89 ) ความสะดวกสบายในการใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก (x̅= 4.2 , S.D = 0.84) ความปลอดภัย
ในระดับดีมาก (x̅= 4.6 , S.D = 0.54) ความแข็งแรงอยูใ่ นระดับ ดี (x̅= 4.8 , S.D = 0.44) การซ่อมแซมอยูใ่ นระดับ
ดี (x̅ =4.4 , S.D = 0.54) วัสดุและวิธีการผลิตอยู่ในระดับ ดี (x̅= 4.6 , S.D = 0.54) จากตารางที่2 ผลการใช้เครื่ อง
ปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน เครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อนที่ออกแบบสร้าง ประกอบด้วยชุดใบมีดปอก
2 ชุด สาหรับปอกผิวบริ เวณด้านท้าย และ สาหรับบริ เวณด้านข้าง และ ชุดจับผลลูกตาลโดยลูกตาล จะหมุนอยูก่ บั
ที่หลังจากนั้นได้ชุดใบมีดเคลื่อนที่เข้า สัมผัสกับผิวเปลือกผลตาลโตนด เพื่อปอกเปลือกด้านข้าง เมื่อปอกเปลือก
ด้านข้างเสร็ จ เน้นการปอกส่ วนด้านบนโดยตัวเครื่ องจะทางานเหมือนกับการปอกด้านข้าง เมื่ อปอกเสร็ จนา
ผลตาลที่ได้ออกจากเครื่ อง จากผลการทดลองที่ความเร็ วรอบ 360 รอบต่อนาที ผิวของเปลือกผลตาลไม่เรี ยบส่งผล
ทาให้เนื้อตาลแตก ส่วนที่ความเร็ วรอบ 240 รอบต่อนาที ผิวของเปลือกตาลไม่เรี ยบเกิดเส้นใย ที่ความเร็ วรอบ 300
รอบต่อนาที ผิวของเปลือกลูกตาลโตนดเรี ยบไม่เกิดเส้นใยที่เปลือกลูกตาลโตนด ลักษณะใกล้เคียงกับการปอก
ด้วยมือ

6. อภิปรายผล
จากผลการทดลองใช้งานเครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน เปรี ยบเทียบกับคนใช้มีดปอก ผลที่ได้
ลักษณะผิวปอกใกล้เคียงกับการใช้มือปอก มีผลตาลอ่อน เสี ยหาย จากการใช้เครื่ องปอกคิดเป็ น10 % ของผลตาลที่
ใช้ทดสอบทั้งหมด 60 ผล การประเมินคุณภาพ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ อยู่
ในระดับ ดี (x̅ = 4.5 , S.D = 0.63) ความเร็ วรอบที่เหมาะสมในการปอกคือ 300 รอบต่อนาที ความเร็ วรอบมีผลต่อ
คุณภาพของผิวปอกที่ความเร็ วรอบ 360 รอบต่อนาที ผิวของเปลือกผลตาลไม่เรี ยบส่งผลทาให้เนื้อตาลแตก ส่วนที่
ความเร็ วรอบ 240 รอบต่อนาที ผิวของเปลือกตาลไม่เรี ยบเกิดเส้นใย ที่ความเร็ วรอบ 300 รอบต่อนาที ผิวของ
เปลือกลูกตาลโตนดเรี ยบไม่เกิดเส้นใยที่เปลือกลูกตาลโตนด ซึ่งผลการทดลองปอกเปลือกลูกตาลอ่อน ด้วยเครื่ อง
ปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน พบว่าความเร็ วรอบในการทางานของมอเตอร์ ที่300 รอบต่อนาที เป็ นความเร็ วรอบ
ที่เหมาะสม ผลตาลที่ปอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 12 เซ็นติเมตร ความสู งเฉลี่ย 8 เซ็นติเมตร น้ าหนักหลัง
ปอกเฉลี่ย 700 กรัม ผิวปอกเรี ยบสวยงามไม่มีเส้นใย เนื้อตาลไม่เสี ยหายสามารถนาไปเฉาะเอาเนื้อตาลได้ง่ายขึ้น
ช่วยลดอุบตั ิเหตุประหยัดเวลา ได้ปริ มาณเพิ่มขึ้น ที่ความเร็ วรอบ 300 รอบต่อนาที ทดลองปอกทั้งหมด 60 ผล
ผลตาลโตนดอ่อนเสี ยหาย 10% ขนาดของผลตาลโตนดอ่อนที่สามารถใช้กบั เครื่ องปอกเปลือกลูกตาลโตนดอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 เซ็นติเมตร

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) สามารถใช้กบั การปอกเปลือกผลตาลโตนดอ่อน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ปรับปรุ งระบบการป้อนมีดใช้งานแบบอัตโนมัติ
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การควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
สาหรับระบบจาหน่ ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้ทาการศึกษาการควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้ าเสมือนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าซิ งโครนัส
สาหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ด้วยการพิจารณาคุณลักษณะขีดจากัดการจ่ายกาลังไฟฟ้าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า เพื่อให้
สามารถจ่ายกาลังไฟฟ้ าจริ งด้วยค่าสู งสุ ดเข้าสู่ ระบบการไฟฟ้ า ภายใต้สภาวะขีดจากัดของกระแสสเตเตอร์ ที่ค่า
พิกดั กระแสสนามกระตุน้ สู งสุ ดที่ ยอมรับได้ และขีดจากัดสู งสุ ดของแรงดัน ของการไฟฟ้ า จากทดลองพบว่า
การควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้ าเสมือนของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้านั้น จะต้องทาการปรับการเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า
ให้อยูส่ ภาวะ Over Exited และ Under Exited ตามคุณลักษณะขีดจากัดการจ่ายกาลังไฟฟ้า ทั้งนี้ยงั ขึ้นอยูก่ บั แรงดัน
ของการไฟฟ้า ณ จุดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอีกด้วย
คาสาคัญ: ควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้าเสมือน, เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส, ขีดจากัดการจ่ายกาลังไฟฟ้า

ABSTRACT
This paper presents a study on the reactive power control of synchronous generators for biomass power
plants by considering the power capability curve of the generator to supply the maximum of active power under
the following conditions: the stator current is limited to the rated value, the field current is maximumly admissible,
the grid voltage is limited to a maximum reference is assured. From the experiment, it was found that the control of the
electric power of the generator must be in Over Exited and Under Exited conditions according to the power capability
limit feature. It also depends on the voltage of the electricity at the point of connection to the electrical system as well.
Keywords: Reactive Power Control, Synchronous Generators, Power Capability Curve
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1. บทนา
ในภาวะที่ เกิ ดการแพร่ ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลก และยังมี ความไม่แน่ นอนว่าจะจบสิ้ นลงเมื่อใด
ทว่า กลับเป็ นที่แน่ชดั ว่าหลายธุรกิจต้องเร่ งปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกภายใต้วิถีชีวิตใหม่
(new normal) ที่ให้ความสาคัญกับการทาธุรกิจแบบยัง่ ยืน (sustainable business) ในบริ บทของธุรกิจผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ า “โรงไฟฟ้ าพลังงานชี วมวล” เป็ นธุ รกิ จที่มีโอกาสเติบโตรับกระแสธุ รกิ จยัง่ ยืน เนื่ องจากเป็ นการสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ มจากวัตถุ ดิบเหลื อใช้ทางการเกษตร สร้ า งรายได้ให้ชุ ม ชนและลดการพึ่ งพาเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล เช่ น
ก๊าซธรรมชาติ เป็ นต้น ในขณะเดียวกันในหลาย ๆ ประเทศทัว่ โลกได้ให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น
เช่ น พลังงานจากแสงอาทิ ตย์ พลังงานจากลม เพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิ ล เนื่ องจากตอบโจทย์เรื่ อง green
economy ของโลกที่มีเป้าหมายลด carbon footprint (Buta Singh และคณะ, 2020)
จากการเพิ่มขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียน (Han Phoumin และคณะ, 2019) ก็ได้มีการใช้เครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้ าซิ งโครนัสเป็ นแหล่งกาเนิดไฟฟ้ าในระบบการผลิตไฟฟ้ า เนื่ องจากมีความยืดหยุ่นในการจ่ายกาลังไฟฟ้า
มี ความสะดวกในการควบคุมกาลังไฟฟ้ าและระดับแรงดัน ไฟฟ้ า แต่ปัญหาที่พบมักจะเป็ นการควบคุมระดับ
แรงดัน และเสถียรภาพในการส่งกาลังไฟฟ้า (Ramadoni Syahputra และคณะ, 2018)
ดังนั้นในบทความนี้ ได้ทาการศึกษาและควบคุมกาลังไฟฟ้าเหนี่ยวนาหรื อกาลังไฟฟ้าเสมือน ( Reactive
Power Control, Q) สาหรั บเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าขนาดเล็ก ของโรงไฟฟ้ าชี วมวล ( Small Power Produccer: SPP)
(D.K. Yadav และคณะ, 2014, Constantin, GHITA และคณะ, 2010) เพื่อทาการส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้าเข้าสู่ ระบบของ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (PEA Grid) และจะต้องให้สอดคล้องกับข้อกาหนดการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาพ พ.ศ.2559

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาข้อมูลเฉพาะของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและข้อมูลจากการทดสอบ
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของการไหลเข้า ของก าลัง ไฟฟ้ า เสมื อ น ( Reactive Power, Q)
ในสภาวะตัวประกอบกาลังล้าหลัง ( Power Factor Lagging) และตัวประกอบกาลังนาหน้า (Power Factor Leading)
(3) เพื่อศึ กษาและวิเคราะห์ขอบเขตการจ่ายกาลังไฟฟ้ าในสภาวะ Over Excited, Under Excited และ
Unity Power Factor เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับกาลังไฟฟ้าเสมือน (Reactive Power, Q)

3. ทบทวนงานวิจัยและทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ประเทศไทยเรามีเป้าหมายเพิ่มกาลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน จากนโยบายภาครัฐจะมีการปรับ
เพิ่ ม ก าลัง การผลิ ต โรงไฟฟ้ า ชี ว มวลให้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากพื้ น ฐานเกษตรกรรมของประเทศ ที่ มี ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตร เป็ นจานวนมาก เช่น ข้าว น้ าตาล ยางพารา น้ ามันปาล์ม และมันสาปะหลัง เป็ นต้น ซึ่ งยังมีเศษวัสดุ
เหลือใช้ที่สามารถนามาเป็ นวัตถุดิบ(Han Phoumin และคณะ, 2019) เพื่อผลิตพลังงานชีวมวลได้ปริ มาณมหาศาล
ซึ่งสอดคล้องกับประเทศทัว่ โลกที่ได้ให้การสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนเช่นกัน
การผลิ ต ไฟฟ้ า ชี วมวลจะเริ่ ม ด้ว ยการสู บ น้ า ดิ บ จากแหล่ งน้ า ธรรมชาติ ซึ่ ง ผ่านการกรองแล้วเข้าสู่
เครื่ องผลิตไอน้ า ขณะที่ชีวมวลต่างๆถูกลาเลียงเข้าสู่ เครื่ องบดเพื่อบดให้ละเอียด ก่อนส่ งไปเข้าเตาเผาเพื่อให้เกิด
ความร้อนในระดับสู ง ความร้อนที่ได้ จะช่วยให้น้ าในเครื่ องผลิตไอน้ ากลายสภาพเป็ นไอน้ าที่แรงดันสู ง ซึ่งจะไป
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ทาหน้าที่หมุนกังหันของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า ทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ไอน้ าที่ใช้ในการหมุนกังหันเครื่ องกาเนิด
ไฟฟ้านี้ จะผ่านกระบวนการควบแน่นให้กลับมาเป็ นน้ าและนามาใช้หมุนเวียนอีก จนสุ ดท้ายจึงถูกปรับคุณภาพ
ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานซึ่งไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมแล้วปล่อยลงสู่บ่อพักน้ าขนาดใหญ่ เพื่อให้ระเหยหายไปเอง
ตามธรรมชาติ (Aye Phyu, Zaw Lin Htun, 2014, Ramadoni Syahputra และคณะ, 2018) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ ามีการทางานร่ วมกันระหว่าง องค์ประกอบหลักๆ ดังแสดงในรู ปที่ 1

รูปที่ 1 องค์ประกอบระบบผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังไอน้ า (Ramadoni Syahputra และคณะ, 2018)
3.2 เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (Synchronous Generator)
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิ งโครนัสจะประกอบด้วย ตัวอยู่กบั ที่ (Stator) และตัวหมุน (Rotor) ตัวอยู่กบั ที่
จะเป็ นส่ วนของขดลวดอาร์ เมเจอร์ ซึ่ งจะมี การพันขดลวดเป็ นแบบระบบ 3 เฟส มี ขดลวด 3 ชุ ด ชุ ดละ 1 เฟส
คือ เฟส A เฟส B และเฟส C เป็ นทางออกของกาลังไฟฟ้ าที่จะจ่ายออกภายนอก ส่ วนแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
ภายใน หาได้จาก
E = 4.44m fNkd k p
(1)
โดย
= จานวนตัวนา
N
= ความถี่
f
= เส้นแรงแม่เหล็ก
m
kd , k p
= Pitch factor และ distribution factor ของการวางขดลวด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในของ Salient pole

E = Vt + j ( X d I d + X q I q )

(2)

แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในของ Cylindrical pole
E = Vt + I a ( Ra + jX S )
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3.3 การจาแนกการผลิตกาลังไฟฟ้าของเครื่ องกาเนิดซิงโครนัส
การผลิตกาลังไฟฟ้าของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าสามารถแยกได้เป็ น 3 สภาวะ
3.3.1 สภาวะตัวประกอบกาลังล้าหลัง (Power Factor Lagging) ในสภาวะนี้ จะทาการผลิตแรงดันไฟฟ้า
โดยจ่ายกระแสสนามแม่เหล็ก (Field Current: I f ) มากกว่าพิกดั หรื อเรี ยกว่า Over Excited ในสภาวะนี้ จะทาให้
ตัวประกอบกาลังล้าหลังดังแสดงในรู ปที่ 2 ก) ในสภาวะนี้กาลังไฟฟ้า (Power Flow) คือกาลังไฟฟ้าจริ ง ( P ) และ
กาลังไฟฟ้าเสมือน ( Q ) จะไหลเข้าระบบหลัก
3.3.2 สภาวะตัวประกอบกาลังนาหน้า (Power Factor Leading) ในสภาวะนี้จะทาการผลิตแรงดันไฟฟ้า
โดยจ่ายกระแสสนามแม่เหล็ก ( Field Current: I f ) น้อยกว่าพิกดั หรื อเรี ยกว่า under Excited ในสภาวะนี้จะทาให้
ตัวประกอบกาลังนาหน้าดังแสดงในรู ปที่ 2 ข) กาลังไฟฟ้าจริ ง, P จะไหลเข้าสู่ระบบหลัก แต่กาลังไฟฟ้าเสมือน,
Q จะไหลออกระบบหลัก ทาให้ตวั ประกอบกาลังติดลบ
3.3.3 สภาวะตัวประกอบกาลังเท่ากับหนึ่ ง (Unity Power Factor) ในสภาวะนี้ จะเป็ นสภาวะที่ จ่า ยค่ า
กาลังไฟฟ้าจริ ง, P อย่างเดียว แรงดันกับกระแสจะมีมุมเฟสตรงกัน(ค่ามุมเฟสต่างเท่ากับศูนย์) ไม่มีค่ากาลังไฟฟ้า
เสมือน, Q บางทีเรี ยกสภาวะนี้ว่า สภาวะ Active ดังแสดงในรู ปที่ 2 ค) ค่าแรงดันที่สร้างขี้น ( E ) จะมีขนาดเกือบ
เท่ากับแรงดันที่ข้วั ( Vt ) ถ้าไม่คิดค่าความต้านทานอาร์ เมเจอร์ ( Ra ) โดยปกติมีค่าน้อยมาก ซึ่ งสมการของแรงดัน
ที่สร้างขึ้นสามารถแสดงได้ดงั สมการ (3)

ก) ตัวประกอบกาลังล้าหลัง (Power Factor Lagging)

ข) ตัวประกอบกาลังนาหน้า (Power Factor Leading)

ค) ตัวประกอบกาลังเท่ากับหนึ่ง (Unity Power Factor)
รูปที่ 2 การจาแนกโหลดของการจ่ายกาลังไฟฟ้าของเครื่ องกาเนิดซิงโครนัส
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3.4 การเชื่ อมต่อเครื่ องกาเนิดซิงโครนัสเข้ ากับระบบหลัก
การเชื่อมเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบหลักมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เครื่ องจักรซิ งโครนัสเป็ นเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกาลังไฟฟ้ าจริ งให้ระบบหลักหรื อระบบกริ ด การจ่ายกาลังไฟฟ้าจริ งเป็ นการเพิ่มกาลังผลิต
ให้กบั ระบบจาหน่าย และการจ่ายกาลังไฟฟ้าเสมือนเข้าระบบหลักเป็ นการรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้กบั ระบบ
จาหน่าย
Inf . Bus
Vt , f Cont .

P

Pm , Tm
Power

G

Plant

n

Q
If

VF
Vt

Ea

0

I

รูปที่ 3 การเชื่อมต่อเครื่ องกาเนิดซิงโครนัสเข้ากับระบบหลัก
j ( X s + XT )
Gen. Bus

Inf . Bus
Ia

Vt 0

E a 

รูปที่ 4 วงจรการส่งจ่ายกาลังไฟฟ้าจากเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าเข้าสู่ระบบหลัก
จากรู ปที่ 4 แสดงวงจรสมมูลย์ของการเชื่ อมต่อเครื่ องกาเนิ ดซิ งโครนัสเข้ากับระบบหลักดังในรู ปที่ 3
จะเห็นได้ว่า ค่าแรงดันไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ ามีมุม  ที่เป็ นมุมระหว่าง ค่า Ea และ Vt หรื อ
เรี ยกว่า Torque Angle มีค่ามากว่ามุมของกริ ดที่เป็ นมุมศูนย์ กาลังไฟฟ้าที่ Gen Bus จะไหลสู่ Infinite Bus ซึ่ งเป็ น
บัสของการไฟฟ้าผ่านค่าอิมพิแดนซ์ของหม้อแปลงและเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า โดยละเลยอิมพิแดนซ์ของสายส่งที่มีค่า
น้อยเมื่อเทียบกับระยะทาง ปริ มาณเวกเตอร์ของกาลังไฟฟ้าปรากฏ(Apparent Power: S) ดังสมการที่ (6) แสดงใน
รู ปเชิงซ้อน เมื่อวิเคราะห์ค่าสมการของกาลังแต่ละตัวและแสดงในองค์ประกอบต่างๆ จะได้ดงั สมการที่ (7) ส่ วนค่า
X คือผลรวมของ X S + X T ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ดังนั้นจะได้ค่าเวกเตอร์ ของกระแสดังในสมการที่ (8) ซึ่ งจะ
เห็ นได้ว่า ทิ ศทางกระแสไหลเข้า ค่าเวกเตอร์ Ea จะต้องมีค่ามากกว่า Vt โดยแรงดันที่ผลิ ตได้ต้องมีค่าไม่เกิน
ข้อกาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA Grid Code)
S = P + jQ = Vt I a*

= Vt I a ( cos  + j sin  )
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2
E V
V 
EaV
a 
S=
sin  − j 
cos  −

X
X 
 X

E − V
I = a
jX

(7)
(8)

3.5 การควบคุมการจ่ ายกาลังไฟฟ้า (Power Control)
จากสมการที่ (6) แนวทางการควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้า สามารถดาเนินการได้ 2 กรณี คือ
(1) การปรับค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง, P การปรับค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง, P สามารถทาการปรับจากการควบคุม
ต้นกาลังของพลังงานกล หรื อเป็ นการควบคุมพลังงานความร้อนจากชี วมวล เพื่อนาไปขับ Turbine ของเครื่ อง
กาเนิ ดไฟฟ้ า ซึ่ งจะเป็ นการปรับ Torque จากต้นกาลัง มีผลทาให้แรงบิด ( Tm ) สู งขึ้น เมื่อแรงบิดทางกลสู งกว่า
แรงบิดของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า จะทาให้ความเร็ วรอบสู งขึ้น เกิดอัตราเร่ งมากขึ้น และ Torque Angle (  ) จะมีค่า
มากขึ้น จาเป็ นจะต้องมีการควบคุมความเร็ วให้คงที่ดว้ ย เพื่อทาการควบคุมความถี่ให้คงที่ ดังแสดงในรู ปที่ 5
โดยที่ตวั ควบคุม Exciter สร้าง Flux ให้คงที่

รูปที่ 5 การควบคุมกาลังไฟฟ้าให้เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
Tm − Te = J

d
dt

(9)

(2) การปรับแรงดันไฟฟ้าโดยการปรับค่าสนามแม่เหล็ก (Flux) ในการปรับค่าสนามแม่เหล็กเป็ น
การปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้ Exciter มีผลทาให้กระแส I เปลี่ยนแปลง ค่าแรงดันที่ผลิตขึ้น( Induced EMF, Ea )
จะเพิม่ มากขึ้น เมื่อ Ea เพิม่ ขึ้น จะทาให้ค่ากาลังไฟฟ้าเสมือน, Q เพิม่ ขึ้น power factor จะเปลี่ยนไปสู่สภาวะ Over
Excited มากขึ้น จนถึงขีดจากัดของ Excited limited ดังแสดงในรู ปที่ 7
f

P=

3EaV
sin  = 3VI a cos 
X

Q=

V
3EaV
cos  − 
X
X

2

(10)
(11)

4. การควบคุมแรงดันและการจ่ ายกาลังไฟฟ้า
4.1 มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดและต่าสุ ดของ กฟภ. (การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค, 2559)
4.1.1 ในการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า บริ ษทั ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะต้องควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่
จุดเชื่อมต่อ โดยให้อยูใ่ นมาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดและต่าสุ ดของ กฟภ. ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 มาตรฐานระดับแรงดันไฟฟ้าสู งสุ ดและต่าสุ ดของ กฟภ. อยูใ่ นช่วงดังต่อไปนี้
ระดับแรงดัน
115 kV
69 kV
33 kV
22 kV
380 V
220 V

ภาวะปกติ
ค่าต่าสุด
109.2
65.5
31.3
20.9
342
200

ค่าสูงสุด
120.7
72.4
34.6
23.1
418
240

ภาวะฉุกเฉิน
ค่าต่าสุด
ค่าสูงสุด
103.5
126.5
62.1
75.9
29.7
36.3
19.8
24.2
342
418
200
240

4.1.2 บริ ษทั ฯ จะต้องควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าที่บริ ษทั ฯจ่ายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าให้คงที่
และควบคุม Power factor อยูใ่ นช่วง 0.9 Leading ถึง 0.9 Lagging
4.2 ข้ อมูลของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ในโครงการนี้เป็ นการควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือนของโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กชนิดชีวมวล ด้วยการใช้
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าซิ งโครนัสจ่ายกาลังไฟฟ้าให้กบั ระบบจาหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค ขนาดแรงดัน
33 กิโลโวตต์ โดยมีแบบเส้นไดอะแกรมดังแสดงในรู ปที่ 6 มีขอ้ มูลเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทางของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
Frame
Apparent Power
Voltage
Pole
Rated Current
Rated Speed
Power Factor
Frequency

TC150
12,375
11
4
649.5
1500
0.8
50

Unit
kVA
kV
Pole
A.
rpm
Hz.
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รูปที่ 6 แสดงเส้นไดอะแกรมของระบบไฟฟ้า
4.3 การควบคุมการจ่ ายกาลังไฟฟ้า
ในการควบคุมการจ่ายกาลังไฟฟ้า ได้ทาการศึกษาและพิจารณาจากขีดจากัดการจ่ายกาลังไฟฟ้า (Power
Capability Diagram) ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าดังในรู ปที่ 7 ได้ดงั นี้
1) การผลิตกาลังไฟฟ้าในสภาวะ Under Excited (Power Factor Leading) ในกรณี ที่ตอ้ งการผลิตให้
ได้กาลังไฟฟ้า, P ให้สูงสุ ด โดยจะผลิตประมาณ 9.9 MW. หรื อไม่เกิน 0.8 pu. ตามในรู ปที่ 8 นั้น ตัวประกอบกาลัง
จะนาหน้า มีผลทาให้รับกาลังไฟฟ้าเสมือน, Q เข้ามาในระบบของโรงไฟฟ้า ในขณะที่ทาการจ่ายกาลังไฟฟ้าจริ ง,
P เข้าระบบการไฟฟ้ าตามปกติ ซึ่ งในสภาวะนี้ โรงไฟฟ้ าจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการรั บกาลัง ไฟฟ้ าเสมื อ น,
Q ให้กบั การไฟฟ้า
2) การผลิ ต ก าลัง ไฟฟ้ า ในสภาวะ Over Excited (Power Factor Lagging) จะต้ อ งท าการปรั บ
ค่ากระแสสนามกระตุ้น I เพื่อให้ได้แรงเคลื่ อนไฟฟ้ าที่ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ า Ea เพิ่มมากขึ้นกว่าแรงดันของ
การไฟฟ้า Vt จะมีผลทาให้กาลังไฟฟ้าเสมือน, Q จะไหลเข้าระบบการไฟฟ้า ในขณะที่ยงั ควบคุมต้นกาลังทางกล
ที่ ม าจากTurbine เพื่ อ ผลิ ต กาลัง ไฟฟ้ า , P ให้ มี ค่ า สู ง สุ ด เท่ าเดิ ม โดยปกติ ก็ไ ม่ ค วรเกิ น 0.8 pu. หรื อ ประมาณ
9.9 MW. ตามในรู ปที่ 8 ซึ่ งก็คือบริ เวณภายในจุด B ซึ่ งกาลังไฟฟ้าเสมือน, Q ไหลเข้าสู่ ระบบการไฟฟ้า ในขณะที่
กาลังไฟฟ้าจริ ง, P ยังไหลเข้าสู่ ระบบการไฟฟ้าตามปกติ ซึ่ งในสภาวะนี้ โรงไฟฟ้าจะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายกาลังไฟฟ้า
เสมือน, Q
ซึ่ งในการปรั บ กระแสสนามกระตุ้น I นั้น เราควรพิ จ ารณาแรงดัน ของการไฟฟ้ า ควบคู่ ไ ปด้ว ย
เพื่อไม่เกินข้อกาหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ 34.6 kV หรื ออาจเกินได้เล็กน้อย และทาให้การจ่ายไฟฟ้าจาก
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ าอยู่ในสภาวะ Over Excited ซึ่ งเป็ นสภาวะที่ทางโรงไฟฟ้ าจะได้ประโยชน์มาก
ที่สุด หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลดค่าใช้จ่ายในการรับค่ากาลังไฟฟ้าเสมือน, Q นั้นเอง
f

f
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2

1

รูปที่ 7 ขีดจากัดการจ่ายกาลังไฟฟ้า (Power Capability Diagram) ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า

5. สรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาและทดสอบการเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าพบว่า การควบคุมกาลังไฟฟ้าเสมือน, Q สามารถ
ทาได้ดงั นี้
1. หากแรงดันของกริ ดการไฟฟ้าปกติ (33 kV) ให้ทาการเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าให้อยู่ใน จุดที่ B ดังใน
รู ปที่ 7 ซึ่ งเป็ นขอบเขตของการปรั บกระแสกระตุน้ I ให้อยู่ในสภาวะ Over Excited (Power Factor Lagging)
โดยค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง, P มีค่าไม่เกิน 0.8 pu. หรื อไม่เกิน 9.9 MW และแรงดันไม่เกิน 34.6 kV (ตามข้อกาหนดของ
PEA) จะทาให้กาลังไฟฟ้าจริ ง, P และกาลังไฟฟ้าเสมือน, Q ไหลเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าตามปกติ
2. หากแรงดันของการไฟฟ้าสู งเกิน 34.6 kV ให้ทาการเดินเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าให้อยูใ่ น จุดที่ A ในรู ปที่ 7
ซึ่งเป็ นขอบเขตของการปรับกระแส I ในสภาวะ Under Excited (Power Factor Leading) โดยค่ากาลังไฟฟ้าจริ ง,
P มีค่าไม่เกิน 0.8 pu. หรื อไม่เกิน 9.9 MW เช่นกัน และแรงดันไม่เกิน 34.6 kV (ตามข้อกาหนดของ PEA) จะทา
ให้กาลังไฟฟ้ าจริ ง , P ไหลเข้าสู่ ระบบการไฟฟ้ า ตามปกติ แต่ โรงไฟฟ้ าจะต้องรับ กาลังไฟฟ้ าเสมื อน, Q เข้ามา
แต่ตอ้ งพยายามควบคุมให้เข้ามาเพียงเล็กน้อย เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการเรี ยกเก็บค่ากาลังไฟฟ้าเสมือน
ดัง นั้น เส้ น สี น้ า เงิ น ที่ เชื่ อมโยงระหว่า งจุดที่ 1 และ จุ ด ที่ 2 ในรู ป ที่ 7 เป็ นขอบเขตของการควบคุม
การเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า สาหรับโรงไฟฟ้านี้ เพื่อทาการจ่ายกาลังไฟฟ้าจริ ง, P ไหลเข้าสู่ระบบการไฟฟ้าที่เป็ นไปได้
ทั้งสองสภาวะที่จะไม่เสี ยค่าใช้จ่ายหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
f

f
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การประยุกต์ ใช้ กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการคัดเลือกผู้รับเหมาย่อย:
กรณีศึกษาผู้รับเหมางานตอกเสาเข็ม
APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP)
FOR SELECTING SUBCONTRACTORS: CASE STUDY OF
PILE DRIVING SUBCONTRACTOR
สาราญ คะปัญญา1, ไพจิตร ผาวัน2
1,2
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Yokin4414@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย ด้วยวิธีกระบวนการวิเคราะห์
ตามลาดับชั้น งานวิจัย เริ่ มจากการเก็บรวบรวมปั จจัยที่ มีผลต่อการคัดเลื อกผูร้ ั บเหมาย่อย (งานเสาเข็ม) จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 ท่าน ให้คะแนนเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ของปัจจัยด้านเทคนิคประกอบด้วยปัจจัยหลักทั้งหมด
5 ปั จจัย จากการให้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า ปั จจัยด้านการเงิน 22.2% ด้านประสบการณ์และผลงานในรอบ
5 ปี 9.8% ด้านบุคลากร 22.5% ด้านเครื่ องจักร-อุปกรณ์ 20.8% และด้านการวางแผนงานและบริ หารงาน 24.7%
จากการศึ กษานี้ ได้น าไปใช้กับโครงการ (งานเสาเข็ม ) โดยมี ผูร้ ั บเหมางานเสาเข็ม ทั้ง หมด 5 บริ ษ ัท เสนอ
คุณสมบัติเบื้องต้น และราคาประมูล พบว่าคะแนนด้านเทคนิคและราคาเสนอ บริ ษทั PA มีคะแนนเป็ นอันดับ 1
คื อ 61.29% ดัง นั้น ทางโครงการฯ จึ ง เลื อ กบริ ษทั PA เป็ นผูไ้ ด้รั บการคัด เลื อก แสดงให้ เห็ น ว่ าแบบจาลองมี
ความยืดหยุน่ และสามารถนาไปใช้ในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อยประเภทอื่นๆ ได้
คาสาคัญ: วิธีกระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น, การตัดสิ นใจเลือก, ผูร้ ับเหมาย่อย

ABSTRACT
The objective of this research was to develop model using Analytic Hierarchy Process for the selection
of subcontractors. The data collection factors affecting the selection of subcontractors from 10 expert’s creativity
scores on a pairwise for the calculating weighted rating of the 5 main factors. The weighted values of main factors
show the percentage of the experience and performance, the financial status, the officer/staff and the machineequipment are 22.3%, 9.8%, 22.5%, 20.8% and 24.8% respectively. In this study, it has been applied to the piling
work with a total 5 sub-contractors. The criteria for pre-qualification and biding price by the sub-contractor to
obtain the job was evaluated in order to determine the rating of each company. The results of these study were
found that PA Company was ranked No.1 at 61.29%. The PA Company was chosen for piling contractor work.
It showed that the model was flexible and can be applied to select other types of sub-contractors.
Keywords: AHP, Decision Making, Subcontractor
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อยที่ผ่านมามีความเข็มงวดหรื อจากัดขอบเขตมากเกินไป จึงทาให้ผรู ้ ับเหมาย่อย
เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกน้อยทาให้เกิดสภาวะผูกขาด ในทางกลับกันหากข้อกาหนดหละหลวมเกินไป อาจทาให้
ผูร้ ับเหมามีคุณสมบัติไม่เพียงพอผ่านการคัดเลือกซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
ดังนั้นการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย ถือเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของโครงการก่อสร้างประการหนึ่ง (กองกูณฑ์
โตชัยวัฒน์และคณะ, 2555) และการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือก ผูต้ ดั สิ นใจต้องตัดสิ นใจด้วย
หลักเหตุผล เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึ่งจะทาให้การตัดสิ นใจเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (ปาริ ชาติ เดชะคุม้
และคณะ, 2560) คุ ณ สมบัติ เ บื้ อ งต้น (Pre-Qualification) เป็ นหลัก เกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ กผูร้ ั บ เหมาที่ นิ ย มกัน
ในวงการก่อสร้าง (Alarcon, 2002) โดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ด้านประสบการณ์
ด้านปริ ม าณงานที่ รั บผิ ดชอบ ด้านการบริ หารโรงการ ด้านผลงานที่ ผ่านมา ด้านความสั ม พัน ธ์ กับ ผูค้ ้าวัสดุ
ด้านการเงิ น ด้านบุคลากร และด้านเทคนิ คการก่ อสร้ าง แต่อย่างไรก็ตามปั จจัยด้านต่างๆ ยังขาดหลักเกณฑ์
การประเมิ นค่าอย่างเป็ นระบบ ผูว้ ิจัยจึ งนาเสนอวิธี กระบวนการล าดับชั้นเชิ ง วิเคราะห์ (AHP) (Saaty, 1980)
ในการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อยกรณี ศึกษาผูร้ ับเหมางานตอกเสาเข็ม เพื่อเป็ นเครื่ องมือสาหรับผูบ้ ริ หารโครงการ
ในการตัดสิ นใจทางเลือกที่ดีที่สุด
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยและเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย
2. เพื่อพัฒนาแบบจาลองการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อยด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
2.1 กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Saaty, 1980)
ถูกพัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty ในปี 1970 โดยมีหลักการ คือแบ่งโครงสร้างของปั ญหาออกเป็ นแต่
ละชั้น ชั้นแรกคือ การกาหนดเป้ าหมาย (Goal) กาหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย (Sub-criteria) และทางเลือก
(Alternatives) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือก
ทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เป็ นการพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุก
เกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความสาคัญ หรื อความชอบนั้นสมเหตุสมผลจะสามารถจัดลาดับทางเลือก เพื่อหาทาง
เลือกที่ดีที่สุดได้ (วัชริ นทร์ ขวัญซ้ายและคณะ, 2562)
1. การแยกปัญหาและการสร้างลาดับชั้น เริ่ มต้นด้วยการแยกปัญหาที่ซบั ซ้อนให้อยูใ่ นรู ปของลาดับ
ชั้นของส่ วนย่อยระดับชั้นที่ สูงที่สุด คือวัตถุประสงค์โดยรวมส่ วนย่อยซึ่ งมี ผลต่อการตัดสิ นใจเรี ยกว่าเกณฑ์
(Criteria) ส่วนย่อยในระดับรองลงไปเรี ยกว่าเกณฑ์ยอ่ ย (Sub-Criteria) ระดับล่างสุ ดของลาดับชั้นเรี ยกว่าทางเลือก
ของการตัดสิ นใจ (Decision Alternatives) ดังภาพที่ 1
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เป้าหมายในการตัดสินใจ

ปัจจัยหลัก

เป้าหมายในการตัดสินใจ

ปัจจัยหลัก 2
2

ปัจจัยหลัก 1
1
ปัจจัยย่อย 1
1

ปัจจัยย่อย

ปัจจัยย่อย 2

ทางเลือก 1

ทางเลือก

ปัจจัยหลัก 3
3

ปัจจัยย่อย 3

ทางเลือก 2

ปัจจัยย่อย 4

ทางเลือก 3

ภาพที่ 1 โครงสร้างแผนภูมิของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)
2. การใช้ดุลยพินิจเชิ งเปรี ยบเทียบ สาหรับการใช้แทนค่าน้ าหนักในการเปรี ยบเทียบแต่เกณฑ์แต่ละคู่
พบว่าตัวเลข 1 – 9 นั้นเหมาะสมกับเหตุผลและสะท้อนถึงระดับที่สามารถแยะแยะความสัมพันธ์ได้ดี โดยได้มี
การอธิบายตัวเลขไวดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความหมายของการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
ระดับความสาคัญ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

ความหมาย
สาคัญเท่ากัน
สาคัญกว่าปานกลาง
สาคัญมากกว่า
สาคัญกว่ามากที่สุด
สาคัญกว่าสูงสุด
อยูร่ ะหว่างกลาง

คาอธิบาย
ทั้ง 2 เกณฑ์ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เท่าๆ กัน
เกณฑ์หนึ่งสาคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง
เกณฑ์หนึ่งสาคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับมาก
เกณฑ์หนึ่งสาคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เกณฑ์หนึ่งสาคัญกว่าอีกเกณฑ์หนึ่งอยูใ่ นระดับสูงสุด
อยูร่ ะหว่างระดับที่ได้อธิบายมาข้างต้น

3. เปรี ยบเทียบความสาคัญของเกณฑ์ตดั สิ นใจรายคู่ เมื่อผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาการศึกษาตามตารางที่ 1 เป็ น
อย่างดีแล้ว จึงทาการเปรี ยบเทียบความสาคัญดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบความสาคัญเป็ นคู่
คู่ที่

ปัจจัยแรก

ปัจจัยแรก สาคัญมากกว่า
ปัจจัยหลัง สาคัญมากกว่า
ปัจจัยหลัง
ปัจจัยแรก
ปัจจัยหลัง
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

ปัจจัยแรก

ปัจจัยหลัง
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การพิจารณาจานวนครั้งในการเปรี ยบเทียบความสาคัญรายคู่ได้ ดังสมการที่ 1
𝑛2 −𝑛

N=(

2

(1)

)

เมื่อ N = จานวนครั้งในการเปรี ยบเทียบ และ n = จานวนปัจจัยที่ถกู นามาเปรี ยบเทียบเป็ นคู่
4. การตรวจสอบอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR)
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบความสาคัญของปั จจัยแบบรายคู่ในตารางที่ 2 แล้วทาการพิจารณาและตัดสิ นใจ
ระดับความสาคัญและทาการตรวจสอบค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) ดังสมการที่ 2
และ 3
CR = CI/RI
(2)
โดยที่ ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้อง (Consistency Index: CI) ดังสมการที่ 2
CI = (max - n) / (n- 1)

(3)

ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index : RI) พิจารณา ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (RI) ที่มา: (Saaty T.L, 1980)
N
RI

1
0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

ในกรณี ที่ค่า CR น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 0.10 ถือว่ายอมรับได้ แต่ถา้ ค่า CR มากกว่า 0.10 ถือว่ายอมรับไม่ได้
ต้องทาการทบทวนค่าน้ าหนักเปรี ยบเทียบในเกณฑ์น้ นั ใหม่
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจคัดเลือกผู้รับเหมาย่อย
การตัดสิ นใจ หมายถึงการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทาง ผูต้ ดั สิ นใจต้องตัดสิ นใจ
ด้วยหลักเหตุผล ตามหลักคุณสมบัติข้นั ต้น เพื่อใช้เป็ นแนวทาง ในการตัดสิ นใจคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย ซึ่งการตัดสิ นใจ
ดังกล่าวจะเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด (Amisha Rathod, 2020).
(Barnard, 1938) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้ว่า คือ "เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ
ให้เหลือทางเลือกเดียว" การตัดสิ นใจในการคัดเลือกผูร้ ับเหมามีข้ นั ตอนแรก คือ การตั้งข้อกาหนดที่จะใช้ใน
การคัดเลื อก เป็ นหน้าที่ของเจ้าของโครงการที่ จะตั้งข้อกาหนดนี้ ขั้นตอนต่อมาคือการนาข้อมูลของผูร้ ับจ้าง
มาพิจารณาว่ามีความครบถ้วนตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ถ้าขาดข้อมูลใดก็จะให้ผูร้ ับจ้างส่ งมาเพิ่ม จากนั้นก็จะทา
การพิจารณาว่าผูร้ ับจ้างมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ต้งั ไว้หรื อไม่ ผูร้ ับจ้างรายใดที่ผา่ นการคัดเลือกก็จะสามารถเข้าสู่
ขั้นตอนต่อไป ผูท้ ี่ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอก็จะถูกคัดออกไป (Russell, 1992)

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล ปั จจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย (งานเสาเข็ม) จากความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน และเจ้าของโครงการ 5 ท่าน ซึ่ งมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างมากกว่า 10 ปี
โดยสามารถจาแนกปัจจัยออกเป็ นเกณฑ์ปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย และเกณฑ์ปัจจัยย่อย 15 ปัจจัย
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เป้าหมาย

ปัจจัยหลัก

ปัจจัยรอง

ทางเลือก

ทุนจดทะเบียน (S11)
ทุนที่ชำระแล้ว (S12)
ด้านการเงิน
(C1)

ด้านประสบการณ์
และผลงานในรอบ
5ปี
(C2)

ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี (S13)
กำไรขั้นต้นต่อปี (S14)
ระยะเวลาประสบการณ์และผลงาน
โครงการ (S21)

มูลค่าของโครงการที่ทำแล้วเสร็จ
(S22)
มูลค่าสัญญางานโครงการ (S23)

การตัดสินใจ
คัดเลือก
ผู้รับเหมาย่อย

ด้านบุคลากร
(C3)

ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์
(C4)

จำนวนวิศวกร (S31)

ผู้รับเหมาย่อย

จำนวนบุคลากรด้านช่างควบคุมงาน
และช่างสำรวจ (S32)
จำนวนบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัย (S33)
จำนวนเครื่องจักร – เครื่องมือ (S41)
ชนิดและขนาดเครื่องจักร (S42)

ด้านการวางแผน
และการบริหาร
(C5)

กำหนดการส่งมอบโครงการ (S51)
แผนงานที่คาดไว้ (S52)
ความสามารถในการผลิตและจัดส่ง
(S53)

ภาพที่ 3 แผนภูมิลาดับชั้นปัจจัยการตัดสิ นใจคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย (งานเสาเข็ม)
3.1 การพัฒนาแบบจาลอง
แบบจาลองการตัดสิ นใจคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย (Subcontractor Model) โดยแบบจาลองมีชื่อว่า SubconModel มีข้นั ตอนการพัฒนาแบบจาลอง ดังนี้
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ก) สรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญ
สรรหาผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 10 ท่าน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบเดลฟาย (Delphi) จานวน 2 รอบ
รอบแรกพิ จารณาปั จจัยที่ มี ผลต่อ การคัดเลื อกผูร้ ั บเหมาย่อ ย และรอบ 2 กาหนดการให้คะแนนเปรี ยบเที ยบ
ความสาคัญเป็ นคู่ และสรรหาผูป้ ระเมินจากหัวหน้าแผนก จานวน 5 ท่าน
ข) สร้างแผนภูมิลาดับขั้น ด้านเทคนิค
จากปั จจัยหลัก จานวน 5 ปั จจัยและปั จจัยรอง 15 ปั จจัย ที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพิจารณาทางเลือกการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย (งานเสาเข็ม) ดังภาพที่ 3
ค) สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ ด้านเทคนิค
สอบถามผูเ้ ชี่ ยวชาญโดยให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญทาการเปรี ยบเที ยบความสาคัญของเกณฑ์ตดั สิ นใจรายคู่
ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนเฉลี่ยจากการเปรี ยบเทียบรายคู่ของปัจจัยหลัก
ปัจจัยหลัก
ด้านการเงิน
ด้านประสบการณ์และผลงานใน 5 ปี
ด้านบุคลากร
ด้านเครื่ องจักร-เครื่ องมือ
ด้านการวางแผนและการบริ หาร
ผลรวม

ด้าน
การเงิน
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
5.0

ด้านประสบการณ์
และผลงานใน 5 ปี
2.0
1.0
2.0
3.0
2.0
10.0

ด้าน
บุคลากร
2.0
0.5
1.0
0.5
1.0
5.0

ด้านเครื่ องจักรเครื่ องมือ
1.0
0.3
2.0
1.0
1.0
5.3

ด้านการวางแผน
และการบริ หาร
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
4.0

ง) คานวณค่าน้ าหนักความสาคัญ
การคานวณค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัยหลัก โดยทาการปรับ “ผลรวม” แต่ละคอลัมน์ให้เป็ น 1 และ
นาผลของแต่ละด้านในคอลัมน์ มาหารด้วยผลรวมในคอลัมน์ของด้านที่มาคานวณ จะได้ค่าน้ าหนักความสาคัญ
ของปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง ดังตารางที่ 6
จ) ผูป้ ระเมินกาหนดคะแนนแต่ละเกณฑ์ ด้านเทคนิค
ผูป้ ระเมิน ที่เป็ นตัวแทนบริ ษทั ผูว้ ่าจ้าง (ตาแหน่ งหัวหน้าแผนก) ของแต่ละแผนก เป็ นผูก้ าหนด
คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์คะแนน 1-100 คะแนน ดังตารางที่ 7
ฉ) ประเมินคะแนนด้านการเสนอราคา
การเสนอราคาของแต่ละ บริ ษทั จาเป็ นต้องแปลงราคาที่เสนอให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน จากค่า
คะแนนมาตรฐาน (Z- Score) ดังสมการที่ 4 และภาพที่ 4
X- X
(4)
Z=
σ

ภาพที่ 4 กราฟเส้นโค้งปกติ (Normal Curve)
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ตารางที่ 6 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ด้านเทคนิค
ปัจจัยหลัก

ค่าน้าหนัก %

C1

ด้านการเงิน

22.3

C2

ด้านประสบการณ์
และผลงานในรอบ
5ปี

9.8
22.5

C3

ด้านบุคลากร

C4

ด้านเครื่ องจักร
และอุปกรณ์
ด้านการวางแผน
และการ
บริ หารงาน

C5

20.8
24.8

ปัจจัยย่อย
S11
S12
S13
S14
S21
S22
S23
S31
S32
S33
S41
S42
S51
S52
S53

ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ชาระแล้ว
ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี
กาไรขั้นต้นต่อปี
ระยะเวลาของประสบการณ์และผลงานโครงการ
มูลค่างานโครงการรวมที่ทาแล้วเสร็จ
มูลค่าสัญญางานโครงการ
จานวนวิศวกร
จานวนบุคลากรด้านช่างควบคุมงานและสารวจ
จานวนบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
จานวนเครื่ องจักร – เครื่ องมือ
ชนิดและขนาดเครื่ องจักร
กาหนดการส่งมอบโครงการ
แผนอัตราการตอกเข็มที่คาดไว้
ความสามารถในการผลิตและจัดส่ง

ค่าน้าหนัก %
4.8
2.9
5.4
9.2
4.8
3.0
1.9
10.8
9.1
2.6
13.8
6.9
15.7
6.5
2.6

ตารางที่ 7 ค่าคะแนนของเกณฑ์ปัจจัยย่อย ด้านเทคนิค
ปัจจัยหลัก

ปัจจัยย่อย

ทุนจดทะเบียน (S11)

C1 ด้านการเงิน

ทุนที่ชาระแล้ว (S12)

ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี (S13)

กาไรขั้นต้นต่อปี (S14)
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เกณฑ์ปัจจัยย่อย
1-100 ล้านบาท
101-200 ล้านบาท
201-300 ล้านบาท
301-400 ล้านบาท
401 ล้านบาท ขึ้นไป
1%-20% ล้านบาท
21%-40% ล้านบาท
41%-60% ล้านบาท
61%-80% ล้านบาท
81% -100% ล้านบาท
1-500 ล้านบาท
501-1000 ล้านบาท
1001-1500 ล้านบาท
1501-2000 ล้านบาท
2001 ล้านบาท ขึ้นไป
1-50 ล้านบาท
51-100 ล้านบาท
101-150 ล้านบาท
151-200ล้านบาท
201 ล้านบาท ขึ้นไป

คะแนน
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
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4. การประยุกต์ ใช้ งาน
เมื่อได้เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละปั จจัยแล้วก็นามาให้คะแนนทั้ง 5 บริ ษทั เพื่อจัดอันดับคะแนนใน
การคัดเลือก ยกตัวอย่างการให้คะแนนด้านการเงินทั้ง 5 บริ ษทั ได้ดงั ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 คะแนนปัจจัยด้านเทคนิค C1
ปัจจัย
หลัก

ปัจจัยย่อย

ทุนจดทะเบียน/ล้านบาท (4.8)
คะแนน
รวมคะแนน( (ค่าน้าหนักxคะแนน)/100)
C1
ทุนที่ชาระแล้ว (2.9)
ด้าน คะแนน
การเงิน รวมคะแนน( (ค่าน้าหนักxคะแนน)/100)
ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี /ล้านบาท (5.4)
คะแนน
รวมคะแนน( (ค่าน้าหนักxคะแนน)/100)
กาไรขั้นต้นต่อปี /ล้านบาท (9.2)
คะแนน
รวมคะแนน( (ค่าน้าหนักxคะแนน)/100)

PA
205
60
2.88
100%
100
2.9
1,218
60
3.24
150
80
7.36

คะแนนคุณสมบัติผ้ รู ับเหมาย่ อย
SA
SC
PB
300
300
280
60
60
60
2.88
2.88
2.88
100%
100%
100%
100
100
100
2.9
2.9
2.9
1,596
2,398
941
80
100
60
4.32
5.4
3.24
152
215
51
80
100
40
7.36
9.2
3.68

ST
521.5
100
4.8
100%
100
2.9
1,802
80
4.32
140
60
5.52

ตารางที่ 9 คะแนนประเมินด้านเทคนิค
ปัจจัยหลัก

C1 ด้านการเงิน
(22.3)
C2 ด้าน
ประสบการณ์และ
ผลงานในรอบ 5ปี
(9.8)
C3 ด้านบุคลากร
(22.5)
C4 ด้านเครื่ องจักร
และ อุปกรณ์ (20.8)
C5 ด้านการวางแผน
และการบริ หารงาน
(24.8)

ปัจจัยย่อย
S11 ทุนจดทะเบียน (4.8)
S12 ทุนที่ชาระแล้ว (2.9)
S13 ทรัพย์สินหมุนเวียนต่อปี (5.4)
S14 กาไรขั้นต้นต่อปี (9.2)
S21 ระยะเวลาประสบการณ์และผลงาน (4.8)
S22 มูลค่างานโครงการรวมที่แล้วเสร็จ (3)
S23 มูลค่าสัญญางานโครงการ (1.9)

PA
2.88
2.9
3.24
7.36
4.8
2.4
1.14

S31 จานวนวิศวกร (10.8)
S32 จานวนบุคลากรช่างควบคุมงานและสารวจ (9.1)
S33 จานวนบุคลากรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (2.6)
S41 จานวนเครื่ องจักร – เครื่ องมือ (13.8)
S42 ชนิดและขนาดเครื่ องจักร (6.9)
S51 กาหนดการส่งมอบโครงการ (15.7)
S52 แผนอัตราการตอกเข็มที่คาดไว้ (6.5)
S53 ความสามารถในการผลิตและจัดส่ง (2.6)
คะแนนรวม
อันดับ

8.64
7.28
2.6
8.28
6.9
12.56
6.5
6.5
83.98
1
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คะแนนคุณสมบัติผ้ รู ับเหมาย่ อย
SA
SC
PB
2.88 2.88 2.88
2.9
2.9
2.9
4.32
5.4
3.24
7.36
9.2
3.68
3.84 2.88 2.88
2.4
1.8
1.8
1.14 1.14 1.14
4.32
9.1
2.08
8.28
4.14
12.56
5.2
6.5
75.64
3

6.48
5.46
2.08
5.52
4.14
12.56
6.5
5.2
70.60
4

4.32
5.46
2.08
5.52
4.14
9.42
6.5
3.9
57.88
5

ST
4.8
2.9
4.32
5.52
4.8
2.4
1.14
8.64
5.46
2.6
8.28
5.52
9.42
6.5
5.2
76.12
2
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ตารางที่ 9 จะได้คะแนนประเมินด้านเทคนิค และอันดับบริ ษทั ที่ได้จากการประเมินของแบบจาลองฯ คือ
บริ ษทั PA ได้คะแนนรวม 83.98 บริ ษทั SA ได้คะแนนรวม 75.64 บริ ษทั ST ได้คะแนนรวม 76.12 บริ ษทั SC ได้
คะแนนรวม 70.60 และบริ ษทั PB ได้คะแนนรวม 57.88 ตามลาดับ
เมื่อผูร้ ับเหมาแต่ละรายเสนอราคา จะได้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน งานเสาเข็มจะได้ราคากลาง
100 ล้าน 100±10% ซึ่ งอยู่ในพื้นที่ A- และ A+ ดังนั้นคะแนนมาตรฐาน และลาดับ จากบริ ษทั ทั้ง 5 บริ ษทั ที่เสนอ
ราคาเพื่อเข้ายื่นประมูล ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 คะแนนประเมินด้านเทคนิค และราคาประมูลของผูร้ ับเหมางานเสาเข็ม
คะแนนการคัดเลือก
ราคาเสนอ
คะแนนประเมินด้านเทคนิค
คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์ ด้านราคาเสนอ
คะแนนรวมการคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อย =
(คะแนนประเมินด้านเทคนิค+คะแนน
เปอร์เซ็นต์ไทล์ดา้ นราคาเสนอ)/2
ลาดับ

ผู้รับเหมาย่ อย
SC
PB
90,000,000
117,000,000
70.60
57.88
21.19%
2.44%

PA
95,000,000
83.98
38.59%

SA
94,000,000
75.64
34.83%

ST
93,000,000
76.12
31.21%

61.29

55.23

45.89

30.16

53.67

1

2

4

5

3

อภิปรายผลผลการวิจัย
จากการนาแบบจาลอง Subcon-Model มาประยุกต์ใช้ในการคัดเลื อกผูร้ ั บเหมาย่อ ยงานเสาเข็ม ของ
โครงการก่อสร้างห้างสรรพสิ นค้า ซึ่งมีเสาเข็มตอกจานวน 4,800 ต้น มีมูลค่า 100 ล้านบาท (ราคากลาง) โดยอาศัย
หลักการคัดเลือกตามแบบจาลอง ที่ประกอบด้วย คุณสมบัติดา้ นเทคนิค และราคาที่เสนอของบริ ษทั ผูร้ ับเหมาย่อย
โดยแต่ละบริ ษทั มีคะแนนด้านเทคนิ คสู งสุ ด คือ บริ ษทั PA (83.98) บริ ษทั SA (75.64) บริ ษทั ST (76.12) บริ ษทั
SC (70.60) และ บริ ษทั PB (57.88) ตามลาดับ สาหรับคุณสมบัติดา้ นราคาเสนอ บริ ษทั SC ได้เสนอราคาต่าสุ ด คือ
90 ล้านบาท โดยมีค่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ เท่ากับ 21.19 หากพิจารณาโดยใช้หลักราคาต่าสุ ดเป็ นเกณฑ์ บริ ษทั SC จะ
เป็ นผูช้ นะการประมูลครั้งนี้ แต่แบบจาลอง Subcon-Model ได้พิจารณาคุณสมบัติดา้ นเทคนิ คร่ วมกับราคาเสนอ
โดยที่ราคาเสนอ จะถูกแปลงเป็ น คะแนนเปอร์ เซ็นต์ไทล์ ด้านราคาเสนอ ก่อนที่จะนามารวมกับคะแนนประเมิน
ด้านเทคนิค แล้วหารด้วย 2 (เนื่องจากเป็ นการเฉลี่ยค่าคะแนนของสองปั จจัย) จึงเห็นว่าบริ ษทั PA เสนอราคา 95
ล้านบาท (ไม่ใช่ราคาต่าสุ ด) เมื่อนาราคาที่เสนอเข้าพิจารณาในแบบจาลอง เพื่อคานวณคะแนนรวมการคัดเลือก
ผูร้ ั บเหมาย่อย พบว่า บริ ษทั PA มี คะแนนรวมฯ เท่ ากับ 61.29 ซึ่ งเป็ นลาดับที่ 1 จึ งเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับ งานตอก
เสาเข็มของโครงการนี้

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ กษาปั จจัยและเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อการคัดเลื อกผูร้ ั บเหมาย่อย (งานเสาเข็ม) โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อทาการศึกษาต่อในอนาคต ดังต่อไปนี้
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผูร้ ับเหมาให้ละเอียดถี่ถว้ น
ซึ่งหากข้อมูลไม่เพียงพอ อาจทาให้การคานวณผิดพลาดส่งผลให้ลาดับคะแนนของผูร้ ับเหมาเปลี่ยนไป
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2. การก าหนดปั จจัยและเกณฑ์ ควรจะเพิ่ ม เกณฑ์ด้านการระยะเวลามาวิ เคราะห์เพิ่ มเติ ม เพื่อให้ได้
ผูร้ ับเหมามีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคามูลค่าของงานและสาเร็ จลุล่วงตามวันเวลาที่กาหนด
3. การวิจยั นี้ เป็ นการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ในการคัดเลือกผูร้ ับเหมางานตอก
เสาเข็ม จึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การคัดเลือกผูร้ ับเหมาย่อยในงานลักษณะอื่นๆ ได้
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