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ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัลเป็ นสารซึ่ งสามารถนาไปผลิตเป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพ พอลิเมอร์ รวมไปถึงสาร
ป้ อนในอุตสาหกรรม โดยในงานวิจยั นี้ ได้ใช้เครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ เพื่อทาการศึกษาอิทธิ พลของอุณหภูมิ
และเวลาที่ ใช้ในการทาปฏิ กิริยาที่ ส่งผลต่อการสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัล โดยใช้เรซิ นแลกเปลี่ยน
ไอออนบวกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในระบบสองวัฎภาค (สารละลายน้ าตาลฟรุ กโตสและเมทธิ ลไอโซบิ วทิวคีโตน)
พบว่าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิหรื อเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยาจะส่ งผลทาให้การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลเกิด
ได้ดีข้ ึน แต่การเพิ่มเวลา (ณ อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส) จะส่ งผลทาให้การสังเคราะห์ไฮ
ดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัลนั้นมีร้อยละการเลือกเกิ ดและร้อยละผลได้ของไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัลลดต่ าลง โดย
สภาวะที่เหมาะสมในการทดลองครั้งนี้คืออุณหภูมิในการทาปฏิกิริยา 120 องศาเซลเซียส และระยะเวลาในการทา
ปฏิ กิริยา 30 นาที ซึ่ งให้ร้อยละการเปลี่ ยนแปลงของน้ าตาลฟรุ กโตสเท่ากับ 73.261, ร้ อยละการเลื อกเกิ ดเป็ น
สารไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัลเท่ากับ 59.054, ร้อยละผลได้ของไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัลเท่ากับ 43.264 และร้อย
ละสัดส่วนในการสกัดสารไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัลเท่ากับ 58.422
คาสาคัญ: น้ าตาลฟรุ กโตส ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล เรซินแลกเปลี่ยนไอออน เมทธิลไอโซบิวทิวคีโตน
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ABSTRACT
Hydroxymethylfurfural (HMF)which can be used as biofuel, polymer, and industrial feedstock. In this
research, a packed-bed reactor was used to study the effect of temperature and reaction time on the HMF
synthesis. The cation exchange resin was used as catalyst for this reaction in a biphasic system (fructose aqueous
solution and MIBK). Results showed that the synthesis of HMF were promoted by high temperature and
prolonged reaction time. At high temperature (higher than the melting point of fructose), increasing reaction time
led to low the HMF yield and selectivity because the formation of by-product such as formic acid, levulinic acid,
etc. The optimal conditions for this synthesis were the reaction temperature of 120 OC and the reaction time of 30
minutes, providing 73.261% conversion, 59.054% selectivity, 43.264% yield and 58.422% Extraction Ratio.
KEYWORDS: Fructose, Hydroxymethylfurfural, Ion exchange resin, Methyl isobutyl ketone

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
พลัง งานนับ ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาประเทศในทุ ก ๆด้า น ไม่ ว่า จะเป็ นการผลิ ต ในงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ การขนส่ ง การผลิตไฟฟ้ า และงานบริ การอื่นๆอีกหลายประเภท ปั จจุบนั แหล่งพลังงานใน
ประเทศไทยนั้นมีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการได้ท้ งั หมด จึงจาเป็ นต้องนาเข้าแหล่งพลังงานมาจาก
ต่างประเทศ หากสามารถประหยัดพลังงานหรื อใช้พ ลังงานจากแหล่งอื่นที่ มีในประเทศก็จะสามารถประหยัด
ค่ า ใช้จ่ า ยและลดการนาเข้า ได้ จากสถานการณ์ ดัง กล่า วผูว้ ิจัย ได้เสนอแนวความคิ ดในการผลิ ตสารป้ อนใน
กระบวนการอุตสาหกรรม รวมถึ งพลังงานเชื้ อเพลิ งจากน้ าตาลฟรุ กโตส โดยการนาน้ าตาลฟรุ กโตสมาผ่าน
กระบวนการเร่ งปฏิกิริยาเคมีดว้ ยตัวเร่ งปฏิกิริยาที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนเป็ นสารตัวกลาง ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัล
(Hydroxymethylfurfural; HMF) ซึ่ งสามารถนาไปผลิตเป็ นสารป้ อนในอุตสาหกรรมรวมถึงน้ ามันเชื้ อเพลิงได้
หลากหลายโดยผ่านปฏิกิริยาออกซิ เดชัน (Oxidation) และปฏิกิริยารี ดกั ชัน (Reduction) (Tong et al., 2010) โดย
HMF สามารถเปลี่ ยนเป็ น furan-2,5-dicarboxylic acid (FDCA) ผ่านปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน FDCA นั้นสามารถ
นาไปใช้แทนกรด terephthalic ที่ใช้ในการผลิต polyethyleneterephthalate (PET) และ polybutyleneterephthalate
(PBT) ส่ วนการเกิ ดปฏิ กิริย ารี ดัก ชันสามารถเปลี่ ยน HMF เป็ น 2,5- dihydroxymethylfuran (DHMF) และ2,5bis(hydroxymethyl)-tetrahydrofuran ซึ่งเป็ นสารที่ใช้ในการผลิตพอลิเอสเทอร์ (Polyester)
HMF นั้น เป็ นสารที่ ส ามารถสังเคราะห์ ไ ด้จ ากน้ า ตาลโมเลกุล เดี่ ยว เช่ น น้ า ตาลฟรุ ก โตส โดยผ่าน
ปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน (Dehydration reaction) ซึ่งมีท้ งั แบบที่ใช้และไม่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยา การเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชัน
แบบที่ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยานั้นจะเป็ นปฏิกิริยาที่มีกรดเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา ส่ วนการเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันแบบที่ไม่
ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยานั้นจะเรี ยกว่าปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (Caramelization reaction) ซึ่ งเป็ นปฏิกิริยาของน้ าตาล
โมเลกุลเดี่ยวที่ได้รับความร้อนสู งเกินจุดหลอมเหลวและเกิดการสู ญเสี ยน้ าอย่างต่อเนื่ องและเกิดการแตกตัวเป็ น
HMF ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ก) HMF นั้นเป็ นที่รู้จกั กันมานานแล้ว เช่น ปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีการสังเคราะห์ HMF
ในระบบวัฎภาคเดี ยว (monophasic system) โดยมีน้ าเป็ นตัวทาละลาย (Kuster, 1990) ปรากฏว่าให้ผลิตภัณฑ์ที่
น้อยมาก เนื่ องจากเกิดผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิ ส (Hydrolysis) ได้แก่ กรดฟอร์ มิก (Formic acid)
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และเลวูลินิก (Levulinic) ขึ้ น นอกจากนี้ ไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัลยังสามารถเกิ ดปฏิ กิริยาพอลิ เมอร์ ไรเซชัน
(Polymerization) เกิดเป็ นฮิวมิน (Humin) ดังแสดงในรู ปที่ 1 (ข) ต่อมาจึงมีการพัฒนาการสังเคราะห์โดยใช้ตวั เร่ ง
ปฏิ กิริยาชนิ ดกรด (Roman-Leshkov et al., 2006) เช่น กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) และกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) ซึ่ ง
เป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าแบบเอกพัน ธ์ (Homogeneous catalyst) พบว่า ให้ค่ า ร้ อ ยละการเลื อ กเกิ ด ของ HMF (%
selectivity) ประมาณ 80 เปอร์ เซ็นต์ แต่วิธีน้ ี มีขอ้ เสี ยตรงที่ปัญหาการกัดกร่ อนจากตัวเร่ งปฏิกิริยา และต้องมีการ
แยกผลิ ต ภัณ ฑ์ อ อกจากระบบ ต่ อ มาจึ ง พัฒ นามาใช้ต ัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาที่ เ ป็ นตัว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ยาแบบวิ วิ ธ พัน ธ์
(Heterogeneous catalyst) โดยในปี ค.ศ. 1981 Rigal และคณะได้ทาการศึ กษาการสังเคราะห์ HMF โดยใช้เรซิ
นแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Lewatit SC 102) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในระบบสองวัฏภาค (biphasic system) ระหว่างน้ า
และ Methyl isobutyl ketone (MIBK) ให้ค่า %yield เท่ากับ 34 % จากนั้นปี ค.ศ. 2007 Juben N. และคณะได้ใช้เร
ซิ นแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Diaion PK216) ในระบบสองวัฎภาคระหว่างวัฎภาคของน้ าผสม NMP กับวัฎภาค
MIBK พบว่าให้ค่า %yield สูงถึง 83 %
ในงานวิจยั นี้ได้ใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาเป็ นแบบวิวธิ พันธ์ (Heterogeneous catalyst) ซึ่งได้แก่ เรซินแลกเปลี่ยน
ไอออนบวก (Cation Exchange Resin) ซึ่งสามารถแยกออกจากระบบได้ง่าย นากลับมาใช้ใหม่ได้ และเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวเร่ งปฏิ กิริยาในการสังเคราะห์ HMF ในระบบสองวัฎภาค โดยมีวฎั ภาคอินทรี ย ์เป็ น MIBK
และวัฎภาคน้ าเป็ นสารละลายน้ าตาลฟรุ กโตส นอกจากนี้ยงั นาเครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ (Packed bed reactor)
มาใช้แทนเครื่ องปฏิกรณ์แบบกะ (Batch reactor) ทาให้สารจะไหลผ่านช่องว่างขนาดเล็ก ทาให้เกิดการผสมกันได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถถ่ายเทความร้อนหรื อมวลได้ดี และมีความกะทัดรัด โดยงานวิจยั นี้ จะทาการศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์ HMF ได้แก่ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา

(ก)
(ข)
รู ปที่ 1 (ก) ปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน (Zhang et al., 2015) (ข) ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันที่มีกรดเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาผลการสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิ ลเฟอร์ ฟูรัลโดยใช้เรซิ นแลกเปลี่ ยนไอออนเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาในระบบ monophasic system และ biphasic system
(2) เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาการทาปฏิกิริยาที่มีต่อการสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์
ฟูรัลในเครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 อุปกรณ์และสารเคมี
1. น้ าตาลฟรุ กโตส (D – fructose AR Grade) จาก Fisher Scientific
2. น้ าบริ สุทธิ์ (Deionized water)
3. เมทธิลไอโซบิวทิวคีโตน (MIBK AR Grade) จาก Merck
4. เรซินแลกเปลี่ยนไอออน (RCP 160M) จาก Mitsubishi Chemical
5. สารมาตรฐานไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัล (5-Hydroxymethylfurfural AR Grade 98%) จาก SigmaAldrich
6. ISCO series D pump controller and 260D syringe pump
7. ข้อต่อลดขนาด (Reducing Union), Back pressure regulator 100 psi, และ Union tee O.D. 1/16
นิ้ว
8. Quartz wool
9. เครื่ องปฏิกรณ์แบบท่อขนาด 1/4 นิ้ ว โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.4572 เซนติเมตรและมี
ความยาว 14.8 เซนติเมตร
3.2 ปั จจัยที่ทาการศึกษา
1. ประสิ ทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยาระหว่างระบบ monophasic system และ biphasic system
2. อุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 90 และ 120 OC ในเครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ
3. เวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา 30 และ 60 นาที ในเครื่ องปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ
3.3 ขั้นตอนการทดลอง
1. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยา
การเร่ งปฏิกิริยาดาเนินในขวดแก้วก้นกลมขนาด 50 มิลลิลิตรซึ่งต่อกับชุดรี ฟลักซ์ (Reflux) จากนั้น
เติมสารละลายฟรุ กโตสความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักในน้ า (ความเข้มข้น 100 g /L) ปริ มาณ 5 มิลลิลิตร
จากนั้นเติมตัวเร่ งปฏิกิริยาปริ มาณ 5 กรัม ลงในระบบและปั่ นกวนด้วยแท่งแม่เหล็ก พร้อมทั้งปรับเพิ่มอุณหภูมิ
จนถึงอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยา (90 องศาเซลเซียส) จึงเริ่ มจับเวลา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 4 ชัว่ โมง ของผสมใน
ขวดแก้วก้นกลมจะถูกทาให้เย็นและแยกตัวเร่ งปฏิกิริยาออกจากระบบด้วยกระดาษกรอง จากนั้นนาของเหลวที่ได้
ไปวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยาต่อไป โดยทาการเปรี ยบเทียบผลการทดลองที่ได้ขา้ งต้นซี่งเป็ นระบบ
แบบ monophasic system กับสภาวะที่มีท้ งั ตัวเร่ งปฏิกิริยาและ MIBK ในระบบซึ่งเป็ นระบบแบบ biphasic system
2. การบรรจุตวั เร่ งปฏิกิริยาลงในเครื่ องปฏิกรณ์ (Packing column)
นาตัวเร่ งปฏิ กิริยาไปอบให้แห้งที่ อุณหภูมิ 60 OC เป็ นเวลา 10 นาที จากนั้นทาการต่อ reducing
union เข้าที่ดา้ นล่างของท่อปฏิกรณ์ จากนั้นใช้ quartz wool บรรจุลงไปที่ดา้ นท้ายของปฏิกรณ์ตามด้วยการบรรจุ
ตัวเร่ งปฏิ กิริยาลงไป 1.2 กรัม พร้อมทั้งเคาะเบาๆขณะที่ ทาการบรรจุเพื่อให้ตวั เร่ งปฏิ กิริยากระจายตัวได้อย่าง
สม่าเสมอ จากนั้นปิ ดด้านบนของท่อปฏิกรณ์ดว้ ย quartz wool และ reducing union ตามลาดับ นาท่อปฏิกรณ์ที่ได้
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ทาการบรรจุตวั เร่ งปฏิ กิริยาเรี ยบร้อยแล้วไปให้น้ า (DI water) ไหลผ่านด้วยอัตราการไหล 2.0 มิลลิลิตรต่อนาที
เป็ นระยะเวลา 30 นาที เพื่อให้ช้ นั ของตัวเร่ งปฏิกิริยาที่บรรจุลงไปในคอลัมน์เกิดการอัดตัวกันแน่นเป็ นระเบียบ
3. การทดสอบประสิ ทธิภาพในการเร่ งปฏิกิริยาในเครื่ องปฏิกรณ์แบบบเบดบรรจุ
ทาการทดลองในเครื่ องปฏิกรณ์ แบบเบดบรรจุ ( Packed bed reactor ) ดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยจะ
ทาการศึกษาปั ยจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัลได้แก่ อุณหภูมิและเวลาที่
ใช้ในการทาปฏิกิริยา ซึ่ งได้แก่ อุณหภูมิ 90 และ 120 องศาเซลเซี ยส ส่ วนเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยานั้นเป็ น 30
และ 60 นาที สาหรับสภาวะที่ใช้เวลาในการทาปฏิกิริยา 30 นาที จะทาการให้อตั ราการไหลของ MIBK (organic
phase) เป็ น 0.050 มิลลิลิตรต่อนาที ส่ วนอัตราการไหลของสารละลายน้ าตาลฟรุ กโตส (aqueous phase) นั้นเป็ น
0.040 มิลลิลิตรต่อนาที (organic/aqueous ratio หรื อ O/A ratio เท่ากับ 1 โดยมวล) ส่วนสภาวะที่ใช้เวลาในการทา
ปฏิกิริยา 60 นาทีน้ นั จะกาหนดให้อตั ราการไหลของ MIBK ( Organic phase ) เป็ น 0.025 มิลลิลิตรต่อนาที ส่ วน
อัตราการไหลของสารละลายน้ าตาลฟรุ กโตส ( Aqueous phase ) นั้นเป็ น 0.020 มิลลิลิตรต่อนาที เมื่ออุณหภูมิของ
ระบบเพิ่มถึงระดับที่ตอ้ งการแล้วจึงทาการป้ อนสารตั้งต้นเข้าไปในระบบพร้อมทั้งเริ่ มทาการจับเวลา เก็บผลการ
ทดลองที่ สภาวะคงตัวโดยนาสารตัวอย่างที่ ได้ไปแช่ น้ าแข็งและวิเคราะห์ ผลิ ตภัณฑ์ต่อไป ส่ วนการนาตัวเร่ ง
ปฏิกิริยากลับมาใช้ซ้ าทาโดยการล้างย้อนกลับ (wash back) ด้วยน้ า

รู ปที่ 2 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง
4. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกิ ดขึ้นจะถูกนามาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสู ง (High
performance liquid chromatography ; HPLC) ปริ มาณของน้ าตาลในวัฏภาคน้ าจะถูกวัดโดยใช้ตวั ตรวจชนิ ด RI
Detector โดยใช้คอลัมน์ APS – 2 hypersil (4.6 mm x 250 mm) ที่อุณหภูมิ 40OC สารตัวพา (mobile phase) คือของ
ผสมระหว่างอะซิโตไนไตรล์ (acetonitrile) และน้ าในอัตราส่วน 75 : 25 ตามลาดับ ซึ่งไหลด้วยอัตรา 1.0 มิลลิลิตร
ต่อนาที ส่วนปริ มาณของไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟรู ัลในทั้งสองวัฏภาคจะถูกวัดโดยใช้ตวั ตรวจชนิดอุลตราไวโอเลต
ที่ ความยาวคลื่น 320 นาโนเมตร โดยใช้คอลัมน์ ACE Excel 5 super C18 ชนิ ดกลับเฟส (4.6 mm x 250 mm) ที่
อุณหภูมิ 30 OC สารตัวพาคือของผสมระหว่างอะซิโตไนไตรล์และน้ าในอัตราส่ วน 10 : 90 ตามลาดับ ซึ่งไหลด้วย
อัตรา 0.7 มิลลิลิตรต่อนาที
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4. ผลการทดลองและวิจารณ์
4.1 การทดสอบปฏิกิริยาการสั งเคราะห์ HMF โดยใช้ เรซิ นแลกเปลี่ยนไอออน RCP 160M ในระบบ
monophasic system และ biphasic system
สารตัว อย่า งที่ เ ก็ บ ได้จ ากการทดลองจะถู ก น าไปวิ เ คราะห์ ห าค่ า %Conversion, %Selectivity,
%Yield และ %Extraction ratio ตามสมการข้างล่างต่อไป (Teng et al., 2016)
Conversion of fructose
Conv. (mol%) = (1- (moles of fructose unreacted/moles of starting fructose units) x 100%
Yield of HMF
YHMF (mol%) = (moles of HMF produced/moles of starting fructose units) x 100%
Selectivity of HMF
SHMF (mol%) = (YHMF/Conv.) x 100%
Extraction Ratio of HMF
ERHMF (mol%) = (moles of HMF existed in organic phase/moles of HMF produced) x 100%
80.000

71.276

70.000

57.853

%mol

60.000
50.000
40.000

43.821
33.028

31.234

30.000
20.000

13.103
4.328

10.000

0

0.000
%Conversion

%Selectivity
monophasic

%Yield

%Extraction Ratio

biphasic

รู ปที่ 3 เปรี ยบเทียบผลการสังเคราะห์ HMF ระหว่าง monophasic system และ biphasic system
จากผลการทดลอง พบว่าการเติมตัวทาละลาย MIBK ลงไปในระบบ จะช่วยทาให้ HMF เกิ ดได้ดีข้ ึน
สังเกตได้จากค่า %conversion, %selectivity, และ%yield ที่ เพิ่มมากขึ้ นดังแสดงในรู ปที่ 3 โดยผลการทดลอง
สอดคล้องกับการทดลองของ J. N. Chheda et al. (2007) และ Teng et al. (2016) อันเป็ นผลเนื่ องมาจากการใช้
ระบบสองวัฎภาคระหว่างน้ าและMIBK โดย HMF ที่ เกิ ดขึ้นในวัฏภาคน้ าจะถูกสกัดขึ้นไปยังชั้นวัฏภาคอินทรี ย ์
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้สมดุลเคมีในวัฏภาคน้ ามีทิศทางไปในด้านของการเกิด HMF มากขึ้นนัน่ เอง
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4.2 ผลของอุณหภูมทิ ใี่ ช้ ในการทาปฏิกริ ิยา
ตารางที่ 1 แสดงผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาที่มีผลต่อการสังเคราะห์ HMF
Temperature Reaction Time
(OC)
(min.)
90
30
120
30

O/A
ratio
1
1

%Conversion
(%mol)
26.646
73.261

%Selectivity
(%mol)
13.782
59.054

%Yield
(%mol)
3.672
43.264

%Extraction Ratio
(%mol)
59.015
58.422

80
70

%mol

60
50
40

90 องศาเซลเซียส, 30 นาที

30

120 องศาเซลเซียส, 30 นาที

20
10
0
%Conversion %Selectivity

%Yield

%Extraction
Ratio

รู ปที่ 4 เปรี ยบเทียบผลของอุณหภูมิที่มีต่อการสังเคราะห์ HMF
เมื่ อเก็บตัวอย่างที่ สภาวะคงที่ ดังแสดงในรู ปที่ 5 (6 เท่ าของเวลาที่ ใช้ในการทาปฏิ กิริยา) และทาการ
เปรี ย บเที ย บผลของอุ ณ หภู มิ ที่ ใ ช้ใ นการสั ง เคราะห์ HMF พบว่า เมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลท าให้ค่ า
%conversion, %selectivity และ %yield มีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังแสดงในรู ปที่ 4 โดยผลการทดลองสอดคล้อง
กับ Kuster (1990) และ Zhang et al. (2015) เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจนเกินจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส
น้ าตาลฟรุ กโตสสามารถเปลี่ยนไปเป็ น HMF โดยผ่าน 2 ปฏิกิริยา ได้แก่ ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันที่ใช้กรดเป็ นตัวเร่ ง
ปฏิกิริยาและปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน ทาให้ค่า %conversion เพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ อุณหภูมิที่สูงขึ้นยังส่ งผลทา
ให้โมเลกุลผลิตภัณฑ์ HMF ที่ เกิ ดขึ้นในชั้นวัฏภาคน้ านั้นถูกสกัดไปยังชั้นวัฏภาคอินทรี ยไ์ ด้ดีข้ ึน (การถ่ายโอน
มวลเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง) ส่งผลทาให้สมดุลเคมีของปฏิกิริยาการสังเคราะห์ HMF ปรับตัวไปข้างหน้า
ค่า%selectivity และ %yield จึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปอีกด้วย ส่วนค่า %ER นั้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนักตามการเพิม่
อุณหภูมิ
At 90OC, 30 min

%mol

100

%conversion
50
%selectivity
0
0

50

100

150

Time (min.)

200

รู ปที่ 5 ผลของระยะเวลาในการเก็บสารตัวอย่างที่เวลาต่างๆกัน
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4.3 ผลของเวลาทีใ่ ช้ ในการทาปฏิกริ ิยา
ตารางที่ 2 แสดงผลของเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาที่มีผลต่อการสังเคราะห์ HMF
Temperature Reaction Time O/A
%Conversion %Selectivity %Yield
O
( C)
(min.)
ratio
(%mol)
(%mol)
(%mol)
90
30
1
26.646
13.782
3.672
90
60
1
20.838
37.978
7.914
120
30
1
73.261
59.054
43.264
120
60
1
89.389
35.627
31.847

%Extraction Ratio
(%mol)
59.015
57.102
58.422
57.267

70
60

%mol

50
40
30

90 องศาเซลเซียส, 30 นาที

20

90 องศาเซลเซียส, 60 นาที

10
0
%Conversion %Selectivity

%Yield

%Extraction
Ratio

รู ปที่ 6 เปรี ยบเทียบผลของเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาที่มีต่อการสังเคราะห์ HMF
(ณ อุณหภูมิต่ากว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส)
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพการสังเคราะห์ HMF ระหว่างเวลาที่ใช้ในการทดลอง 30 และ 60
นาที ณ อุณหภูมิต่ากว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส (น้ าตาลฟรุ กโสมีจุดหลอมเหลวที่ 103 OC) จากผลการ
ทดลองพบว่า เมื่ อ เวลาที่ ใ ช้ใ นการท าปฏิ กิ ริ ย าเพิ่ ม สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลท าให้ค่ า %conversion มี ค่ า ที่ ล ดลง แต่ ค่ า
%selectivity และค่า %yield จะมีค่าที่ เพิ่มสู งขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 6 โดยผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลอง
ของ J. N. Chheda et al. (2007) อันเป็ นผลเนื่ องมาจากการที่ให้เวลาในการทาปฏิกิริยาเพิ่มสู งขึ้นก็เปรี ยบเสมือน
การใช้อตั ราการไหลที่ชา้ ลง ซึ่ งจะส่ งผลทาให้สารเกิดการผสมกันได้ไม่ดี และเกิดการแยกชั้นกันขึ้นมาได้ อีกทั้ง
หากเกิดการแยกชั้นขึ้นมาปริ มาณตัวเร่ งปฏิกิริยาที่จะสัมผัสกับสารละลายน้ าตาลฟรุ กโตสก็จะน้อยลง เป็ นผลทา
ให้ค่า %conversion นั้นมีค่าที่ลดลง แต่ในขณะเดียวกันเวลาในการสัมผัสระหว่างสารละลายน้ าตาลฟรุ กโตสกับ
ตัวเร่ งปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จึงส่ งผลทาให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็ น HMF มากขึ้น จึงทาให้ค่า %selectivity และ
ค่า %yield มีค่าเพิ่มสูงขึ้นส่วนค่า %ER นั้นการเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยาจะไม่ส่งผลต่อค่าดังกล่าว
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120 องศาเซลเซียส, 30 นาที
120 องศาเซลเซียส, 60 นาที

รู ปที่ 7 เปรี ยบเทียบผลของเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาที่มีต่อการสังเคราะห์ HMF
(ณ อุณหภูมิสูงกว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส)
เมื่อเพิ่มระยะเวลาในการทาปฏิกิริยาจะส่งผลทาให้ค่า %conversion เพิ่มขึ้น แต่ค่า %selectivity และค่า
%yield มี ค่าที่ ลดลงดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยผลการทดลองสอดคล้องกับ Kuster (1990) เนื่ องมาจากการเกิ ดทั้ง
ปฏิกิริยาดีไฮเดรชันที่มีกรดเป็ นตัวเร่ งและปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชัน การเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้นจะ
ทาให้สารตั้งต้นที่เป็ นสารละลายน้ าตาล ฟรุ กโตสมีโอกาสกลายเป็ นผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น จึงทาให้ค่า %conversion
เพิ่มสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการที่ผลิตภัณฑ์ HMF ที่เกิดขึ้นอยูใ่ นเครื่ องปฏิกรณ์เป็ นเวลานานขึ้นและที่อุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นเช่นนี้ จะเกิดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปฏิกิริยาข้างเคียงได้ง่าย ดังนั้นจึงส่ งผลทาให้ค่า %selectivity และ
ค่า %yield มีค่าลดลง ส่วนค่า %ER นั้นไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระยะเวลาของการทาปฏิกิริยาดังกล่าว

5. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาผลของปั จจัยที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพของการสังเคราะห์ไฮดรอกซี เมทิลเฟอร์ ฟูรัล
ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาโดยใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนบวกเป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยาในเครื่ อง
ปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุในระบบสองวัฎภาค การเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยา ณ อุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยาต่า
กว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส จะส่งผลทาให้ค่า %conversion ลดลง แต่ค่า %selectivity และ %yield นั้น
เพิ่มสู งขึ้ น ส่ วนค่า %ER นั้นการเพิ่มเวลาในการทาปฏิ กิริยานั้นไม่ส่งผลต่อค่าดังกล่า ว นอกจากนี้ ในกรณี ที่
อุณหภูมิในการทาปฏิกิริยานั้นสู งกว่าจุดหลอมเหลวของน้ าตาลฟรุ กโตส การเพิ่มเวลาในการทาปฏิกิริยาจะทาให้
ค่า %conversion เพิ่มขึ้น ในขณะที่ %selectivity และ %yield ลดลง ส่ วนการเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้ในการทาปฏิกิริยา
สู งขึ้นส่ งผลให้ค่า %conversion, %selectivity และ %yield เพิ่มสู งขึ้น แต่ไม่ทาให้ค่า %ER เปลี่ยนแปลงมากนัก
สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ HMF คืออุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และเวลาในการทาปฏิกิริยา 30 นาที ซึ่ง
ให้ค่า %conversion = 73.261%, %selectivity = 59.054%, %yield = 43.264% และ %ER = 58.422%
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6. ข้ อเสนอแนะ
การน าผลวิจัยไปใช้ต่อ ไปในเชิ งอุต สาหกรรมนั้น ควรมี ก ารศึ ก ษาการเพิ่ มก าลัง การผลิ ตในเครื่ อง
ปฏิกรณ์แบบเบดบรรจุ ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มจานวนของเครื่ องปฏิกรณ์แบบบรรจุหรื อการเพิ่มกาลังการผลิตของ
ปั๊ ม เพื่อศึกษาพฤติกรรมของสารในเครื่ องปฏิกรณ์แบบบรรจุในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป
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เปลี่ยนไอออน RCP 160M ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
สมอไทย มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz. เป็ นสมุ น ไพรอี ก ชนิ ด หนึ่ งที่ พ บว่ า มี
สารสาคัญจาพวกสารประกอบฟี นอลิกในปริ มาณสู ง เช่น gallic acid, chebulic acid, ellagic acid และ tannic acid
และมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ ดี การศึ กษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมอไทย ใน
รู ปแบบสบู่ ก้อนขุ่น และทาการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ ควบคุมคุ ณ ภาพตามมาตรฐานของการผลิ ตสบู่
ได้แก่ pH, ปริ มาตรฟอง และทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ย ์ ทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ผลการศึกษาพบว่า สบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4
ตารับ มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นสบู่ กอ้ นขุ่น เนื้ อสบู่คงรู ปร่ างดี ไม่เยิ้มเหลว ตารับที่ มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ ดี
ที่สุดคือ ตารับที่ 4 และพบว่าทั้ง 4 ตารับมีค่า pH, ปริ มาตรฟอง และทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ย ์ ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้อของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความชอบโดยรวมและตัดสิ นใจซื้ อตารับ 2 มากที่ สุด ซึ่ งเป็ นที่ น่าสนใจในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ต่อไป
คาสาคัญ: สมอไทย, สบู่กอ้ นขุ่น, ฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ

ABSTRACT
Terminalia chebula Retz. is herb found to high phenolic compounds and strong antioxidant activity
such as gallic acid, chebulic acid, ellagic acid and tannic acid. The objective the present paper was to
formulation hard soap from Terminalia chebula Retz. extract was to evaluate antioxidant, pH, foam stability
total aerobic count and sensory test. The formulate were to find out concentration of the addition the Terminalia
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chebula Retz. extract for formulate hard soap. The concentration of addition of Terminalia chebula extract
Retz. that is based on the research pre-0.5-2%. The highest antioxidant activity was observed in the formula 4,
3, 2 and 1, respective. The quality control such as pH, foam stability and total aerobic count are in benchmark,
may be developed as a commercial product.
KEYWORDS: Hard soap, Terminalia chebula Retz., Antioxidant

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ ยวกับการดูแลผิวหนังมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องทั้งในต่างประเทศและในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีส่วนผสมของสมุนไพรสกัด จากการสารวจตลาดโดยนักการตลาดพบว่า
จะมี การเติ บ โตถึ ง 25% ต่ อปี ในปั จ จุ บัน และอย่างน้อ ยอี ก 5 ปี ต่ อ ไปข้างหน้า[1] อี กทั้งประชาชนยังมี ค วาม
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และแนวโน้มในการดูแลสุขภาพและความงามที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ[2] ซึ่ งใน
ปั จจุบนั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ทาให้ผิวขาวจากสารธรรมชาติได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งสารที่ มี
ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระจะส่ งผลให้การสร้างเมลานิ นลดลงและทาให้ผิวพรรณกระจ่างใส[3] สารต้านอนุ มูลอิสระ
ในธรรมชาติส่วนมากมักจะพบในพืชสมุนไพรที่มีความหลากหลายมากมายในประเทศไทย สมุนไพรที่มีปริ มาณ
สารสาคัญจาพวกสารประกอบ ฟี นอลิกสูงมักจะมีฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระสูงด้วย[4] สมุนไพรที่มีปริ มาณของสารฟี
น อลิ กสู ง เช่ น สม อ ไท ย (Terminalia chebula Retz.), ส มอพิ เภก (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.),
มะขามป้ อม (Phyllanthus emblica L.), ชาเขี ย ว (Camellia sinensis (L.) Kuntze.) และ ฝางเสน (Biancaea
sappan (L.) Tod. )[5]-[8] เป็ นต้น
สมอไทย มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz. อยูใ่ นวงศ์ Combretaceae ในทางการแพทย์
แผนไทยพบว่ามีสรรพคุณ[9] ซึ่ งเป็ นสมุนไพรอีกชนิ ดหนึ่ งที่พบว่ามีสารสาคัญจาพวกสารประกอบฟี นอลิกใน
ปริ มาณสู ง เช่น gallic acid, chebulic acid, ellagic acid และ tannic acid และมี ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่ ดี[10]-[12]
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาที่นาสารสกัดของสมอไทยมาพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมอไทย ในรู ปแบบสบู่กอ้ นขุ่น และ
ทาการทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิ ส ระ ควบคุ ม คุ ณ ภาพตามมาตรฐานของการผลิ ตสบู่ ทดสอบความชอบและ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เพื่อจะนาข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์และเพิ่มมูลค่า
ให้กบั สมุนไพรไทย

2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การพัฒนาตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย
ตั้งตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยที่ มีความเข้มข้นของสารสกัดต่างกัน ทั้งหมด 4 ตารับ ตาม
รายละเอียดในตาราง 1
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ตารางที่ 1 ส่วนประกอบในแต่ละตารับ
ส่ วนประกอบในตารับ

ปริมาณในตารับ (กรัม)
2
3

1
Coconut oil
Palm oil
Olive oil
Sodium hydroxide (NaOH)
Water
Terminalia chebula Retz. Extract

45
45
10
16.65
38
0.77 (0.5%)

45
45
10
16.65
38
1.55 (1%)

45
45
10
16.65
38
2.32 (1.5%)

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4
45
45
10
16.65
38
3.09 (2%)

2.2 การสกัดสาร[10]
สกัดโดยการหมัก โดยนาผงสมอไทยที่ผ่านการบดแล้ว 500 กรัม สกัดด้วย 95% ethanol ปริ มาตร 1 ลิตร
หมักทิ้งไว้ 7 วัน จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 0 แล้วนาไประเหยเอาตัวทาละลายออกด้วยเครื่ อง rotary
evaporator
2.3 วิธีการทาสบู่กอ้ นขุ่น[13]
1) ชัง่ coconut oil, Palm oil และ Olive oil ทั้งหมดใส่ในบีกเกอร์
2) เตรี ยมสารสะลายด่าง โดยชัง่ น้ า 38 กรัม แล้วค่อยๆเท NaOH ลงในน้ าพร้อมกับคนไปด้วยจน
ละลายหมด และตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
3) เทสารละลายด่างลงในน้ ามัน ใช้ไม้พายกวนสม่าเสมอ
4) กวนจนสารผสมที่ ได้จะค่อนข้างหนื ด มีสีขาวขุ่นและเนื้ อเนี ยนดี แล้วจึ งเติมสารสกัดและ
น้ ามันหอมระเหยลงไป กวนต่ออีก 15 นาที
5) เทลงในพิมพ์ ใช้พลาสติกปิ ดพิมพ์ ตั้งทิ้งไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วจึงแกะออกจากพิมพ์
2.4 การทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay[14]
การทดสอบฤทธิ์ของตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ
1) เตรี ยมสารสกัดสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย ให้มีความเข้มข้น 11 ระดับ คือ 0.48, 0.97,
1.95, 3.90, 7.81, 15.62, 31.25, 62.5, 125, 250, 500 ppm ด้วย methanol ในหลอดทดลอง เพื่อจะหาความเข้มข้นที่
น้อยสุดที่สามารถออกฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระได้
2) เตรี ยม DPPH ความเข้มข้น 60 ppm ด้วย Methanol
3) นาสารสกัดในข้อ 1 จานวน 100 ไมโครลิตร และDPPH จานวน 100 ไมโครลิตร มาผสมให้
เข้ากันใน 96 well plate
4) ทิ้งไว้ที่มืดที่ อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 20 นาที แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่ อง UV
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร แล้วคานวณหาค่า % radical scavenging จากสูตร
% radical scavenging = Acontrol - Asample x 100
Actr
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เมื่อ Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ control ( มีเฉพาะ DPPH )
Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัด
5) ทาการทดสอบซ้ าทั้งหมด 5 ครั้ง
6) นาค่าที่ ได้มาพล็อตกราฟ ระหว่าง ความเข้มข้นของสารสกัด กับ % radical scavenging แล้ว
คานวณหาค่า EC50 นาค่าที่ได้เปรี ยบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งในการทดลองนี้ใช้ ascorbic acid เป็ นสารมาตรฐาน
2.5 การทดสอบค่า pH มีวธิ ีการ ดังนี้[15]
1) แบ่งสบู่มาทดสอบมา 0.4 กรัม และเติมน้ ากลัน่ 9.6 มิลลิลิตร
2) เทใส่บีกเกอร์ และคนผสมให้เข้ากัน
3) นาไปวัด pH ด้วย pH meter
4) บันทึกผล
2.6 การทดสอบปริ มาตรฟอง มีวธิ ีการ ดังนี้[16]
1) ตัดสบู่เป็ นก้อนสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า โดยให้มีน้ าหนัก 10 กรัม
2) น าสบู่ ใส่ ในน้ ากลั่น ปริ ม าตร 25 มิ ล ลิ ลิ ต ร จากนั้น เขย่าด้ว ยความเร็ ว 150 รอบต่ อ นาที ณ
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 นาที
3) ตวงน้ าสบู่ปริ มาตร 15 มิลลิลิตรโดยใช้กระบอกขนาด 50 มิลลิลิตร เขย่าคว่าขึ้นลง 5 รอบ แล้ว
อ่านปริ มาณฟองทันที (ปริ มาณฟองที่ได้เรี ยกว่า flash foam)
4) ทิ้งไว้ 2 นาที อ่านความสูงของฟองที่เหลือ (ปริ มาณฟองที่ได้เรี ยกว่า foam drainage)
2.7 การทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ย ์ (Total aerobic plate count)
การทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ยข์ องเครื่ องสาอางจะใช้ตวั อย่างระดับการเจือจาง 10-1 โดยการชัง่
ตัวอย่าง 1 กรัม เจื อจางในน้ ายาเจือจาง ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร ทาการตรวจวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
spread plate ในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ ที่ ดัด แปลงจาก BAM online (Bacteriological Analytical Manual) จ านวน 2 ซ้ า
แล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 วัน
2.8 การทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ ด้วย Hedonic 9 scale และวิเคราะห์การ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ ด้วย Hedonic 9 scale และวิเคราะห์การตัดสิ นใจ
ซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยใช้แบบสอบถาม ในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
แบบสอบถามมี 5 ข้อ โดยทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ 4 ข้อ ในด้านสี กลิ่น
เนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ และ 1 ข้อ สาหรับการวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ แบ่งระดับการให้คะแนน 9 ระดับ (Hedonic 9 scale)
9 = ชอบมากที่สุด
8 = ชอบมาก
7 = ชอบปานกลาง
6 = ชอบเล็กน้อย
5 = เฉยๆ
4 = ไม่ชอบเล็กน้อย
3 = ไม่ชอบปานกลาง
2 = ไม่ชอบมาก
1 = ไม่ชอบมากที่สุด
2.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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วิเคราะห์ ขอ้ มูล ทั้งหมดโดยทาการทดสอบตัวอย่างละ 3 ครั้ง รายงานผลในรู ปค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ ค่าความแปรปรวนด้วย One-way ANOVA และเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 % (p <0.05) โดยใช้ โปรแกรม SPSS 16.0 for Windows

3. สรุ ปผลการวิจัย
3.1 การพัฒนาตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย
การศึ กษาครั้งนี้ ได้นาผงสมอไทยที่ ผ่านการบดแล้วมาสกัดด้วย 95 % ethanol พบว่าสารสกัดที่ ได้มีสี
น้ าตาล เหนียว ข้นหนื ดและมี %yield เท่ากับ 13.16 จากนั้นนาสารสกัดที่ได้มาเตรี ยมสบู่กอ้ นขุ่นตามสูตรตารับทั้ง
4 สู ตร ผลการทดสอบพบว่าสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยตารับ 1 และ 2 มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นสบู่กอ้ น
ขุ่นสี เหลืองอ่อน เนื้ อสบู่คงรู ปร่ างดีไม่เยิม้ เหลว ส่ วนสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยตารับ 3 และ 4 มีลกั ษณะ
ทางกายภาพเป็ นสบู่กอ้ นขุ่นสี น้ าตาล เนื้อสบู่คงรู ปร่ างดีไม่เยิม้ เหลว
3.2 การทดสอบฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH radical scavenging assay
ผลการศึ กษา พบว่า ตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยที่ ให้ค่าอนุ มูลอิสระสู งที่ สุด (ค่า EC50 ต่ า
ที่ สุด) คือ ตารับ 4 รองลงมาคือ ตารับ 3, 2 และ 1 ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเที ยบกับสารมาตรฐาน (Ascorbic acid)
รายละเอียดแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 การทดสอบฤทธิ์อนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ของตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย (n=5)
ตัวอย่ าง
ค่ า EC50 (ไมโครกรัม/มิลลิ ติ ร)
1
28.34±2.71d
2
23.97±1.14c
3
21.45±1.72b
4
19.91±1.49b
Ascorbic acid (สารมาตรฐาน)
5.78±0.80a
a

แสดงผลในรู ปค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % (p <0.05) ตัว
เลขที่มีกลุ่มอักษร (a, b, c,…) ในแนวตั้งเดียวกัน กากับต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

3.3 การทดสอบค่า pH
นาสบู่ กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ มาวัดค่า pH โดยใช้เครื่ อง pH meter ผลการทดสอบ
พบว่าทุกตารับมี pH เฉลี่ย ประมาณ 7 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 การทดสอบค่า pH (n=3)
ตัวอย่ าง
1
2
3
4
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ค่ า pH
7.81±0.04
7.42±0.03
7.36±0.05
7.48±0.03

3.4 การทดสอบปริ มาตรฟอง
จากการทดสอบปริ มาตรฟองของสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย พบว่า ทุกตารับมีปริ มาตรฟองลดลง
และตารับที่ 2 มีปริ มาตรฟองฟองลดลงมากที่สุด รายละเอียดแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 การทดสอบปริ มาตรฟอง (n=3)
ตัวอย่ าง
flash foam(มิลลิลติ ร)
1
15.33±0.58
2
15.00±1.00
3
15.67±1.53
4
14.67±1.15

foam drainage (มิลลิลตร)
10.67±1.15
10.33±0.58
11.00±1.00
10.67±0.58

3.5 การทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ย ์ (Total aerobic plate count)
จากการทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ยข์ องตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ
พบว่า ไม่พบเชื้อจุลินทรี ยใ์ นทุกตัวอย่าง ตามเกณฑ์มาตรฐาน[17]
3.6 การทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ ด้วย Hedonic 9 scale และการวิเคราะห์
การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
จากการทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ตารับที่ 2 มีความชอบด้านสี มาก
ที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.70±0.98 (ชอบเล็กน้อย) และตารับที่ 4 มีความชอบด้านสี น้อยที่ สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20±1.13 (ไม่ชอบปานกลาง) และเมื่อนามาเปรี ยบเที ยบทางสถิติ พบว่าทั้ง 4 ตารับ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)
ด้านกลิ่น พบว่า ตารับที่ 2 มีความชอบด้านกลิ่นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.06±0.98 (ชอบเล็กน้อย)
และตารับที่ 3 มีความชอบด้านกลิ่นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56±1.07 (เฉยๆ) และเมื่อนามาเปรี ยบเที ยบ
ทางสถิติ พบว่าทั้ง 4 ตารับ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05)
ด้านลักษณะทางเนื้ อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ พบว่า ตารับที่ 2 มีความชอบด้านลักษณะทางเนื้ อสัมผัสมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.00±1.08 (ชอบปานกลาง) และตารับที่ 4 มีความชอบด้านลักษณะทางเนื้อสัมผัสน้อย
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67±1.35 (ไม่ชอบเล็กน้อย) และเมื่อนามาเปรี ยบเทียบทางสถิติ พบว่าตารับที่ 1 และ 3
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ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั ตารับ
ที่ 2 และ 4 (P<0.05)
ด้านความชอบของผลิตภัณฑ์โดยรวมพบว่า ตารับที่ 2 มีความชอบของผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ ากับ 6.80±0.96 (ชอบเล็ก น้อ ย) และต ารั บ ที่ 4 มี ค วามชอบของผลิ ต ภัณ ฑ์ น้อ ยที่ สุ ด โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ
2.60±0.93 (ไม่ชอบมาก) และเมื่อนามาเปรี ยบเทียบทางสถิติ พบว่าทั้ง 4 ตารับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) รายละเอียดแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 การทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ (n=30)
ตัวอย่ าง
ด้ านสี
ด้ านกลิน่
ลักษณะทาง
ความชอบ
เนือ้ สัมผัส
ของ
ของ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
โดยรวม
1
6.10±1.18c
5.73±1.08 a
5.80±1.19 b
5.70±1.06c
2
6.70±0.98d
6.06±0.98 a
7.00±1.08 c
6.80±0.96 d
3
4.10±1.12b
5.56±1.07 a
5.53±1.14 b
4.33±0.92 b
4
3.20±1.13a
5.70±1.05 a
4.67±1.35 a
2.60±0.93 a
a

แสดงผลในรู ปค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % (p <0.05) ตัว
เลขที่มีกลุ่มอักษร (a, b, c,…) ในแนวตั้งเดียวกัน กากับต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05)

การวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อ พบว่า จากจานวนผูร้ ับการทดสอบ 30 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20 และเพศหญิง 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 โดยมีผบู ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้อสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย
ตารับที่ 2 มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 50 และตารับที่ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อน้อยที่สุด คือตารับที่ 4 รายละเอียดแสดงใน
ตาราง 6
ตาราง 6 การวิเคราะห์การตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค (n=30)
กลุ่มตัวอย่ าง
ตารับ
1
2
3
ร้อยละในการตัดสิ นใจซื้อ (คน)
40.00 (12) 50.00 (15)
13.33 (4)
ร้อยละในการตัดสิ นใจไม่ซ้ือ (คน) 60.00 (18) 50.00 (15) 86.67 (26)

4
0 (0)
100 (30)

*คิดเป็ น เพศชาย ร้อยละ 20 (n=6) และ เพศหญิง ร้อยละ 80 (n=24)

4. อภิปรายผล
การพัฒนาตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นสบู่กอ้ นขุ่น เนื้อ
สบู่คงรู ปร่ างดีไม่เยิม้ เหลว ในตารับที่ 1 และ 2 มีสีเหลือง ตารับ 3 และ 4 มีสีน้ าตาล
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การทดสอบฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH พบว่า ตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยที่ให้ค่า
อนุมูลอิสระสูงที่สุด (ค่า EC50 ต่าที่สุด) คือ ตารับ 4 รองลงมาคือ ตารับ 3, 2 และ 1 ตามลาดับ เห็นได้วา่ สารสกัดที่
มีฟีนอลิกก็จะมีฤทธิ์อนุมูลอิสระด้วย และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณฟี นอลิก[4]
การทดสอบค่า pH ของสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ อยู่ในช่วง 7.36 – 7.81 อย่างไรก็
ตามค่า pH ของทุกตารับมีค่าไม่เกิน 10 ซึ่งเป็ นไปตามข้อกาหนดตามลักษณะของสบู่ที่ดี[18]
การทดสอบปริ มาตรฟองของสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทย พบว่า ทุกตารับมี foam drainage ลงลง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ flash foam โดยตารับที่ มีการลดลงของปริ มาตรฟองมากที่ สุดคือ ตารับ 2 ส่ วนตารับที่ มีการ
ลดลงของปริ มาตรฟองน้อยที่ สุดคือ ตารับ 4 ตามคุณสมบัติที่ดีของสบู่ ระบุว่า ฟองสบู่ที่เกิ ดขึ้นควรมีลกั ษณะ
ละเอียด และต้องคงตัวอย่างน้อย 2-5 นาที[18] อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกาหนดลักษณะการเกิดฟองของสบู่ไว้
เป็ นมาตรฐาน[19]
การทดสอบความปลอดภัยทางจุลินทรี ย ์ พบว่า ตารับสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยทั้ง 4 ตารับ ไม่
พบเชื้อจุลินทรี ย ์ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน[17]
การทดสอบความชอบโดยรวมของผูบ้ ริ โภคต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการวิเคราะห์ การตัด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผูบ้ ริ โภค พบว่าผูบ้ ริ โภคชอบและตัดสิ นใจซื้อสบู่กอ้ นขุ่นจากสารสกัดสมอไทยในตารับที่ 2 มากที่สุด ซึ่งเป็ นสบู่
ก้อนขุ่นที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีและมีคุณภาพตามข้อกาหนดลักษณะของสบู่ที่ดี แต่ในตารับที่ 2 มีฤทธิ์ ต้าน
อนุมูลอิสระน้อย จึงอาจต้องมีการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากสารสกัดสมอไทยเพิ่มเติม เพื่อจะนาไปสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์ต่อไป
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การสร้ างแบบจ าลองการพยากรณ์ น้ าหนั ก สลัด คอสอติ เกี ย โดยการใช้โ ครงข่ ายประสาทเที ย ม มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม และ
เพื่อประเมินผลของโมเดลการพยากรณ์การปลูกสลัดคอสอติเกีย มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ ยวกับปั จจัย
การเจริ ญเติบโตของสลัด จานวน 2000 รายการ ซึ่งประกอบด้วย 5 ปั จจัยหลัก คือ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ปุ๋ ย จานวนผัก
ที่ รอด น้ าหนักของสลัดที่ เก็บ นามาวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมเวก้า เพื่อสร้างแบบจาลองการพยากรณ์
น้ าหนักสลัดคอสอติเกีย ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบไม่ยอ้ นกลับ และวัดประสิ ทธิภาพของโมเดลแบบ 5-fold
cross-validation
ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกี ยด้วยโครงข่ายประสาทเทียม มีผล
การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพของโมเดลให้ค่าความถูกต้อง 85.00 % ซึ่ งแสดงว่าแบบจาลองโครงข่ายประสาท
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เที ยมสามารถใช้ในการพยากรณ์ น้ าหนักสลัดคอสอติ เกี ยได้แม่นยา และนาไปประยุกต์ใช้กับผลผลิ ตทางการ
เกษตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ในอนาคต
คำสำคัญ : แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม การพยากรณ์ สลัดคอสอติเกีย ผักกาดคอส

ABSTRACT
This research aims to develop and evaluate a model to predict the weight of ortigia Cos using feed forward artificial neural network. The 2000 records of main factors for oritigia Cos growth (e.g. temperature,
pH value, Electric Conductivity value of hydroponics fertilizer, total of growth and total crop weight) were
collected as parameter values of the model. The research has created a model by employing WEKA software.
The efficiency of the model was calculated using 5 -fold cross-validation for evaluating the model.
The finding indicates that the average accuracy percentage of the model’s efficiencies comparison is
85.00%. The result shows that the model can predict the ortigia cos’ weight with high degree of accuracy. It
also shows the model can be applied for other agriculture products in the future.
KEYWORDS:Artificial Neural Network Model, Forecasting, Ortigia Cos, Cos Lettuce

1. บทนำ
ผักกาดหวาน หรื อผักกาดคอส (Cos Lettuce) หรื อสลัดคอสอติเกีย (Ortigia Cos) ซึ่ งเป็ นผักสลัดที่ คน
ไทยนิ ยมรับประทานกันมาก ทั้งนี้ เป็ นผักที่ มีคุณค่าทางอาหาร และให้รสชาติกรอบแต่มีรสขมปลายลิ้นเล็กน้อย
เต็มไปด้วยวิตามินซี ไฟเบอร์ สูง ช่วยป้ องกันโรคโลหิ ตจาง และช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรง ซึ่งสลัดคอสอติเกีย
เป็ นพัน ธุ์ พื ช ที่ ต ้อ งการสภาพอากาศเย็น และอยู่ในอุ ณ หภู มิ ที่ เหมาะสม ระหว่าง 10 – 24 °C แต่ถ ้าในสภาพ
อุณหภูมิอากาศสูง การเจริ ญเติบโตทางใบจะลดลง และพืชจะสร้างสารคล้ายน้ านม หรื อยางมาก เส้นใยสูง เหนียว
มีรสขม และได้ผกั สลัดคอสอติ เกี ยที่ มีน้ าหนักไม่แน่ นอน ทาให้เกิ ดปั ญ หาได้ผลผลิตของสลัดคอสอติ เกี ยไม่
เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network - ANNs) ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางในทุกสาขาวิชา
เช่น ด้านกายภายภาพและเทคโนโลยี ด้านอากาศและอุตุนิยมวิทยา ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านอุทกวิทยา
ด้านการพยากรณ์ ด้านเศรษฐมิติและการเงิน ที่นิยมใช้ในการพยากรณ์ขอ้ มูล เนื่องจากโครงข่ายประสาทเทียมไม่
สนใจเงื่ อนไข ความสัมพันธ์ของตัวแปร การทางานของโครงข่ายประสาทเที ยม คือเมื่ อมี ขอ้ มูลนาเข้า เข้าไป
โครงข่ายประสาทเที ยมจะให้ค่าน้ าหนักในแต่ละข้อมูลนาเข้า จากนั้นโครงข่ายประสาทเทียมจะทาการรวมแล้ว
ส่ งผลออกมาในรู ปผลลัพ ธ์ ที่ จะท างานได้เองโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ของระบบ ผูท้ ี่ น าไปใช้เพียงแค่ห า
รู ปแบบโครงข่ายที่เหมาะสมที่สุดผ่านการทดลองกับชุดฝึ กสอน (training data set) ทาให้ได้ประสิ ทธิ ภาพในการ
พยากรณ์ ที่พึงพอใจ โดยมี งานวิจยั ที่ ให้ขอ้ สรุ ปที่ เหมื อนกันคือโครงข่ายประสาทเที ยมมีประสิ ทธิ ภาพในการ
พยากรณ์ที่แม่นยากว่าแบบจาลองทางสถิติ ARIMA และ GARCH (วชิราภรณ์ และสุ รชัย, 2556) และมีงานวิจยั
ของ ทวี (2557) ที่ศึกษาบทบาทของการใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
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พบว่า ในปั จจุบนั งานวิจยั ที่มีการประยุกต์ใช้แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับกลุ่มมนุษย์และเศรษฐกิ จ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมีการนามาใช้ในการพยากรณ์จานวนผูป้ ่ วย ราคาสิ นค้าต่างๆ และพยากรณ์ปริ มาณการ
ส่ งออกข้าวไทย และสรุ ป ได้ว่าแบบจาลองโครงข่ ายประสาทเที ยม (แบบจาลอง ANN) มี ค วามแม่ น ย ากว่า
แบบจาลองทางเศรษฐมิติ (แบบจาลอง AIDS และ LA-AIDS) โดยจุดเด่นของแบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียม
คือ การเรี ยนรู ้จดจาพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่ไม่ใช้ความสัมพันธ์แบบ Linear relationship ได้เป็ น
อย่างดี ส่ วน กาญจนา (2551) ใช้พ ยากรณ์ ผลผลิ ต ลาไย โดยการใช้ขอ้ มูล กลุ่ม ชุ ด ดิ น และข้อมูล สภาพอากาศ
(อุณหภูมิ ปริ มาณแสดงแดด และปริ มาณฝนเฉลี่ ยจากการ Interpolate) ซึ่ งแบบจาลองโครงข่ายประสาทเที ยม มี
ความแม่นยา ร้อยละ 90.14 ศุภทั รษร หัสไชย และอาทิตย์ (2557) ศึกษาแบบจาลองการเจริ ญเติบโต และผลผลิต
ของถัว่ เขียวโดยใช้โครงข่ายประสาทเที ยมพบว่าแบบจาลองโครงข่ายประสาทเที ยมมีประสิ ทธิ ภาพมากในการ
ทานายความสู ง การเลือกตัวแบบพยากรณ์ ผลผลิตการเกษตรที่ เหมาะสมของ นรวัฒน์ และนันทชัย (2559) ได้
ศึกษาวิธีการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรของพืช 4 ชนิ ด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสาปะหลัง และสับปะรด
พบว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียมให้ค่าร้อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ยต่าที่สุดในพืชทุกชนิ ด และ ศุภโชค
(2559) กล่าวว่าในด้านการเกษตรมีการนาโครงข่ายประสาทเทียมมาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นการใช้เพื่อ
การทานายค่าของผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ และการจดจารู ปแบบ
ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ค่าความแม่นยาที่ดีไม่ดอ้ ยไปกว่าวิธีอื่น
ผูว้ ิจยั จึ งมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเที ยมมาพัฒนาระบบแบบจาลองการพยากรณ์
น้ าหนักสลัดคอสอติเกีย โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติของปั จจัยการเจริ ญเติบโตของผักสลัด แล้วนาข้อมูล
ไปพยากรณ์น้ าหนักของสลัดให้มีความแม่นยา ดังนั้นการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียจะเป็ นประโยชน์ต่อ
การเตรี ยมทรัพยากรเพื่อกาหนดต้นทุนในการผลิต ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อพัฒนาแบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
(2) เพื่อประเมินผลของโมเดลการพยากรณ์การปลูกสลัดคอสอติเกีย

3. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาปั ญหา ทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การผลิตสลัดคอสอติเกียด้วยวิธีปลูกผักไฮโดรโป
นิ กส์น้ ันหากต้องการให้ได้ปริ มาณที่ เหมาะสมกับความต้องการมี ปัจจัยหลายส่ วน ดังนั้นหากสามารถคาดเดา
ปริ มาณของผลผลิตจะทาให้สามารถจัดเตรี ยมต้นทุนของปั จจัยต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคณะผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบ
กรอบแนวคิดการวิจยั ของการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาท
เทียมสามารถแบ่งเป็ น 3 กระบวนการดังนี้
3.1 กำรรวบรวมและเตรียมข้ อมูล(Data collection and preparation)
ในการปลูกสลัดคอสอติเกี ยผ่านวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์น้ นั จากการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญในการ
การปลูกผักไฮโดรโปนิ กส์ จากดีโชฟาร์ ม ตั้งที่ ตาบลสันผีเสื้ อ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้อธิ บายว่าปั จจัยที่
ส่ งผลต่อปริ มาณของผลผลิ ตขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ค่าของปุ๋ ย ค่าพี่เอชของน้ า และจานวนของผักที่ รอดใน 1
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กระบะปลูกทาให้น้ าหนักของผลผลิตของผักไฮโดรโปนิ กส์น้ นั จึงไม่เท่ากันในแต่ละรอบการปลูก คณะผูว้ ิจยั จึง
ได้เก็บข้อมูลปั จจัยการเจริ ญเติบโตของสลัดคอสอติเกียในแต่ละกระบะของการปลูกซึ่ ง 1 กระบะจะประกอบไป
ด้วยผักจานวน 122 ต้น ทาให้ได้ค่าของจานวนวันที่ปลูกผัก อุณหภูมิ ค่า PH ของน้ า ค่าของปุ๋ ย จานวนผักที่รอดใน
แต่ละวัน และค่าน้ าหนักของสลัด ดังตัวอย่างตารางที่ 1 ซึ่งข้อมูลที่ทาการบันทึกเก็บเป็ นจานวน 2000 ข้อมูลตาม
วงรอบการเจริ ญเติบโตของผักสลัดคอสอติเกียโดยในการเก็บบันทึกข้อมูลใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 เดือน จาก 3 โรงเรื อน
ของดีโชฟาร์ม ตั้งที่ตาบลสันผีเสื้ อ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ตำรำงที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลปั จจัยเจริ ญเติบโตของสลัดคอสอติเกีย
วันที่ปลูก

อุณหภูมิ

ค่า PH

ค่าปุ๋ ย

จานวนผักที่รอด

น้ าหนัก

1

33

7.6

0

122

2.8

2

30

7.2

0

122

2.8

3

30

7.2

1510

116

3.0

4

29

7.6

1415

116

3.0

5

26

6.8

1365

104

3.1

3.2 กำรพัฒนำแบบจำลองกำรพยำกรณ์ (Build forecasting model)
เป็ นการน าข้อมูลที ได้จากการรวบรวมข้อมูล ปั จจัยเจริ ญ เติ บโตของสลัดคอสอติ เกี ย ไปสู่ การสร้ าง
แบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกีย จะนาข้อมูลเข้าในโปรแกรมเวก้า เวอร์ชนั่ 3.8.1 สร้างโมเดลโดย
การใช้รูปแบบโครงข่ายประสาทเทียม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็ นค่าน้ าหนักของโหนดในแต่ละลาดับชั้น
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ภำพที่ 1 แสดงค่าน้ าหนักของโหนดในแต่ละลาดับชั้นเมื่อผ่านโปรแกรมเวก้า เวอร์ชนั่ 3.8.1
เมื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนของการทานายผลลัพธ์ ก็จะนาแอตทริ บิวต์ที่เป็ นข้อมูลนาเข้ามาผ่านกระบวนการดัง
ภาพที่ 2 โดยในชั้น ที่ 1(Input node) คื อ ปั จจัยของการเจริ ญ เติ บ โตของสลัดคอสอติ เกี ย ลาดับถัด มาในชั้น ที่
2(Hidden node) คือชั้นที่ค ส่ วนชั้นที่ 3(Output layer) คือผลลัพธ์ที่ได้เป็ นน้ าหนักของสลัดคอสอติเกียที่พยากรณ์
ได้

ภำพที่ 2 แสดงโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม
หมายเหตุ. จาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น (น. 90), โดย เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557,
กรุ งเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์จากัด.
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ภำพที่ 3 แสดงการคานวณค่าในโหนดที่ 1 ใน Hidden layer ของโครงข่ายประสาทเทียม
หมายเหตุ. จาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น (น. 94), โดย เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557,
กรุ งเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์จากัด.
จากภาพที่ 3 เป็ นขั้นตอนของการแปลงปั จจัยของการเจริ ญ เติ บโตของสลัดคอสอติเกี ย(Input node)
ประกอบไปด้วย วันที่ปลูกผัก(A1) อุณหภูมิ(A2) ค่า PH ของน้ า(A3) ค่าของปุ๋ ย(A4) จานวนผักที่รอดในแต่ละ
วัน(A5) โดยใช้สมการ
range = (max-min)/2
base = (max+min)/2
norm_attribute = (attribute-base)/range
โดยที่ ค่ า max คื อ ค่ า ที่ ม ากที่ สุ ด และ min คื อ ค่ า ที่ น้ อ ยสุ ด ของแต่ ล ะแอตทริ บิ ว ต์ จากนั้ น น าค่ า
แอตทริ บิ ว ต์ที่ แ ปลงแล้ว มาใส่ ใ นสมการเพื่ อ ส่ ง ไปยัง activate function โดยใช้ sigmoid funcion ค่ า ของ
f(x) = 1/(1+e-x) เมื่อผ่าน activate function ทาให้ได้ค่าน้ าหนักของ โหนดในชั้นที่ 2(Hidden node) ซึ่งประกอบไป
ด้วย N1, N2 และ N3 ในภาพที่ 4

ภำพที่ 4 แสดงการคานวณค่า ใน Output layer ของ ของโครงข่ายประสาทเทียม
หมายเหตุ. จาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น (น. 95), โดย เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557,
กรุ งเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์จากัด.
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ส่วนของชั้นที่ 3(Output layer) เป็ นการคานวณจากผลรวมของค่าถ่วงน้ าหนักกับค่าที่ได้จากแอตทริ บิวต์
ที่ ผ่านการค านวณของชั้น ที่ 2(Hidden layer) และเมื่ อ น ามาผ่าน activate function โดยใช้ sigmoid funcion
เช่นเดียวกับชั้นที่ 2(Hidden layer) ผลลัพธ์ของโหนดสุ ดท้าย(Output layer) คือ ค่าน้ าหนักของสลัดคอสอติเกียที่
พยากรณ์ได้จากแบบจาลอง
3.3 กำรประเมินประสิทธิภำพของแบบจำลองกำรพยำกรณ์ (Evaluation and forecasting model)
การวิจยั ครั้งนี้ได้มีการวัดประสิ ทธิภาพด้วยวิธี Cross-validation โดยในงานวิจยั นี้ได้แบ่งข้อมูลออกเป็ น
5 ชุด(k=5) เนื่องจากปริ มาณข้อมูลที่ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั มีจานวน 2000 ข้อมูลทาให้แบ่งข้อมูลเป็ น 5 ชุด ชุด
ละ 400 ข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ เหลือ(k-1) จะนาไปสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ น้ าหนักสลัดคอสอติเกี ย
ส่วนข้อมูลที่เหลือ 1 ชุดข้อมูลจะนามาใช้ในการทดสอบประสิ ทธิภาพของโมเดลตามลาดับดังภาพที่ 5

ภำพที่ 5 แสดงการแบ่งข้อมูลเป็ น 5-Fold Cross-Validation
หมายเหตุ. จาก การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงเบื้องต้น (น. 58), โดย เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา, 2557,
กรุ งเทพฯ: เอเชียดิจิตอลการพิมพ์จากัด.
รอบที่ 1 ใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 2,3,4 และ 5 สร้างแบบจาลอง และใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 1 ในการทดสอบความ
ถูกต้องของการพยากรณ์
รอบที่ 2 ใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 1,3,4 และ 5 สร้างแบบจาลอง และใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ในการทดสอบความ
ถูกต้องของการพยากรณ์
รอบที่ 3 ใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 1,2,4 และ 5 สร้างแบบจาลอง และใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 3 ในการทดสอบความ
ถูกต้องของการพยากรณ์
รอบที่ 4 ใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 1,2,3 และ 5 สร้างแบบจาลอง และใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 4 ในการทดสอบความ
ถูกต้องของการพยากรณ์
รอบที่ 5 ใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 1,2,3 และ 4 สร้างแบบจาลอง และใช้ขอ้ มูลส่ วนที่ 5 ในการทดสอบความ
ถูกต้องของการพยากรณ์
เมื่อทาการทดสอบครบ 5 รอบแล้ว ก็ได้นาผลลัพธ์ประสิ ทธิ ภาพของแบบจาลองที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ย ทา
ให้ได้ประสิ ทธิภาพของโมเดลแบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้โครงข่ายประสาทเทียม
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4. สรุ ปผลกำรวิจัย
สรุ ปผลการสร้างแบบจาลองการพยากรณ์ น้ าหนักสลัดคอสอติเกี ย โดยใช้วิธีโครงข่ายประสาทเที ยม
แบบไม่ยอ้ นกลับ (Feedforward Network) การสร้างแบบจาลองการพยากรณ์น้ าหนักสลัดคอสอติเกียโดยการใช้
โครงข่ายประสาทเทียม โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ เวก้า โดยมีตวั แปรที่เป็ นปั จจัยการเจริ ญเติบโตของสลัด
ซึ่ งได้จากการสอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าพีเอช ปุ๋ ย จานวนผักที่รอด น้ าหนักของสลัดที่เก็บ การวิจยั
ครั้ งนี้ ได้มี การวัด ประสิ ทธิ ภาพของโมเดลโดยใช้การวัดประสิ ท ธิ ภ าพแบบ 5-fold cross-validation ผลการ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของโมเดลให้ค่าความถูกต้อง 85.00 %
ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงผลการเปรี ยบเทียบของโมเดล
ข้อมูลชุดที่

เปรี ยบเทียบกับข้อมูลชุดที่

1
2
3
4
5

2,3,4,5
1,3,4,5
1,2,4,5
1,2,3,5
1,2,3,4
ค่าเฉลี่ย

ผลการเปรี ยบเทียบ
74.50 %
94.75 %
85.75 %
84.75%
85.50%
85.00 %

5. อภิปรำยผล
ระบบแบบจาลองการพยากรณ์ น้ าหนัก สลัดคอสอติ เกี ยโดยการใช้โครงข่ายประสาทเที ยมแบบไม่
ย้อนกลับ ระบบแบบจาลองการพยากรณ์ที่พฒั นาสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ของปั จจัยการเจริ ญเติบโต
ของผักสลัด สามารถนาไปใช้ประโยชน์กบั งานทางด้านการเกษตร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภโชค (2559)
การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมกับงานด้านการเกษตร นิยมใช้ในการหาแบบจาลอง การทานายค่าผลลัพธ์
ที่อาจเกิดขึ้น การควบคุมที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ซึ่ งล้วนแล้วแต่ให้ค่าความแม่นยาที่ดีไม่ดอ้ ยไป
กว่าวิธีอื่น
ระบบแบบจาลองการพยากรณ์ ที่พ ัฒ นาอยู่ในรู ปแบบของโปรแกรมประยุกต์ สามารถใช้งานได้ง่าย
สามารถจัดการข้อมูลโหนดที่ ใช้สาหรับการพยากรณ์ ได้ และระบบยังสามารถเปรี ยบเที ยบข้อมูลเพื่อหาความ
แม่นยาของโมเดลได้ จากการทดลองใช้ระบบโดยนาข้อมูลการปลูกผักสลัดคอสอติ เกี ยไปพยากรณ์ น้ าหนักมี
ความแม่นยา มีผลการวัดประสิ ทธิภาพของโมเดลให้ค่าความถูกต้อง 85.00 % สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา
(2551) ใช้พยากรณ์ ผลผลิตลาไย โดยการใช้ขอ้ มูลกลุ่มชุดดิ นและข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่ งแบบจาลองโครงข่าย
ประสาทเทียม มีความแม่นยา และงานวิจยั ของ ผุศดี และกรวัฒน์ (2560) ได้นาเสนอแบบจาลองการพยากรณ์ราคา
มันสาปะหลัง โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นมีประสิ ทธิ ภาพดีที่สุด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
และต่อยอดในการพยากรณ์ราคามันสาปะหลังได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ
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งานวิจยั นี้ สามารถใช้เป็ นแนวทางในการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรของพืชชนิดอื่นๆ และองค์ความรู ้ที่
ได้มีประโยชน์ต่อภาครัฐ เกษตรกร และผูท้ ี่ เกี่ยวข้อง ในการนาค่าพยากรณ์ที่มีความถูกต้องไปใช้ในการบริ หาร
จัดการ วางแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมได้
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การประยุกต์ ใช้ เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนฟิ สิ กส์ กลศาสตร์
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E-mail: chat.teeka@gmail.com
บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนในการจัดการเรี ยนการสอน
ฟิ สิ กส์ เริ่ มจากการอธิ บายหลักการทางานของเซนเซอร์ วดั ค่าความเร่ ง วัดการเคลื่ อนที่ แบบหมุน และการ
ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนเป็ นเครื่ องมือวัดในการทดลองฟิ สิ กส์กลศาสตร์ เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟน
สามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยาและมี ความน่ าเชื่ อถื อสู ง นอกจากนี้ ได้ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ วดั
ความเร่ งและเซนเซอร์วดั การหมุนของการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
คาสาคัญ: เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน เซนเซอร์วดั ความเร่ ง เซนเซอร์วดั การหมุน ฟิ สิ กส์กลศาสตร์

ABSTRACT
The article presents the study of smartphones sensor technology for teaching and learning in physical
mechanics. We start the described the operation function of the accelerometer, gyroscope sensors, and
applications smartphone sensors as scientific tools are applied for the teaching and learning laboratory in physical
mechanics. The smartphones’ sensors are reliable and accurate enough to permit good measurements. Additional,
as it is shown with some examples of accelerometer and gyroscope sensors for studies kind of motion.
KEYWORDS: Smartphone Sensor, Accelerometer, Gyroscope Sensor, Physical Mechanics

1. บทนา
การใช้งานของอุปกรณ์พกพาในทุกระดับการเรี ยนการสอนวิชาฟิ สิ กส์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญใน
ทศวรรษที่ผา่ นมา เซนเซอร์ที่พบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ใหม่ ๆ โดยฉพาะเซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน (แอปพลิเค
ชัน) เหล่านี้ สามารถนามาใช้เป็ นเครื่ องมือวัดในการทดลองฟิ สิ กส์ ตัวอย่างเช่น เซนเซอร์ วดั ความเร่ ง (Vogt and
Kuhn, 2014; Vogt, Kuhn, and Müller, 2011; Vogt and Kuhn, 2012; González et al, 2015) สามารถน าไปใช้กับ
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การทดลองฟิ สิ กส์ เพื่ออธิ บายเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในแบบ 3 มิติ (Pereira et al, 2017) นอกจากนี้ ยงั ใช้
เป็ นเครื่ องมือวัดในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่น่าสนใจและการสาธิ ตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นได้
อย่างมากมาย (Cartwright, 2016)
เทคโนโลยีเซนเซอร์ อจั ฉริ ยะบนสมาร์ตโฟน (Smartphone) ในปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและล้ า
สมัย ทั้งเด็กและผูใ้ หญ่เข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ ได้ไม่ยาก เนื่ องจากเด็กเป็ นวัยแห่งการเรี ยนรู ้ เด็กในยุคนี้ส่วน
ใหญ่จึงเข้าถึงอุปกรณ์ สมาร์ ตโฟนได้โดยสะดวก และสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ ได้อย่างคล่องแคล่ว ปั จจุบนั
แอปพลิเคชัน่ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดาเนินชีวติ ของผูค้ นด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการทางาน
การติดต่อสื่ อสาร รวมทั้งการศึกษา เพราะแอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวสามารถช่วยให้ผคู ้ นทากิ จกรรมด้านต่างๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชัน่ ดังกล่าวมีอยูม่ ากมาย หากไม่มีความรู ้ที่
เพียงพอคงไม่สามารถใช้แอปพลิ เคชั่นได้อย่างเต็มความสามารถ และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สมาร์ ตโฟนเป็ น
เทคโนโลยีที่กาลังได้รับความนิยมกันมากในสังคมยุคปั จจุบนั และยังถือเป็ นสื่ อและนวัตกรรมยุคดิจิตลั สอดคล้อง
กับยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ เน้นการสร้างสื่ อดิ จิตลั และนวัตกรรมเพื่อให้เกิ ดการแข่งขันสู งและมีแนวโน้มที่ จะถูก
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ธุรกิ จที่ เกี่ ยวกับการสร้างแอปพลิเคชัน่ (Application) สาหรับระบบปฏิ บตั ิการของ
สมาร์ ตโฟนกาลังถูกจับจ้องและกาลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็ นคลื่นลูกใหม่ดา้ นเทคโนโลยีนวัตกรรม
ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่ ครบครันบวกกับขนาดเล็กกระทัดรัดของสมาร์ ตโฟนจึ งทาให้แอปพลิเคชัน่ บนเครื่ อง
สมาร์ ตโฟนได้รับความนิ ยมเป็ นอันมากในทุกๆ ระบบปฏิบตั ิการ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน่ บน
สมาร์ ต โฟนทั้ง ในระบบปฏิ บัติ ก ารไอโอเอสและแอนดรอยด์ กับ การออกแบบการจัด การเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ (Huffling et al., 2014; Sans et al, 2015; Vieyra et al, 2015) และการทดลองในรายวิชาฟิ สิ กส์ (Kuhn
and Vogt, 2014; Oprea and Miron, 2014; Monteiro, Cabeza, and Marti, 2015; Chevrier et al, 2013) นอกจากนี้
ยังมีนกั วิจยั ที่ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ วดั ความเร่ งในการทดลองการตกอิสระ (Vogt, Kuhn, and Müller, 2011; Vogt
and Kuhn, 2012) การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานจลน์ของวัตถุที่เคลื่อนที่ บนระนาบเอี ยง (Baldock and
Johnson, 2016) การเคลื่ อนที่ แบบหมุน (Vogt and Kuhn, 2013; Monteiro, Cabeza, and Marti, 2014; Klein et al,
2017; Hochberg et al, 2014; Patrinopoulos and Kefalis, 2015) การคลื่อนที่แบบกลิ้ง (Puttharugsa et al, 2016) และ
การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด (Castro–Palacio et al, 2013; Vogt and Kuhn, 2012)
ด้ว ยคุ ณ สมบัติ ที่ ดี ข องเซนเซอร์ บ นสมาร์ ต โฟนซึ่ งสามารถน ามาประยุก ต์เ ป็ นเครื่ อ งมื อ วัด ทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการทดลองทางฟิ สิ กส์ (González et al, 2015) เพราะค่าที่วดั ได้มีความแม่นยาสูงและข้อมูล
ที่ได้มีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นจึงมีแนวความคิดนาเอาเซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟน เช่น
เซนเซอร์วดั ความเร่ ง เซนเซอร์วดั การหมุน เป็ นต้น มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและใช้เป็ นเครื่ องมือวัดในการ
ทดลองฟิ สิ กส์กลศาสตร์ เพื่อยังประโยชน์ต่อความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนวิชานี้

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเข้าใจหลักการทางานของเซนเซอร์ วดั ค่าความเร่ งและการหมุนบนสมาร์ตโฟน
(2) เพื่อศึกษาการประยุกต์เซนเซอร์ วดั ค่าความเร่ งและการหมุนบนสมาร์ตโฟนในการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาฟิ สิ กส์
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3. เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟน
3.1 เซนเซอร์ วดั ค่ าความเร่ ง (Accelerometer Sensor)
เซนเซอร์ วดั ค่าความเร่ ง คือเซ็นเซอร์ ที่มีไว้สาหรับตรวจจับลักษณะการเคลื่ อนไหวของสมาร์ ต โฟน
โดยเป็ นการตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axis) ดังแสดงในรู ปที่ 1 ประโยชน์ในการใช้งานที่เห็นกันอยูเ่ ป็ นประจาก็
คือการปรับทิศทางการแสดงผล หรื อการใช้งานที่ตอ้ งอาศัยการเอียงเครื่ องไปในทิศทางต่างๆ เช่น ไม่วา่ เราเอียง
เครื่ องไปทางไหน หน้าจอก็จะปรับให้แสดงผลในทิศทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ
+y
-z

-x

+x

+z
-y

รู ปที่ 1 การกาหนดแกนทั้ง 3 ของเซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน
เซนเซอร์วดั ความเร่ งบนสมาร์ตโฟนเป็ นระบบจุลภาคของกระบวนการประมวลผลข้อมูลเชิงกลและเชิง
ไฟฟ้ าที่ เรี ยกว่าระบบไฟฟ้ าเชิ งกลระดับจุลภาค (micro-electro-mechanical systems: MEMS) ดังแสดงในรู ปที่ 2
ในกรณี ที่ง่ายที่ สุด คือ เซนเซอร์ วดั ความเร่ งประกอบด้วยมวลที่ สามารถเคลื่อนไปมา (seismic mass) ติดตั้งบน
เกลียวสปริ งและสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ถ้าความเร่ ง a กระทาต่อทิศทางใดแล้วจะ
ส่ งผลให้มวล m เคลื่อนที่ ไปเป็ นระยะทาง x การเปลี่ยนแปลงในตาแหน่ งนี้ สามารถวัดได้ด้วย piezo-resistive,
piezoelectric หรื อวิ ธี ก ารเชิ ง ความจุ (capacitive) ซึ่ งเป็ นการวัด ความเร่ งในรู ปของค่ า ความจุ ท างไฟฟ้ า
(capacitively)

( (a))

((b))

()

(c)

รู ป ที่ 2(ก) มวลพิ สูจ น์ (proof mass) หรื อ มวลที่ สามารถเคลื่ อนที่ ไ ปมาได้ (seismic mass) อยู่บ นเซนเซอร์ วดั
ความเร่ งที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งทาให้เกิดค่าความจุยงั ผลของอุปกรณ์ (ข)
มวลพิสูจน์เคลื่อนที่ไปด้านซ้ายทาให้ค่าความจุไฟฟ้ าด้านซ้ายลดลงในขณะที่ดา้ นขวามีค่าความจุไฟฟ้ าสู งขึ้น (ค)
โครงสร้างระดับจุลภาคของซิลิกอนที่อยูภ่ ายในซิปวัดความเร่ ง (Countryman, 2014)
รู ปที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่เรี ยบง่ายของเซนเซอร์ วดั ความเร่ ง ประกอบด้วยแผ่นซิ ลิกอน 3
แผ่นวางขนานกัน และเชื่อมต่อกับเกลียวสปริ งกลายเป็ นตัวเก็บประจุ 2 ตัวที่ต่อกันแบบอนุกรม แผ่นซิ ลิกอน 2
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แผ่นด้านนอกจะยึดแน่นไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ ส่ วนแผ่นตรงกลางใช้เป็ นส่ วนของมวลที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้
ความเร่ งเกิดจากระยะทางระหว่างแผ่นที่เคลื่อนที่ไปมาแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้ า แล้วแปลงกลับไป
เป็ นค่าความเร่ ง อาจกล่าวได้วา่ เซนเซอร์ น้ ีไม่ใช่เซนเซอร์วดั ความเร่ งโดยตรงแต่เป็ นเซนเซอร์วดั แรง (Vogt and
Kuhn, 2012)
3.2 เซนเซอร์ วดั การหมุน (Gyroscope Sensor)
เซนเซอร์ วดั การหมุน คือเซ็นเซอร์ ที่มีไว้สาหรับตรวจจับลักษณะการหมุนของสมาร์ ตโฟน โดยเป็ นการ
ตรวจจับแบบ 3 แกน (3-Axis) เช่นเดียวกันกับ Accelerator Sensor ดังแสดงในรู ปที่ 3 แต่จะมีความถูกต้อง และ
แม่นยามากกว่า เช่น การควบคุมการเล่นเกมส์ต่างๆ โดยเฉพาะเกมส์ที่ตอ้ งอาศัยการเคลื่อนไหวในหลายๆ ทิศทาง
ที่ เห็ นได้ชัดก็เช่ นบรรดาเกมส์ แข่งรถทั้งหลาย หากอาศัย Accelerator Sensor เพียงอย่างเดี ยว ในบางครั้งการ
ควบคุมก็อาจจะไม่เป็ นไปตามที่ใจต้องการ แต่การที่มี Gyro Sensor มาเสริ มก็จะทาให้การควบคุมมีความถูกต้อง
แม่นยามากขึ้นไม่วา่ จะจับถือเครื่ องในอิริยาบทแบบใดก็ตาม
+y

-x

-z

+z

+x
-y

รู ปที่ 3 ลักษณะการทางานของเซนเซอร์วดั ไจโรสโคป

รู ปที่ 4 หลักการทางานของเซนเซอร์วดั การหมุน (สื บค้นเมื่อ 20 ต.ค. 2560 จาก, http://howtomechatronics.com/)
เซนเซอร์ วดั การหมุน (Gyroscope) ที่ เปลี่ยนตามค่ามุมต่าง ๆ โดยใช้ปรากฏการณ์โคริ โอริ ส (Coriolis
Effect) เมื่อมวลเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ งด้วยความเร็ วเฉพาะและเมื่อเกิดการเปลี่ยนมุมภายนอกดัง
แสดงเป็ นลูกศรสี เขียว (Angular rate) ในรู ปที่ 4 แรงจะเกิดขึ้นตามที่แสดงด้วยลูกศรสี น้ าเงิน (F Coriolis) และ สี
แดง (Velocity) ซึ่ งจะทาให้เกิ ดการกระจัดของมวลในแนวตั้งฉาก จึ งคล้ายกับหลักการทางานของเซนเซอร์ วดั
ความเร่ ง การกระจัดนี้ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความจุที่วดั ได้ การประมวลผลและผลที่ได้น้ ี จะสัมพันธ์
กับอัตราการหมุนเชิงมุมโดยเฉพาะ
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4. การประยุกต์ ใช้ เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนในการสอนฟิ สิ กส์ กลศาสตร์
4.1 การเคลือ่ นทีใ่ น 1 มิติ
Vogt และ Kuhn (Vogt and Kuhn, 2012) ได้ศึกษาการตกอิสระด้วยเซนเซอร์ วดั ความเร่ งบนสมาร์ ตโฟน
โดยการติดตั้ง SPARKvue app บนสมาร์ ตโฟนแล้วนาสมาร์ ตโฟนไปปล่อยให้ตกอย่างอิ สระที่ ความสู ง 1.575
เมตร ด้วยการห้อยสมาร์ ตโฟนด้วยเชือกดังแสดงในรู ปที่ 5 แล้วตัดเชือกให้สมาร์ ตโฟนตกลงมา โดยวางวัตถุที่
นุ่มด้านล่างรองรับการตกของสมาร์ตโฟน (เช่นเบาะลดแรงกระแทกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี ยหายของสมาร์ตโฟน)
หลังจากที่เริ่ มทาการวัดความเร่ งด้วยการวัดที่ความถี่ในการวัด 100 เฮิรตซ์ พบว่าได้ค่าความเร่ งเนื่องจากแรงโน้ง
(g) ได้ค่าเท่ากับ 10.0  0.2 m/s2 ค่าที่ได้น้ ีมีระดับความเที่ยงตรงเพียงสาหรับการสอนในโรงเรี ยน

รู ปที่ 5 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วดั ความเร่ งในการทดลองการตกอิสระ (Vogt and Kuhn, 2012)
4.2 การเคลือ่ นทีบ่ นระนาบเอียง
Baldock และ Johnson (Baldock and Johnson, 2016) ได้ศึกษาการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานจลน์
ของวัตถุที่เคลื่อนที่บนระนาบเอียงดังแสดงในรู ปที่ 6 โดยใช้สมาร์ ตโฟนเป็ นวัตถุให้เคลื่อนที่ลงบนระนาบเอียง
และติดตั้ง SPARKvue app บนสมาร์ ตโฟนเพื่อวัดค่าความเร่ งเนื่ องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในแนวแกน y และ
ติดตั้ง Clinometer app สาหรับการวัดค่ามุมเอียงของระนาบเอียง เมื่อปล่อยสมาร์ตโฟนให้เคลื่อนที่ลงทที่มุม  =
5.75 และกาหนดให้อตั ราส่ วนของ a/g เป็ นศูนย์ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานจลน์ระหว่างสมาร์ ตโฟนกับ
พื้นผิวระนาบเอียงเป็ น 0.100

รู ปที่ 6 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ วดั ความเร่ งในการทดลองหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเสี ยดทานจลน์ของวัตถุที่
เคลื่อนที่บนระนาบเอียง (Baldock and Johnson, 2016)
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4.3 โมเมนตัมและการชน
Vogt และ Kuhn (Vogt and Kuhn, 2014) ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ชนกัน ทั้งการชนแบบยืดหยุน่ และการชน
แบบไม่ยืดหยุ่นดังแสดงในรู ปที่ 7 โดยใช้เซนเซอร์ วดั ความเร่ งที่ ติดตั้ง SPARKvue app บน iPhone หรื อ iPod
touch หรื อระบบ Android ซึ่ งการทดลองนี้ สามารถวัดค่าความเร็ วและความเร่ งก่อนและหลังชนกันทั้งสองแบบ
ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและสอดคล้องกันตามทฤษฎี

()

( )

รู ปที่ 7 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ วดั ความเร่ งในการทดลองการชน (ก) แบบยืดหยุน่ และ (ข) ไม่ยืดหยุน่ สมบูรณ์
(Vogt and Kuhn, 2014)
4.4 การเคลือ่ นทีแ่ บบหมุน
Patrinopoulos และ Kefalis (Patrinopoulos และ Kefalis, 2015) ได้ศึกษาการวัดความเร็ วเชิงมุมและการ
ค านวณโมเมนต์ข องความเฉื่ อ ยของของวัต ถุ ดัง แสดงในรู ป ที่ 8 โดยใช้สมาร์ ต โฟนเซนเซอร์ วดั การหมุ น
(gyroscope sensor) ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน่ Physics Toolbox Gyroscope ในการทดลองนี้ใช้วตั ถุที่มีลกั ษณะแข็งกลิง้
บนแผ่นเหล็กระนาบเอียง เนื่ องจากมวลและขนาดของสมาร์ ตโฟนมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับแผ่นเหล็ก จึ งไม่มี
ผลกระทบต่อโมเมนต์ความเฉื่ อยของวัตถุ ผลการทดลองได้ค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของสมาร์ ตโฟนและวงล้อ
รวมกันเท่ากับ 2.6  10-4 kgm2 ในขณะที่ค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของสมาร์ตโฟนเพียงอย่างเดียวเท่ากับ
6.3
-3
2
 10 kgm

รู ปที่ 8 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ไจโรสโคปในการวัดการเคลื่อนที่แบบหมุนของล้อจักรยาน (Patrinopoulos and
Kefalis, 2015)
4.5 การเคลือ่ นทีแ่ บบกลิง้
Puttharugsa และ คณะ (Puttharugsa et al., 2016) ได้ศึกษาการเคลื่ อนที่ แบบกลิ้งบนระนาบเอี ย งของ
ทรงกระบอกกลวงที่ทาจากท่อ PVC pipe มวล 0.256 ± 0.001 kg รัศมี 0.068 ± 0.001 m และความยาวท่อ 0.100 ±
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0.001 m และใช้แ ผ่ น พลาสติ ก ติ ด ที่ ป ลายท่ อ ด้า นใดด้า นหนึ่ ง เพื่ อ ใช้ยึ ด กับ สมาร์ ต โฟน (iPhone 4s) ที่ ติ ด ตั้ง
Sensorlog app เป็ นเครื่ องมือวัดค่าตัวแปรต่างๆ และติดตั้ง Clinometer app สาหรับการวัดค่ามุมเอียงของระนาบ
เอียงดังแสดงในรู ปที่ 9 จากการทดลองได้ค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานสถิตและค่าสัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทาน
จลน์เท่ากับ 0.205 ± 0.011 และ 0.178 ± 0.003 ตามลาดับ และ วัดค่าความเร่ งเชิงมุมที่ระนาบเอียงทามุม 6 และ
18ได้เท่ากับ 9.38 ± 0.07 และ 26.7 ± 0.2 rad/s2 ตามลาดับ

รู ปที่ 9 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ไจโรสโคปในการวัดการเคลื่อนที่ แบบกลิ้งบนระนาบเอียงของทรงกระบอก
กลวง (Puttharugsa et al., 2016)
4.6 การเคลือ่ นทีแ่ บบแกว่ งกวัด
Castro–Palacio และคณะ (Castro–Palacio et al., 2013; 2014) ได้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัดแบบ
สม่าเสมอและแบบไม่สม่าเสมอโดยใช้เซนเซอร์วดั ความเร่ งของสมาร์ ตโฟนที่ติดตั้ง Accelerometer Monitor app
ของระบบแอนดร์อยดังแสดงในรู ปที่ 10 โดยการนาสมาร์ตโฟนไปยึดติดกับไกล์เดอร์ของชุดการเคลื่อนที่บนราง
ไร้แรงเสี ยดทานของบริ ษทั Phywe ผลการทดลองที่ได้สามารถแสดงการสั่นฮาร์ มอนิ กส์แบบปกติและการสั่น
ฮาร์มอนิกส์แบบแดมป์ ด้วยค่าความเร่ งที่ข้ ึนกับเวลาในการสัน่ ที่ติดกับสปริ ง

รู ปที่ 10 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนในการวัดการออสซิลเลชัน (Castro–Palacio et al., 2013; 2014)
Vogt และ Kuhn (Vogt and Kuhn, 2012) ได้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบคาบของเพนดูลมั อย่างง่ายดังแสดง
ในรู ปที่ 11 โดยใช้เซนเซอร์วดั ความเร่ งที่ติดตั้ง SPARKvue app บน iPhone หรื อ iPod touch หรื อระบบ Android
ใช้เชื อกยาว 1.15 เมตรผูกติดกับสมาร์ ตโฟนแล้วปล่อยให้แกว่งอย่างอิ สระ พบว่าได้คาบการเคลื่อนที่ เท่ากับ
2.153 วินาที เปรี ยบเทียบกับการคานวณทางทฤษฎีมีความคลาดเคลื่อน 0.14 เปอร์เซนต์
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รู ปที่ 11 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนในการทดลองการเคลื่อนที่ แบบคาบของเพนดูลมั อย่างง่าย
(Vogt and Kuhn, 2012)
Kuhn และ Vogt (Kuhn and Vogt, 2012) ได้ศึกษาการเคลื่อนที่แบบคาบของสปริ งเพนดูลมั ดังแสดงใน
รู ปที่ 12 โดยใช้เซนเซอร์ วดั ความเร่ งที่ติดตั้ง SPARKvue app บน iPhone หรื อ iPod touch หรื อระบบ Android
โดยใช้สปริ งที่มีค่านิจสปริ งเท่ากับ 3.02 นิ วตันต่อเมตร ดึงสปริ งแล้วปล่อยให้สั่นขึ้น–ลง อย่างอิสระ 13 รอบ ได้
คาบการสัน่ เท่ากับ 18.22 วินาที

รู ปที่ 12 การประยุกต์ใช้เซนเซอร์บนสมาร์ ตโฟนในการทดลองการเคลื่อนที่แบบคาบของสปริ งเพนดูลมั (Kuhn
and Vogt, 2012)

5. สรุ ป
เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนสามารถนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างหลากหลาย
ในสาขาทั้งการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และทางการแพทย์ โดยเฉพาะการนามาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่ องมือวัดในการ
ทดลองฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ ที่ผูว้ ิจัยให้ความสนใจเป็ นพิเศษเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมื อในการจัดการเรี ยนการสอนใน
สาขาวิชาฟิ สิ กส์ เนื่ องจากเซนเซอร์ ในสมาร์ ตโฟนสามารถวัดค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยาและมีความน่าเชื่อถื อสู ง
ดังนั้นการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ บนสมาร์ ตโฟนเป็ นเครื่ องมื อวัดในการทดลองฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ สมควรได้รับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริ มให้นามาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้น

6. ข้ อเสนอแนะ
การนาเซนเซอร์บนสมาร์ตโฟนไปใช้เป็ นเครื่ องมือวัดในการทดลองทางฟิ สิ กส์กลศาสตร์น้ นั จาเป็ นต้อง
ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ เซนเซอร์ ต่ า ง ๆ บนสมาร์ ต โฟนของแต่ ล ะระบบปฏิ บัติ ก าร ก่ อ นติ ด ตั้ง และเลื อ กใช้
แอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ เพื่อประสิ ทธิภาพการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างแท้จริ ง
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2396

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the behaviors of undergraduate students towards coastal
resource conservation in the Eastern seaboard area of Thailand. Conservation attitudes, awareness, and
understanding of coastal resource issues were used as the important factors affecting on their conservation
behaviors. The questionnaire was used as a tool to collect data from 800 questionnaire respondents. Data were
analyzed by using descriptive statistics, expressed in percentages, and using inference statistics to test the
hypotheses. The relationship between the variables was analyzed by regression analysis at the 0.05 significant
level. It was found that (1) students in different disciplines did not show significant differences in conservation
behavior of coastal resources; and (2) coastal resource conservation behavior of the students was positively
correlated with the conservation factors; such as understanding of coastal resource issues, the information
receiving from the mass and specialized media, attitudes and awareness of coastal resource conservation.The
results of this study can be used as a model for coastal resource conservation and to plan for conservation behavior
development among students, as well as the local population in other coastal areas of Thailand. However, this
research suggests public and private sectors to proactively formulate any policies that will have direct impacts on
coastal resource conservational behaviors by focusing on knowledge and awareness development activities with
promote through mass media.
KEYWORDS: Coastal resources conservation, Behavior, Attitude, Awareness, Eastern seaboard

1. ความสาคั:และทีม่ าของปั:หาวิจัย
เนื่ องจากทรัพยากรชายฝั่งทะเลเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดาเนินกิจกรรมทางทะเลของมนุษย์ โดยมนุษย์
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การแปรสภาพแหล่งป่ าชายเลนเพื่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ชายฝั่ ง ฯลฯ ซึ่ งพบว่าชุ มชนมี การปล่อยสารเคมี ที่มีก ารผสมของฟอสฟอรั ส ลงสู่ ทะเล โดยจากการประเมิ น
สถานการณ์คุณภาพน้ าทะเลบริ เวณพื้นที่จงั หวัดชลบุรีพบว่าคุณภาพน้ าค่อนข้างมีปัญหาโดยเฉพาะบริ เวณเกาะสี
ชัง (หาดถ้ า พัง ) อ่ า วชลบุ รี 100 เมตรและท่ า เรื อ แหลมฉบัง ของจังหวัดชลบุ รีมี ค่าฟอสฟอรั ส ไม่เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานฯ พบการปนเปื้ อนของโลหะหนักในตะกอนดินที่เกิดจากการสะสมระยะยาวจากอุตสาหกรรมประเภท
การผลิตเหล็ก หลอมเหล็ก ต่อเรื อ ซ่อมเรื อ ทาสี เรื อ เคมีภณ
ั ฑ์ และโรงงานเยือ่ กระดาษจึงส่งผลต่อระบบนิเวศทาง
ทะเล ทั้งนี้ ศุนย์วิจยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีการรายงานว่าพบวาฬ
เกยตื้นเน่าตาย บริ เวณท่าเรื อแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ฝั่ ง ตะวัน ออก กรมทรั พ ยากรทางทะเลฯ, 2560) ชลาทิ พ จัน ทร์ ชมภู แ ละคณะ (2559) ศึ กษาพบว่า แนวโน้ม
ประชากรเต่าทะเลและจานวนไข่เต่าทะเล บริ เวณเกาะครามลดลงรวมถึงคุณภาพในการปฏิสนธิของไข่ลดน้อยลง
เนื่ องจากปั จจัยทางธรรมชาติ ด้านอุ ณหภูมิที่เ พิ่ม สู งขึ้ น และกิ จกรรมของมนุ ษ ย์ที่ส่ งผลการตายของเต่ า ทะเล
นอกจากการขยายตัวของภาคอุ ตสาหกรรมแล้ว มัท นา ลัด ดาสิ ริ พ ร (2555) การสร้ า งท่ า เรื อ น้ า ลึ ก ก่ อให้เกิ ด
2397

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อระบบนิเวศทางทะเลซึ่ งจาเป็ นจะต้องมีการขุดทรายเพื่อถมทะเลจึงทาให้พ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงและอาจจะทาให้กระแสน้ าเปลี่ยนส่งผลกระทบไปถึงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชุมชน
จากปั ญหาดังกล่าวมนุษย์คือตัวการสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชายฝั่งทะเล พฤติกรรม
การอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลของมนุ ษย์จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้การอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลมี
ความยัง่ ยืนหรื อไม่น้ นั จะต้องขึ้นอยูก่ บั นโยบายหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่ภาครัฐนามาปฏิบตั ิใช้ อีกทั้งการมีส่วนร่ วม
และจิ ตสานึ กรั บผิดชอบจากชุ มชนในพื้นที่ ก็มีส่วนสาคัญเช่ นกันประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันใน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฏหมายทะเล ค.ศ. 1982 ภาค 12 ว่าด้วยการคุม้ ครองและรักษาสิ่ งแวดล้อมทาง
ทะเลระบุชดั เจนว่ารัฐมีพนั ธกรณี ที่จะต้องคุม้ ครองและรักษาสิ่ งแวดล้อมทางทะเล ( กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ, 2548: 87) จึ งนามาสู่ การวิจยั ครั้งนี้ โดยนักศึกษาถูกนามาเป็ นกลุ่มตัวอย่างการศึกษา
เพราะนักศึ กษาคือกลุ่มสาคัญลาดับแรกที่ ตอ้ งได้รับการพัฒนาแนวคิด เพื่อสอดรั บกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ประกอบกับทองเรี ยน อมรัชกุล (2525) กล่าวว่านักศึกษามีลกั ษณะนิ สัยคือมีความมุ่งมัน่ ความต้องการแสวงหา
ความรู ้ ต้องการแสวงหาความมัน่ คงทางสังคม มีความพร้อมทางเวลาและสติปัญญาที่จะสามารถได้รับการพัฒนา
ให้มีความเฉลียวฉลาด
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศได้แก่ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี สื บเนื่องจากบริ เวณ
พื้นที่ดงั กล่าวเป็ นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งที่ต้ งั ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ชายฝั่ งทะเลเพื่อดาเนิ นกิ จกรรมเหล่านี้ ย่อมจะส่ งผลต่อระบบนิ เวศทางทะเลอย่างแน่นอน กลุ่มนักศึ กษาจึงเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายแรกของการพัฒนาแนวคิดและพฤติกรรมการอนุรักษ์เพื่อนาไปสู่ การอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยัง่ ยืน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี บริ เวณพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยการอนุรักษ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี พ้นื ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
เนื่ องจากทรั พยากรชายฝั่ งทะเลบริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกของประเทศไทยมี สภาพเสื่ อมโทรม
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจึงเป็ นตัวชี้วดั สาคัญต่อการนามาซึ่ งตัวแบบพฤติกรรมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล โดยพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีแนวคิดจากการมีส่วนร่ วมและแนวคิด
หลักสานึ กรับผิดชอบซึ่ งผูว้ ิจยั นาแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1977) กล่าวถึงกระบวนการของการมีส่วนร่ วม
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนได้แก่ (1) การมีส่วนร่ วมด้านการรวบรวมปั ญหา (2) การมีส่วนร่ วมด้านการวางแผน (3)
การมีส่วนร่ วมด้านการดาเนิ นกิ จกรรม (4) การมีส่วนร่ วมด้านการรับผลประโยชน์ (5) การมีส่วนร่ วมด้านการ
ประเมิ นผลและ สถาบันพระปกเกล้า (2547) กล่าวว่าหลักสานึ กรั บผิดชอบได้แก่ (1) การบริ หารงานอย่างมี
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ประสิ ทธิ ภาพ (2) การมีเป้ าหมายชัดเจน (3) การสร้างความเป็ นเจ้าของ (4) การติดตามประเมินผลและ (5) การมี
แผน นามาเป็ นแบบวัดพฤติกรรมการอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยอนุ รักษ์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย 6 ปั จจัย ได้แก่ (1) ด้านทัศนคติและความตระหนัก (2)
ด้านหน่ วยงานรณรงค์ซ่ ึ งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงเดื อน พันธุ มนาวิน (2541) กล่าวไว้ว่าบุ คคลจะต้องมี
องค์ประกอบพื้นฐานคือการรู ้เชิงประเมินคุณค่า ความรู ้สึก การมุ่งการกระทาซึ่ งปั จจัยพื้นฐานเหล่านี้ส่งผลทาให้
บุคคลเกิดแนวโน้มในการแสดงออกทางพฤติกรรม โดยผูว้ จิ ยั นาแนวคิดดังกล่าวมาวัดทัศนคติและความตระหนัก
ว่านักศึกษามีระดับความคิดเห็นหรื อมีการรู ้เชิงประเมินคุณค่า ความรู ้สึก การมุ่งกระทาต่อทรัพยากรชายฝั่งทะเล
อย่างไร เช่น การร่ วมปลูกป่ าชายเลนมีความสาคัญต่อท่าน แม้ท่านไม่ได้อาศัยอยูบ่ ริ เวณชายฝั่ง นักศึกษาเข้าร่ วม
กิ จกรรมการอนุ รักษ์เมื่อมี การรณรงค์จากหน่ วยงานเท่านั้น เป็ นต้น (3) ด้านความรู ้ การอนุ รักษ์สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วิจารณ์ พานิ ช (2547) ซึ่ งกล่าวไว้ว่าความรู ้ คือรู ้ภาคทฤษฏี ว่าสิ่ งนั้นคืออะไร รู ้วิธีการด้วยการนา
ความรู ้ในเชิงทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์หรื อสภาพแวดล้อมต่างๆซึ่ งผูว้ จิ ยั นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็ น
ตัวชี้วดั ระดับความคิดเห็น เช่น หากท่านทากิจกรรมหรื อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเล ท่านคานึงถึงเขต
การใช้งานเสมอ เช่น เขตอนุรักษ์ เขตสงวน เขตการใช้งาน (4) ด้านการรับข่าวสื่ อเฉพาะกิจ (5) ด้านการรับข่าว
สื่ อมวลชนซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Wilbur Schramm (1954) กล่าวไว้วา่ ขั้นตอนของการรับข่าวของผูร้ ับสาร
จะเริ่ มต้นจากผูร้ ั บสารได้ทาการรั บสารแล้วจึ งทาการถอดรหัส ตี ความหมายและทาการเข้ารหัสสารที่ ได้รับ
ขั้นตอนต่อมาเมื่อผูร้ ับสารทาการเข้ารหัสสารที่ได้รับแล้วจึงเกิ ดการกระตุน้ และตอบสนอง ผูร้ ับสารจึ งเกิ ดการ
ตัดสิ นใจและเป็ นเหตุจูงใจให้เกิดการแสดงพฤติกรรมการและ (6) ด้านการเห็นแบบอย่างสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura, A. (1971) กล่าวว่าบุคคลสามารถที่จะเรี ยนรู ้พฤติกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ เมื่อ
เห็นการกระทาดังกล่าวจึงกระทาตามตัวแบบ หลักแนวคิดนี้จึงนามาวัดระดับความคิดเห็นของนักศึกษา เช่น ท่าน
ร่ วมกิจกรรมปลูกป่ าชายเลนเมื่อท่านเห็นศิลปิ นร่ วมกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยด้านทัศนคติและความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้แก่
การศึกษาของ นิ ภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2545) พบว่านักศึกษาที่มีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในระดับมากจะเป็ นผูม้ ีพฤติกรรมการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวและการศึกษาของ ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินนั ท์ (2544)
พบผลการศึกษาว่าทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมซึ่ งหมายความว่าประชาชนที่ มีทศั นคติต่อการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิ งบวกจะมีส่วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมมาก ปั จจัยต่อมาการเห็ นแบบอย่างสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ นิ ภาพร โชติ สุดเสน่ ห์
(2545) ศึ กษาพบว่านักศึ กษาที่ มีแบบอย่างที่ ดีจากบิ ดามารดาเป็ นผูท้ ี่ มีพฤติ กรรมการอนุ รักษ์สถานที่ ท่องเที่ ยว
สาหรับปั จจัยด้านการรับข่าวด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเลสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีระศักดิ์ จริ นทร์ รัตนากร
(2544) พบผลการศึกษาว่าการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่ อทั้ง 3 ประเภท คือ สื่ อมวลชน
สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์หอยหลอด หากประชาชนมีการเปิ ดรับ
ข่าวสารเกี่ ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดมาก การมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์หอยหลอดก็จะมีมากตามไปด้วยและ
ปั จจัยต่อมาคือ ความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จุฑามาศ อ่อนวงศ์
(2554) พบผลการศึ กษาว่าชาวบ้านมี ความรู ้เกี่ ยวกับป่ าชายเลนในระดับมาก โดยความรู ้ เกี่ ยวกับป่ าชายเลนมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยชาวบ้านมีความรู ้ในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและยาวนานที่สุด
จากการรวบรวมแนวคิ ด และผลงานวิจัย ในอดี ตที่ เกี่ ย วข้อง นามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิ ดสาหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ปัจจัยการอนุรักษ์
ด้านทัศนคติและความตระหนัก
(ATAW)
ด้านหน่วยงานภาครัฐ (GOVT)
ด้านการเห็นแบบอย่าง (MODEL)
การรับข่าวสื่อเฉพาะกิจ (SMEDIA)
ด้านความรู้การอนุรักษ์ (KNOWL)
ด้านการรับข่าวสื่อมวลชน (NEWS)

พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
(1) พฤติกรรมการมีส่วนร่วม (PARTI)
(2) พฤติกรรมการติดตามผล (EVAL)
(3) พฤติกรรมความเป็นเจ้าของทรัพยากร (OWNER)
(4) พฤติกรรมอนุรักษ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (QUALLIFE)
(5) พฤติกรรมจัดการกับผู้กระทาผิด (UNIT)
(6) พฤติกรรมอนุรักษ์เพื่อการยอมรับทางสังคม
(SOCIAL)
สาขาวิชาที่เรียน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 สมมุติฐานที่ 1 นักศึกษาต่างสาขาวิชามีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลแตกต่างกัน
4.2 สมมุติฐานที่ 2 ปั จจัยการอนุรักษ์มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้เป็ นการวิจยั เชิงผสม ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือนักศึกษา
ที่ ก าลัง ศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี บ ริ เ วณพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ทะเลตะวัน ออกของประเทศไทยจ านวน 60,144 คน
(สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 800 คนเพื่อดาเนินการวิจยั
5.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ทัศนคติและความตระหนัก หน่วยงานภาครัฐ การเห็น
แบบอย่าง การรับข่าวสื่ อเฉพาะกิจ ความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์ และการรับข่าวสื่ อมวลชน
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
5.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดย
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวัดพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากสถาบันอุดมศึ กษาพื้นที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันออกของประเทศไทย โดยเกณฑ์การให้คะแนนคื อมี
พฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรชายฝั่ ง ทะเลดี ที่ สุดจะได้รั บคะแนนเท่ า กับ 5 และมี พ ฤติ กรรมการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลน้อยที่สุดจะได้รับคะแนนเท่ากับ 1 ตามลาดับ
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึ กษาที่ กาลังศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ใน
สถาบันอุดมศึกษา 6 แห่งของจังหวัดชลบุรีและจันทบุรีจานวน 800 คน
5.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ ได้รับจากการตอบแบบสอบถามประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ปเพื่อคานวณค่าสถิติต่าง ๆทั้งสถิติเชิงพรรณนาโดยแสดงในรู ปแบบค่าเฉลี่ย ร้อยละและสถิติเชิงอนุมาน
เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซึ่ งใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression Analysis) ณ
ระดับนัยสาคัญที่ 0.05 ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั วิเคราะห์ปัจจัยการอนุรักษ์และปั จจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ
ของนักศึกษาที่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาตรี พ้นื ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย (Factor Analysis) เพื่อ
ตรวจสอบข้อคาถามก่อนที่จะนามาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม พบผลการศึกษาว่าปั จจัย
การอนุรักษ์และพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยการอนุรักษ์
เลขทีข่ ้ อคาถาม
1
(ATAW)
5 (ATT)
0.74
2 (ATT)
0.66
1 (ATT)
0.65
7 (AWN)
0.63
6 (AWN)
0.61
10 (AWN)
0.58
4 (ATT)
0.53
9 (AWN)
0.42
3 (ATT)
8 (AWN)
24 (KNOWL)
11 (MODEL)
14 (MODEL)
13 (MODEL)
12 (MODEL)
15 (MODEL)
19 (SMEDIA)
20 (SMEDIA)
18 (SMEDIA)
25 (KNOWL)

ปัจจัยการอนุรักษ์
2
3
4
5
6
(GOVT) (MODEL) (SMEDIA) (KNOWL) (NEWS)

0.78
0.78
0.55
0.36
0.75
0.74
0.44
0.43
0.76
0.74
0.68
0.73
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เลขทีข่ ้ อคาถาม
1
(ATAW)
21 (KNOWL)
22 (KNOWL)
16 (NEWS)
17 (NEWS)
23 (NEWS)
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ปัจจัยการอนุรักษ์
2
3
4
5
6
(GOVT) (MODEL) (SMEDIA) (KNOWL) (NEWS)
0.59
0.56
0.70
0.64
0.50

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
เลขทีข่ ้ อคาถาม
ปัจจัยพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝั่งทะเล
1
2
3
4
5
6
(PARTI) (EVAL) (OWNER) (QUAL- (MGT) (SOCIAL)
LIFE)
2 (PARTI)
0.85
3 (PARTI)
0.84
4 (PARTI)
0.82
5 (PARTI)
0.81
6 (PARTI)
0.80
1 (PARTI)
0.79
8 (PARTI)
0.59
18 (PARTI)
0.55
13 (PARTI)
0.52
14 (PARTI)
0.46
9 (PARTI)
0.45
28 (ACT)
0.86
29 (ACT)
0.86
27 (ACT)
0.86
26 (ACT)
0.81
25 (ACT)
0.80
30 (ACT)
0.71
20 (ACT)
0.73
21 (ACT)
0.71
23 (ACT)
0.69
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เลขทีข่ ้ อคาถาม
1
(PARTI)
19 (ACT)
24 (ACT)
22 (ACT)
12 (PARTI)
11 (PARTI)
10 (PARTI)
7 (PARTI)
16 (ACT)
32 (ACT)
31 (ACT)
33 (ACT)
18 (ACT)
17 (ACT)
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ปัจจัยพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝั่งทะเล
2
3
4
5
6
(EVAL) (OWNER) (QUAL- (MGT) (SOCIAL)
LIFE)
0.65
0.57
0.44
0.78
0.69
0.55
0.55
0.41
0.86
0.85
0.71
0.78
0.76

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมุตฐิ านที่ 1 นักศึกษาต่ างสาขาวิชามีพฤติกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลแตกต่ างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนและความแปรปรวนของพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
กลุ่มสาขาวิชา
Mean
F
Sig.
กลุ่มการศึกษา
3.59
กลุ่มมนุษย์และศิลปกรรมศาสตร์
3.49
กลุ่มสังคมศาสตร์ ธุรกิจและกฏหมาย
3.67
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
3.55
1.00 0.50
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ การผลิตและการก่อสร้าง
3.50
กลุ่มการเกษตรศาสตร์
3.63
กลุ่มสุขภาพและสวัสดิการ
3.61
กลุ่มการบริ การ
3.48
3.58
1.00 0.50
Total
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จากตารางที่ 3 พบผลการศึกษาว่านักศึ กษาต่างกลุ่มสาขาวิชามีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ ง
ทะเลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่าสถิติ F เท่ากับ 1.00 และค่า Sig มีค่าเท่ากับ
0.50 ซึ่งมากกว่า α = 0.05
สมมุตฐิ านที่ 2 ปัจจัยการอนุรักษ์ มผี ลต่ อพฤติกรรมการอนุรักษ์ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษา
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการอนุรักษ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี พ้นื ที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย
ปัจจัยการอนุรักษ์
R
R2 Adjusted S.E.est
F-test
t-test
R2
F
Sig t Sig
(Constant)
ด้านความรู ้การอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งทะเล
ด้านการรับข่าวทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล (สื่ อเฉพาะกิจ)
ด้านทัศนคติและความตระหนัก
ด้านการรับข่าวทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล (สื่ อมวลชน)

0.51

0.26

0.26

0.40

71.07 0.00 5.96 0.00
9.88 0.00
6.73 0.00
5.07 0.00
3.13 0.00

จากตารางที่ 4 พบผลการศึ กษาว่ามี 4 ปั จจัยที่ สามารถร่ วมอธิ บายการแปรผันพฤติกรรมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาได้ประมาณร้อยละ 26.00 (R2 = 0.26) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าปั จจัยการอนุรักษ์ท้ งั
4 ปั จจัยมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ งทะเลอยู่ในระดับที่ ไม่สูงมาก ได้แก่ (1) ด้านความรู ้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (2) ด้านการรับข่าวทรัพยากรชายฝั่งทะเล (สื่ อเฉพาะกิจ) (3) ด้านทัศนคติและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและ (4) ด้านการรับข่าวทรัพยากรชายฝั่งทะเล (สื่ อมวลชน) ปั จจัย
การอนุ รั ก ษ์ท้ งั 4 ปั จ จัย ได้แ ก่ (1) ความรู ้ การอนุ รักษ์ทรั พ ยากรชายฝั่ งทะเลสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ
จุฑามาศ อ่อนวงศ์ (2554) พบผลการศึกษาว่าชาวบ้านมีความรู ้เกี่ยวกับป่ าชายเลนในระดับมาก โดยความรู ้เกี่ยวกับ
ป่ าชายเลนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ป่าชายเลน (2) การรับข่าว
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (สื่ อเฉพาะกิจ) และ (3) การรับข่าวทรัพยากรชายฝั่งทะเล (สื่ อมวลชน) พบผลการศึกษาว่า
สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ จริ นทร์รัตนากร (2544) ศึกษาว่าการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์หอยหลอดจากสื่ อ
ทั้ง 3 ประเภท คือ สื่ อมวลชน สื่ อบุคคลและสื่ อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
หอยหลอด ปั จจัยต่อมาคือ (4) ทัศนคติและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล พบผลการศึกษา
สอดคล้องกับ นิ ภาพร โชติสุดเสน่ห์ (2545) ศึ กษาพบว่านักศึกษาที่มีทศั นคติที่ดีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รักษ์ในระดับมากจะเป็ นผูม้ ีพ ฤติกรรมการอนุ รักษ์สถานที่ ท่องเที่ยวและการศึกษาของกับ ภิญญาภรณ์ เพ็ญ
ภินนั ท์ (2544) พบผลการศึกษาว่าทัศนคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมใน
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การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งหมายความว่าประชาชนที่มีทศั นคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเชิงบวกจะมีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก ทั้งนี้ นกั ศึกษาในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกได้รายงานว่าพบปั ญหาปริ มาณสัตว์
ทะเลลดลง พื้นที่ป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเลเสื่ อมโทรมลงและเสนอแนวทางแก้ไขปั ญทรัพยากรชายฝั่ ง
ทะเลเสื่ อมโทรมในพื้นที่จงั หวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรีไว้วา่ (1) นักศึกษาควรสมัครใจเข้าร่ วมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดขึ้น (2) นักศึกษาควรศึกษาความรู ้หรื อกฏหมายทางทะเลต่างๆและ
(3) หากมีโอกาสนักศึกษาควรเข้าร่ วมกิจกรรมการเพิ่มปริ มาณสัตว์น้ าทะเลกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น จึง
สรุ ปผลการศึกษาได้วา่ (1) ความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล (2) การรับข่าวด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล
ผ่านสื่ อเฉพาะกิจ (3) ทัศนคติและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและ (4) ปั จจัยการรับข่าว
ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเลผ่านสื่ อมวลชนมีผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล หากนักศึ กษามี
ปั จจัยการอนุรักษ์ท้ งั 4 ปั จจัยข้างต้นมากจะส่งผลทาให้นกั ศึกษามีพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลมาก
ขึ้น ในทางกลับกันหากนักศึกษามีปัจจัยการอนุรักษ์ท้ งั 4 ปั จจัยน้อย พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล
มีแนวโน้มที่จะน้อยลง

7. สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
พฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรชายฝั่งทะเล
Mean
Std.
Deviation
พฤติ ก รรมการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรชายฝั่ ง ทะเล (MAR-COASTBEHV)

ระดับ
นัยสาคั:

3.58

0.46

ดี

1. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม (PARTI)

2.73

0.97

ปานกลาง

2. พฤติกรรมการติดตามผล (EVAL)

3.42

0.90

ดี

3. พฤติกรรมความเป็ นเจ้าของทรัพยากร (OWNER)

4.16

0.55

ดี

4. พฤติกรรมอนุรักษ์เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี (QUAL-LIFE)

3.73

0.74

ดี

5. พฤติกรรมจัดการผูก้ ระทาผิด (UNIT)

3.81

0.88

ดี

6. พฤติกรรมอนุรักษ์เพื่อการยอมรับทางสังคม (SOCIAL)

3.62

1.20

ดี

ตารางที่ 5 สรุ ปผลการศึกษาได้วา่ นักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 518 คน
(ร้อยละ 70.28) มากกว่าเพศชายซึ่ งมีจานวน 219 คน (ร้อยละ 29.72) ซึ่ งพฤติกรรมการอนุ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ ง
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ทะเลโดยรวมอยู่ในระดับดีซ่ ึ งนักศึ กษามีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการร่ วมสังเกตปั ญหา เสนอแนะแนวทาง
แก้ไข ดาเนิ นกิ จกรรม ประเมินผลตลอดจนร่ วมมีจิตสานึ กรับผิดชอบต่อปั ญหาการเสื่ อมโทรมของทรั พยากร
ชายฝั่งทะเล

8. ข้ อเสนอแนะ
(1) นักศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยควรรับข่าวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลผ่านสื่ อต่างๆให้มากขึ้น โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์
(2) นักศึ กษาควรเข้าร่ วมกิ จกรรมที่ มีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ทรั พยากรชายฝั่ งทะเลกับหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลให้มากยิง่ ขึ้น
(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลควรจัดให้มีถงั ขยะแยกประเภท โดยเพิ่ม
การจัดวางของถังขยะแยกประเภทบริ เวณชายหาดเพื่อกระตุน้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะก่อนลงถัง

9. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วิทยาเขตบางแสนและจันทบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระและจันทบุรี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่ในการแจกแบบสอบถาม นอกจากนี้
ผูว้ ิจัยขอขอบคุ ณนักศึ กษาผูต้ อบแบบสอบถามและผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ทุกท่ านที่ ให้ความร่ วมมื อในการให้ข ้อ มู ล
สาหรับการศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่เก็บข้อมูล
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การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัส
สารเคมี และศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีของพนักงานในสถานประกอบการซ่อม
และเคาะพ่นสี รถยนต์ในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานในสถานประกอบ
ซ่อมและเคาะพ่นสี 8 แห่ งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 215 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม
ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2560 ด้วยแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น โดยมีดชั นี ความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถาม
(IOC) เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคว์สแควร์ สถิติสมั ประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั และสถิติวเิ คราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานในสถานประกอบการซ่อม
และเคาะพ่นสี รถยนต์ มีพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีอยู่ในระดับต่ าร้อยละ 58.1 และพบว่า ความรู ้
เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี การได้รับการอบรม การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล และการได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p-value < .01) แต่การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัส
สารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .01) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบขั้นตอน พบว่า ปั จจัยด้าน
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ความรู ้เกี่ ยวกับอันตรายจากสารเคมี การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี การได้รับการอบรม และการได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล สามารถร่ วมทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี ของ
พนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ได้ร้อยละ 54.6 (p - value < .05) โดยที่ปัจจัยการได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด
คำสำคัญ: พฤติกรรมเสี่ ยง, การรับสัมผัสสารเคมี, เคาะและพ่นสี

ABSTRACT
This research study was a cross-sectional survey. The objective of this research were to analyze the risk
behavior for chemical exposure and studying the factor predicting risk behavior for chemical exposure among
workers in repair and spray painting shop in Bangkok. The sample was used in the study of 215 in repair and
spray painting shop in Bangkok. Data were collected during March to May 2017 with the questionnaire developed
by the researcher. The content validity of the questionnaire (IOC) was 0.89. The descriptive statistics, Chi-square,
Pearson’s product moment correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results showed that
58.1% of employees in the repair and spray painting shop had low risk behaviors. It was found that the use of
knowledge of chemical hazards, training, personal protective equipment. And social support there was a
statistically significant negative correlation (p-value <.01) with exposure to chemicals. But the perception of
chemical exposure. Positive correlation with risk behaviors in chemical exposure was significant (p-value <.01).
In addition, the results of the stepwise multiple regression analysis revealed that knowledge of chemical hazards,
perception of chemical exposure to be trained and support for personal protective equipment. Predictive risk
behaviors of employees in the repairing and spraying were 54.6% (p - value < .05). Where factors were supported
personal protective equipment was the most influential variables.
KEYWORDS: risk behavior, exposure chemical, repair and spray painting

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมยานยนต์ได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเนื่ องจากปริ มาณการใช้รถยนต์ที่มีจานวน
มากขึ้นสังเกตได้จากรถยนต์ที่จดทะเบี ยนมีสูงถึง 15 ล้านคัน ซึ่ งค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 ถึง
2557 พบว่าค่าเฉลี่ยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นปี ละประมาณ 9.5 แสนคัน และคาดว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้ารถยนต์ที่จดทะเบียน
อาจจะสู งถึง 19 ล้านคัน ซึ่ งส่ งผลให้สถานประกอบการเกี่ ยวกับรถยนต์เพิ่มขึ้นตามมาด้วย ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย
(2558) และปั จ จุ บัน มี ส ถานประกอบการณ์ ซ่ อ มและเคาะพ่ น สี ร ถยนต์ ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยูใ่ น 3 อันดับแรก และเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่ ง
กรุ งเทพมหานครก็จดั เป็ น 3 อันดับแรกของจังหวัดที่ มีอุตสาหกรรมประกอบกิ จการเพิ่มขึ้นมากที่สุดด้วย กรม
โรงงานอุตสาหกรรม (2558) สถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ เป็ นสถานประกอบการที่ก่อให้เกิ ด
2409

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

อันตรายต่อสุ ขภาพของคนงานหลากหลายด้านและมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยูโ่ ดยรอบ ทั้งทางด้านเคมี
ด้านกายภาพ ด้านการยศาสตร์ และก็มกั จะถูกร้ องเรี ยนอยู่เสมอ ซึ่ งสาเหตุหลักๆที่ ทาให้เกิ ดปั ญหา คื อการที่
ผูป้ ระกอบการขาดความรู ้ ความเข้าใจในการประกอบการให้ถูกสุ ขลักษณะ และความตระหนักถึงปั ญหามลพิษที่
เกิ ดขึ้น กองสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม สานักอนามัย (2557) สถานประกอบการซ่ อมและเคาะพ่นสี รถยนต์มีการใช้
สารเคมีร้อยละ 94.93 และในด้านพฤติกรรมการทางานคนงานไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลร้อย
ละ 17.52 ไม่ได้รับการอบรมการใช้/ การบารุ งรั กษาเครื่ องมื อ / อุปกรณ์ ร้อยละ 23.91 ใช้เครื่ องมื อ / อุปกรณ์ ที่
ดัดแปลงให้มีสภาพผิดไปจากปกติร้อยละ 16.67 และไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทางานร้อยละ
6.52 ณัฏฐนันท์ ยอดวงศ์ (2554) ช่างซ่อมรถยนต์อาจจะได้รับสัมผัสกับอนุภาคโลหะขัดฝุ่ นและเมทิลีนคลอไรด์
ไอระเหยในระหว่างการทางาน ซึ่ งโลหะในฝุ่ นขัดจะติดกับมือของคนงานตลอดระยะเวลาของวันทางานและ
ส่ งผ่านสารเข้าสู่ ร่างกายจากการรับประทานอาหารหากไม่มีการล้างทาความสะอาด Richard (2010) พนักงานที่
ทางานเคาะพ่นสี รถยนต์อาจได้รับสัมผัสสารตะกัว่ จากการสู ดดมไอระเหยหรื อละอองขณะพ่นสี ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบที่ เป็ นอันตรายต่อภาวะสุ ขภาพและทาให้เกิ ดการเจ็บป่ วยหากไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วน
บุคคล แต่ท้ งั นี้ ก็จะขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม
และการบริ หารจัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ซึ่ งจะช่วยสนับสนุ นและส่ งเสริ มพฤติกรรมการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลและลดความเสี่ ยงต่อการสัมผัสสารตะกัว่ โดยเฉพาะพนักงานพ่นสี รถยนต์
จินตนา เนี ยมน้อย (2556) รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้สารเคมีหากไม่รู้จกั วิธีการใช้ก็จะก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพที่
เกิ ดจากการใช้สารเคมี ได้แก่ ปวดศี รษะ และมึนงง มีอาการน้ าตาไหล มีปัญหาด้านระบบทางเดิ นหายใจ และ
อาการที่จะพบบ่อยที่สุด คือ การไอและจาม วัชรี วรรณ คาแสน (2552) ดังนั้นเรื่ องพฤติกรรมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญหาก
ต้องทางานกับสารเคมี ประสบการณ์ในการทางาน การช่างสังเกตสิ่ งรอบตัว ทั้งป้ ายเตือน ฉลาก วิธีการใช้จะ
สามารถช่วยให้ลดการสัมผัสกับสารเคมีลงได้ ดาริ วรรณ เศรษฐีธรรม (2555)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี
ของพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้สารเคมี เช่น วิธีการปฏิบตั ิงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล และการ
ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้ องกันการรับสัมผัสสารเคมี เพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้ความรู ้ในการปฏิบตั ิตวั ใน
การป้ องกันการรับสัมผัสสารเคมีที่ถูกต้องแก่พนักงานซึ่ งจะทาให้พฤติกรรมเสี่ ยงในพนักงานลดน้อยลงตลอดจน
สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการจัดหามาตรการหรื อแนวทางในการแก้ไขป้ องกันการเกิดอันตรายจากการรับสัมผัส
สารเคมีจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี ของพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะ
พ่นสี รถยนต์
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีของพนักงานในสถานประกอบการ
ซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์
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3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้น าแนวคิ ด ทฤษฎี PRECEDE PROCEED FRAMEWORK ของ Green and
Kreuter (1999) มาใช้เป็ นกรอบแนวคิดซึ่งจะประกอบไปด้วย ปั จจัยนา (Predisposing factors) ปั จจัยเอื้อ (Enabling
factors) และปั จจัยเสริ ม (Reinforcing factors) ดังนี้

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
รู ปแบบของกำรวิจยั การวิจยั แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)
ประชำกร ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ พนักงานในสถานประกอบการซ่ อมและเคาะพ่นสี
รถยนต์ 8 แห่งในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร จานวน 217 คน
กลุ่มตัวอย่ ำง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Hsieh & et al
(1998)
จากสูตร
n

เมื่อ

n
P

4 P(1  P)( Z1 /2  Z1  )2
( P1  P2 )2

คือ ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการ
คือ อัตราการเกิดเหตุการณ์ท้ งั หมด ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้พฤติกรรมเสี่ ยงของ
พนักงานโรงงานแปรรู ปโลหะแผ่น จากการศึกษาของ ปนัดดา มธุรภาณี (2553) ที่
พบว่ามีพฤติกรรมเสี่ ยงในการทางานโดยรวม ในระดับปานกลางและระดับสู งร้อย
ละ 62.6 (P=0.626)
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P1-P2

คือ ค่าความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมระดับปานกลางและพฤติกรรมระดับสู ง ซึ่ ง
ในที่น้ ีกาหนดความแตกต่างที่นอ้ ยที่สุดที่จะเท่ากับ 0.482
เมื่อแทนค่าในสูตร และกาหนดค่าความคลาดเคลื่อน (α) เท่ากับ 5% ( Z1 /2 = 1.96) และกาหนดกาลัง
ของการทดสอบสมมติฐาน (1-β) เท่ากับ 90% ( Z1  = 1.28) จะคานวณขนาดตัวอย่างได้ 42.19 ≅ 43 คน
ซึ่ งในการศึ กษาครั้งนี้ มีการศึกษาตัวแปรร่ วมหลายตัว จึ งทาการปรับขนาดตัวอย่าง ด้วย Hsieh & et al
(1998)
np 

เมื่อ

np
n1

n1
(1  R 2 )

คือ ขนาดตัวอย่างเมื่อทาการปรับแล้ว
คือ ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้จากสู ตรคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับ simple logistic
regression
R2
คื อ สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ multiple logistic regression ซึ่ งในการศึ กษานี้ ได้
กาหนดไว้ที่ 80% (R2=0.80)
เมื่อแทนค่าสู ตรจะได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมด 215 คน แต่เพื่อป้ องกันการผิดพลาดของข้อมูลจึงทาการ
เก็บตัวอย่างทั้งหมด 217 คน โดยใช้เกณฑ์เกณฑ์คดั เข้า คือ เป็ นพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี
รถยนต์ขนาดกลาง เป็ นพนักงานในแผนกตัวถังและสี (อายุงานไม่ต่ากว่า 1 เดือน) และเป็ นพนักงานที่ยนิ ดีเข้าร่ วม
ในการศึ กษาครั้งนี้ ทาให้เหลือกลุ่มตัวอย่างจริ ง 215 คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดื อนมีนาคม-เดื อนพฤษภาคม
2560
เครื่องมือวิจยั และกำรตรวจสอบคุณภำพ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้าง
ขึ้นเอง ประกอบด้วย 6 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล 7 ข้อ ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามความรู ้
เกี่ ยวกับอันตรายจากสารเคมี 10 ข้อ ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี 10 ข้อ ส่ วนที่ 4
ข้อมูลปั จจัยเอื้อ แบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามการได้รับการอบรม 5 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามการ
ได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5 ข้อ ส่วนที่ 5 ข้อมูลปั จจัยเสริ ม แบบสอบถามการได้รับการสนับสนุน
ทางสังคม 10 ข้อ และส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี 20 ข้อ
การตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหา และความเป็ นปรนัย ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุม
เนื้อหาพร้อมทั้งประเมินความเข้าใจของผูต้ อบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน (IOC = 0.89) และผ่านการทดสอบ
ความเที่ ยงของแบบสอบถาม แล้วได้นาไปทดลองใช้ในการเก็บข้อมูลกับพนักงานที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างแต่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับประชากรที่ศึกษา จานวน 30 คน เพื่อทาการวิเคราะห์ความเที่ยงของแบบสอบถาม ในส่ วนที่
3 การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.77 ส่วนที่ 4 การได้รับการอบรมจากหน่วยงาน และ
การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.70 และ 0.52 ตามลาดับ
ส่วนที่ 5 การได้รับการสนับสนุนทางสังคม ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.81 และส่วนที่ 6 พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับ
สัมผัสสารเคมี ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 สาหรับแบบสอบถามด้านความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี ได้
นามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยสูตร Kuder-Richardson (KR-20) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.74
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิจยั นี้ ได้รับจริ ยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุ ษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา และในการเข้าร่ วมการวิจยั นี้ ได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นลายลักษณ์
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อักษร การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั ครั้งนี้
และทาการแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงาน โดยเลือกเฉพาะพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับที่ระบุไว้ขา้ งต้น และ
ทาการเก็บแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา หาค่าความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติไคว์สแควร์
สถิ ติ ส หสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย รสั น และวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน (Stepwise multiple regression
analysis)

5. สรุ ป
จากการศึ กษากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 36.3 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยอายุอยูท่ ี่ 36 ปี ร้อยละ
32.1 จบศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.7 ทางานในตาแหน่งช่างพ่นสี ร้อยละ 84.7 ทางานสัปดาห์ละ
48 ชัว่ โมง และร้อยละ 47.4 มีประสบการณ์ทางานอยูใ่ นช่วง 1-5 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทางานอยูท่ ี่ 4.59 ปี
ในด้านความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี ร้อยละ 60 มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 32.1 มีคะแนนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และร้อยละ 6.5 มีคะแนนอยูใ่ นระดับน้อย โดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 7.8 ในด้านการรับรู ้การรับสัมผัสสารเคมี
ร้อยละ 77.2 มีคะแนนอยูใ่ นระดับสูง ร้อยละ 22.3 มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และร้อยละ 0.5 มีคะแนนอยูใ่ น
ระดับต่า โดยคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 25.26 ในด้านการได้รับการอบรม ร้อยละ 75.3 มีคะแนนอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ
17.7 มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และร้อยละ 7.0 มีคะแนนอยูใ่ นระดับต่า โดยคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12.73 ในด้าน
การได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ร้อยละ 92.6 มีคะแนนอยูใ่ นระดับสู ง และร้อยละ 7.4 มีคะแนนอยู่
ในระดับปานกลาง ต่า โดยคะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 14.07 และในด้านการได้รับการสนับสนุนทางสังคม ร้อยละ 44.7 มี
คะแนนอยูใ่ นระดับสู ง ร้อยละ 49.8 มีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และร้อยละ 5.6 มีคะแนนอยูใ่ นระดับต่า โดย
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 22.62 ส่วนในเรื่ องพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 58.1
มีคะแนนพฤติกรรมเสี่ ยงอยู่ในระดับต่ า และร้อยละ 35.8 มีคะแนนพฤติกรรมเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลาง โดย
คะแนนเฉลี่ยอยูท่ ี่ 16.70
ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงระดับกำรศึ กษำ ตำแหน่ งงำน กับพฤติกรรมเสี่ ยงในกำรรั บสั มผัสสำรเคมี ของ
พนักงำนในสถำนประกอบกำรซ่ อมและเคำะพ่ นสีรถยนต์ ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยสถิติไคว์สแควร์
พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ส่วนตาแหน่งงานไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี
ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงอำยุ ระยะเวลำกำรทำงำน ประสบกำรณ์ ทำงำน ควำมรู้ เกี่ยวกับอันตรำยจำก
สำรเคมี กำรรับรู้ ในกำรรับสั มผัสสำรเคมี กำรได้ รับกำรอบรม กำรได้ รับอุปกรณ์ ป้องกันอันตรำยส่ วนบุคคล และ
กำรได้ รับกำรสนับสนุนทำงสังคม กับพฤติกรรมเสี่ยงในกำรรับสั มผัสสำรเคมีของพนักงำนในสถำนประกอบกำร
ซ่ อมและเคำะพ่ นสีรถยนต์ ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียรสัน พบว่า ปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู ้ในการ
รับสัมผัสสารเคมี (r = 0.215, p-value <.01 ) ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัส
สารเคมี อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ได้แก่ ความรู ้ เกี่ ยวกับอันตรายจากสารเคมี (r = -0.290, p-value <.001 ) การ
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อบรม (r = -0.272, p-value <.001 ) การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (r = -0.392, p-value <.001 )
และการสนับสนุนทางสังคม (r = -0.315, p-value <.001 )
ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของปั จจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัส
สารเคมีของพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ (n=215)
ตัวแปรทีเ่ ข้ ำสมกำร
Beta
R2
R2 Change
t
p-value
β
การสนับสนุน PPE
-1.771 -.290
.149
.149
-4.616 <0.001
ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี -1.215 -.247
.202
.053
-3.468
0.001
การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี
.873
.328
.278
.076
5.031
<0.001
การอบรม
-.548 -.175
.298
.020
-2.374
0.019
ค่าคงที่ = 36.126
R2 = .546 R2 Adjusted = .284 F = 5.638 p-value = <.05
ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมเสี่ยงในกำรรับสัมผัสสำรเคมี
วิเคราะห์โดยใช้สถิติสมั ประสิ ทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยที่เข้า
สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ซึ่งสามารถ
ทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีได้ร้อยละ 14.9 ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีร้อยละ 20.2
การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมีร้อยละ 27.8 และการได้รับการอบรมร้อยละ 29.8 ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมี
สมการ ดังนี้
สมการถดถอยในรู ปของคะแนนดิบ (β) คือ พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีในพนักงานซ่อม
และเคาะพ่นสี รถยนต์ = 36.126 - 1.771 (การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล) - 1.215
(ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี) + 0.873 (การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี) - 0.548 (การได้รับการอบรม)
สมการถดถอยในรู ปของคะแนนมาตรฐาน (Beta) คือ พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีใน
พนักงานซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ = -0.290 (การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล) - 0.247
(ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี) + 0.328 (การรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี) - 0.175 (การได้รับการอบรม)

6. อภิปรำยผล
จากการศึกษาพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี ของพนักงานในสถานประกอบการซ่อมและเคาะ
พ่นสี รถยนต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ ยงอยูใ่ นระดับต่า คิดเป็ นร้อยละ 58.1 ซึ่งการศึกษาปั จจัย
ทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี ของพนักงานในสถานประกอบการซ่ อมและเคาะพ่นสี รถยนต์
พบว่า ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับ
สัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .01) กล่าวคือ ความรู ้น้ นั ก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจที่
จะปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่ งก็ส่งผลไปยังพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจีรภา จา
ศีล (2555) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชและสัตว์ของ
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เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรด ที่พบว่า ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีกาจัดศัตรู พืชและผลกระทบมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสารเคมีที่ใช้กาจัด
ศัตรู พืชและสัตว์สูงก็จะมีพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากสารเคมีสูงตามไปด้วย
ในส่ วนการรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมีมีความสัมพันธ์ทางลบและสามารถทานายพฤติกรรมเสี่ ยงใน
การรับสัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .01) กล่าวคือ การรับรู ้เป็ นการประเมินความเข้าใจ การ
ตีความของแต่ละบุคคล ซึ่งแต่ละบุคคลมีการรับรู ้ที่แตกต่างกัน และการรับรู ้อาจรวมไปถึงความเชื่อมัน่ ของแต่ละ
บุคคลจึงส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรง และในงานวิจยั นี้กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมีสูงและก็มี
พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีสูงเช่นกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากความเชื่อมัน่ ในตนเองที่คิดว่าตนเองรู ้มากและ
สามารถป้ องกันมันได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของทรัพย์สตรี แสนทวีสุข (2550) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานกับสารเคมีของพนักงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ที่พบว่า ผูท้ ี่มีการรับรู ้
ความเสี่ ยงจากสารเคมีมากกว่าจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีกว่าผูท้ ี่มีการรับรู ้ความเสี่ ยงน้อยกว่า หรื อผูท้ ี่มีการ
รับรู ้สูงก็จะมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่านัน่ เอง
ในส่วนการได้รับการอบรมมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัส
สารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .01) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการอบรมสูงก็จะมีพฤติกรรมเสี่ ยง
ในการรับสัมผัสสารเคมีต่า การได้รับการอบรมก็เปรี ยบเสมือนการหาความรู ้ใหม่ๆ ยิ่งมีความรู ้มากก็จะยิ่งทาให้
ตระหนักถึ งอันตรายที่ จะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชาดา สิ มลา (2554) ที่ ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันสารเคมีกาจัดศัตรู พืชของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบว่า การได้รับความรู ้
คาแนะนาหรื อเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ป้ องกันสารเคมีกาจัดศัตรู พืช (p = 0.002) กล่าวคือ เกษตรกรที่ ได้รับความรู ้ คาแนะนา หรื อการอบรมเกี่ ยวกับ
อันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืชจะมีพฤติกรรมการป้ องกันสารเคมีกาจัดศัตรู พืชที่ ดีกว่าเกษตรที่ ไม่เคยได้รับ
ความรู ้ คาแนะนา หรื อการอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรู พืช
ในส่ วนการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกและสามารถทานาย
พฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .01) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับ
การสนับสนุ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลสู งก็จะมีพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีต่า อุปกรณ์
ป้ องกันอันตรายส่ วนบุคคลเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดเพราะสามารถป้ องกันร่ างกายจากอันตรายต่างๆ ได้ ดังนั้นหาก
สถานประกอบให้ความสาคัญกับเรื่ องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลก็จะส่ งผลต่อพฤติกรรมสี่ แสดง
ออกมาของกลุ่มตัวอย่างด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพรัตน์ เที่ยงคาดี (2556) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางานของพนักงานเก็บขยะ ที่พบว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุ น
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นก็จะมีพฤติกรรมการป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางานที่ดีข้ ึนตามไปด้วย
และในส่วนการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกแต่ไม่ร่วมทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับ
สัมผัสสารเคมีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < .001) กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมสูง
ก็จะมีพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีต่าการสนับสนุนทางสังคมเป็ นตัวที่จะช่วยให้เกิดการกระทา เพราะ
การได้รั บ คาแนะนา การเห็ น ตัว อย่า งที่ ดี จะเป็ นอิ ท ธิ พลที่ ช่ ว ยผลัก ดันให้บุคคลมี พ ฤติ ก รรมที่ ปลอดภัย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรุ ณี จันไชยชนะ (2552) ที่ ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสสารเคมีกาจัด
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ศัตรู พืชและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเกษตรกรที่ปลูกสตรอเบอร์รี่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ งหนึ่ งมีความคิดเห็น
ว่า ทัศนคติของบุคคลอื่น การเป็ นแบบอย่างทางสังคมของครอบครัว เพื่อนหรื อคนรู ้จกั มีอิทธิ พลโดยตรงกับ
พฤติกรรมการป้ องกันการสัมผัสสารเคมี
จากการศึกษาปั จจัยทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี พบว่า ตัวแปรที่เข้าทานายพฤติกรรม
เสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมี ได้แก่ ปั จจัยนา คือ ความรู ้ในการรับสัมผัสสารเคมี ปั จจัยเอื้อ คือ การได้รับการ
อบรมและการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล ในส่ วนปั จจัยเสริ ม คือ การสนับสนุนทาง
สังคม ไม่ร่วมทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีในครั้งนี้ ซึ่ งไม่สอดคล้องตามทฤษฎี PRECEDEPROCEED Model ของ Green & Kreuter (1999) ที่ กล่าวไว้ว่า พฤติ กรรมหรื อการกระทาต่างๆ ของบุ คคลเป็ น
อิทธิ พลร่ วมของปั จจัยทั้ง 3 คือ ปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ ม ซึ่ งจะขาดปั จจัยใดปั จจัยหนึ่ งไม่ได้ กล่าวคือ
หากกลุ่มตัวอย่างได้รับการอบรม จะส่ งผลให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น และประกอบกับสถานประกอบการมี การบริ หาร
จัดการอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลอย่างเพียงพอกับจานวน
พนัก งาน จะเอื้ อ อ านวยให้พ นักงานมี การใช้อุ ปกรณ์ ป้องกัน อันตรายส่ ว นบุ ค คลมากขึ้ น แต่ ถ ้า หากขาดการ
สนับสนุนจากทางสังคม เช่น หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน ก็จะทาให้ขาดแรงผลักดันให้บุคคลมีการปฏิบตั ิตนที่ดีทา
ให้ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการ
ทานายพฤติกรรมเสี่ ยงในการรับสัมผัสสารเคมีได้มากที่สุด ดังนั้น
1. หน่วยงานควรจัดให้มีการอบรม ให้ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องสารเคมี การฝึ กอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ให้กบั พนักงานในหน่วยงานอย่างเป็ นประจา
2. หน่วยงานควรจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ตรงกับลักษณะของงานและครบถ้วนทุกชิ้น
หากเกิดการชารุ ด เสี ยหาย พนักงานสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ตลอด
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน เพิ่มเพื่อหาความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเสี่ ยงในการ
รับสัมผัสสารเคมี
2. ควรศึกษาภาวะสุขภาพในกลุ่มพนักงานซ่อมและเคาะพ่นสี รถยนต์ เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบตั ิงานมี
ความเสี่ ยงที่อาจเจ็บป่ วยด้วยโรคต่างๆ จากสารเคมี
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาความสัมพันธ์ของร่ องรอยความเสี ยหายของแผ่นโลหะและหัวกระสุ น จากมุม
ตกกระทบต่างๆ ผลของการศึกษาคาดว่าจะสามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับผูต้ รวจในการหามุมตกกระทบของหัว
กระสุนในการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีที่มีอาวุธปื นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในการที่จะหามุมตกกระทบจะต้องใช้ความ
เชื่อมโยงจากวิธีการต่างๆหลายวิธี ประกอบด้วย (1) การใช้ฟังก์ชนั ตรี โกณมิติซ่ ึงคล้ายกับวิธีที่ใช้ในการหาทิศทาง
การกระเด็นของหยดเลือด; (2) การสังเกตการกระจายของเนื้อตะกัว่ บริ เวณที่หวั กระสุ นกระทบกับเป้ าหมาย; (3)
การอ่านค่าโดยตรงจาก template และ (4) การสังเกตจากซากชิ้นส่ วนของหัวกระสุ น ผลการทดลองแสดงให้เห็น
ว่า แม้จะสังเกตพบว่าการกระจายของเนื้ อตะกั่วมี ความแตกต่างกันในแต่ละมุม แต่ไม่สามารถระบุ ค่ามุมตก
กระทบเป็ นตัวเลขที่ถูกต้องได้ ทาให้จาเป็ นที่จะต้องอาศัยผลที่ได้จากวิธีการต่าง ๆมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะ
สามารถได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ท้ งั เชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพสาหรับการระบุมุมตกกระทบที่ถูกต้อง โดยสรุ ปคือเมื่อ
ใช้วิธีการต่าง ๆ ตามที่ กล่าวมาข้างต้น ร่ ว มกัน พบว่าการระบุ ค่ามุมตกกระทบใกล้เคี ยงกับค่ าอ้างอิ งมากขึ้ น
โดยเฉพาะมุมตกกระทบที่มีขนาดเล็ก
คาสาคัญ: การตรวจสถานที่เกิดเหตุ, มุมตกกระทบ, วิถีกระสุน, นิติวทิ ยาศาสตร์

ABSTRACT
This research studies the correlation between the damaged area of a metal plate and deformed bullet
fired on different bullet impact angles. The result are expected to give a guideline for investigators to reconstruct
the bullet trajectory in shooting crime scene. Different methods are proposed to decode the impact angle from the
correlation found. The methods include (1) the use of trigonometric function similarly used in the blood pattern
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analysis; (2) the observation of the spreading of the lead deposition due to the bullet contacting the target; (3) the
direct reading from a template and (4) the interpretation of the bullet fragments. The experimental results show
that although the spreading of the lead deposition from individual impact angles are rather different, numerical
value of the impact angles cannot be accurately selected. This suggests that a combination of the methods are
required so as to correctly achieve both qualitative and quantitative impact angles. In all, the results obtained from
the combination of proposed methods provided better matching of estimated impact angles to the preset ones,
especially the lower impact angles.
KEYWORDS: crime scene investigation, impact angle, bullet trajectory, forensic science

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
อาวุธปื นเป็ นหนึ่งในอาวุธที่ใช้ในการก่อคดีอาชญากรรมในประเทศไทย เพราะอาวุธปื นนั้นสามารถหา
มาครอบครองได้ง่ายทั้งกรณี ที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่ งเป็ นเหตุให้คดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปื นมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น และปื นขนาด .45 เป็ นอาวุธปื นขนาดหนึ่งที่ผคู ้ นใช้กนั เป็ นจานวนมากเนื่องจากหาใช้งานได้โดยสะดวก
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุการณ์ผตู ้ รวจ ควรรวบรวมพยานหลักฐานที่สาคัญให้ได้มากที่สุด ซึ่ งคดีที่มี
อาวุธปื นเข้ามาเกี่ยวข้อง สิ่ งสาคัญที่ผตู ้ รวจต้องการทราบคือลูกกระสุนชนิ ดใดและขนาดใด ยิงมาจากปื นชนิดและ
ขนาดใด และที่สาคัญคือยิงมาจากมุมใด ซึ่ งในปกติการหาทิศทางการยิงของลูกกระสุ นปื นหรื อการหาวิถีกระสุน
จะใช้ร่องรอยการทะลุของเป้ าหมาย ดังนั้นร่ องรอยความเสี ยหาย ต้องประกอบด้วย รู กระสุนเข้าและออก จึงจะหา
ทิศทางได้อย่างแม่นยา แต่ในบางกรณี ลูกกระสุ นปื นที่ตกกระทบกับวัตถุไม่ทะลุผ่านแต่เกิดการแฉลบบนพื้นผิว
ทาให้วิธีการเดิ มที่ ใช้กบั การทะลุนามาใช้ไม่ได้กบั กรณี กระสุ นแฉลบบนพื้นผิว ซึ่ งประเด็นนี้ ถูกนามาใช้เป็ น
ปั ญหาในการวิจยั โดยในการวิจยั นี้ใช้แผ่นเหล็กในการศึกษาหาร่ องรอยความเสี ยหายกับมุมตกกระทบต่าง ๆ ของ
ลูกกระสุน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นี้ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ของลักษณะร่ องรอยความเสี ยหายที่ปรากฏบนแผ่นเหล็ก กับมุมตก
กระทบต่างๆของลูกกระสุน เพื่อที่จะสามารถนาไปเปรี ยบเทียบย้อนกลับจากร่ องรอยความเสี ยหายไปหามุมตก
กระทบของลูกกระสุนได้
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ส่งผล

- มุมตกกระทบของลูก
กระสุ นกับแผ่นเหล็ก
- ความเร็ วของลูกกระสุ น

- ลักษณะความเสี ยหายของแผ่นเหล็ก
- ลักษณะของเศษหัวกระสุ นที่เหลือ
ตรวจสอบย้อนกลับ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ่ งพิจารณาจากตัวแปรต้น คือมุมตกกระทบของหัวกระสุ น และความเร็ ว
ของลูกกระสุน จะส่งผลให้ร่องรอยความเสี ยหายปรากฏที่ แผ่นเหล็กตัวอย่าง และลักษณะซากหัวกระสุนปื นที่ตก
กระทบ มีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึ่ งลักษณะที่ปรากฏเฉพาะในแต่ละมุมยิงนั้น สามารถนาไปเปรี ยบเทียบย้อนกลับ
ในการตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีที่เกี่ยวกับอาวุธปื นเพื่อหามุมยิงต่างๆได้

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ได้ศึกษาร่ องรอยความเสี ยหายจากมุมยิงต่างๆ ซึ่ งการทดลองได้ทาที่ระยะการยิง 5 เมตร ที่แผ่น
เหล็กชนิดเดียวกัน กระสุนขนาด .45 ยิงจากปื น Colt automatic M1911A1 ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จะถูกควบคุมให้เหมือนกัน
ทุกมุมยิง การทดลองจะถูกแบ่งเป็ นสองส่ วนประกอบด้วย ส่ วนแรกยิงด้วยกระสุ นปกติ และส่ วนที่สองยิงด้วย
กระสุ นที่ถูกลดดินปื นออก ซึ่ งแต่ละส่ วนแผ่นเหล็กจะถูกยิงที่มุม 90, 75, 60, 45 และ 30 องศา วัดเทียบกับระนาบ
ของแผ่นเหล็ก ในแต่ละมุมทาการทดลองยิง 2 ครั้ง ร่ องรอยความเสี ยหายทั้งหมดถูกบันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรู ป
แบบดิ จิตอลยี่ห้อ Nikon รุ่ น D90 ติดตั้งให้ทามุมตั้งฉากกับแผ่นเหล็ก ร่ องรอยความเสี ยหายจะถูกวัดขนาดด้วย
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และใช้ template รู ปวงรี มาเทียบหามุมที่ใกล้เคียงที่สุด

Ɵ

ภาพที่ 2 แสดงนิยามการวัดมุมตกกระทบ  ของหัวกระสุนในการวิจยั
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4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่สังเกตคือ มุมตกกระทบของหัวกระสุ นและความเร็ วของลูกกระสุ นที่จะส่ งผลให้ได้ลกั ษณะ
ของความเสี ยหายที่ปรากฏแตกต่างกัน
4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการใช้หลักการเดี ยวกันกับการหา
ทิศทางการกระจายของโลหิ ต โดยการวัดความกว้างและความยาวของร่ อยรอยการแฉลบของหัวกระสุ นกับแผ่น
โลหะและหาค่าทางตรี โกณมิ ติ sin⁻¹ เพื่อให้ได้มาซึ่ ง มุมตกกระทบของหัวกระสุ น ขั้นตอนที่ สองคื อการใช้
template เปรี ยบเทียบ โดยในแผ่น template มีรูปวงรี ที่มีขนาดระบุชดั เจนสาหรับทาบลงบนร่ องรอยความเสี ยหาย
เพื่อหาช่วงมุมตกกระทบของหัวกระสุ น ขั้นตอนที่สามคือ การสังเกตร่ องรอยอื่นๆของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นบน
แผ่นโลหะ ในที่ น้ ี จะสังเกตการกระจายของเนื้ อตะกัว่ ตรงจุดปะทะเนื่ องจากการแตกตัวของหัวกระสุ นบนแผ่น
โลหะ และขั้นตอนสุดท้ายคือสังเกตซากของหัวกระสุนที่เก็บได้

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 หัวกระสุ นขนาด .45 ความเร็วกระสุ น ~1170-1180 Fps ขนาดดินปื นประมาณ 0.35 กรัม
No. มุมตกกระทบ
1
2

90°
90°

ความเร็ ว
(fps)
1177
1177

ความเร็ ว
(mps)
357.5
357.5

กว้าง
(mm)
14.6
12.7

ยาว
(mm)
14.6
12.6

sin⁻¹
90°
82.8°

ภาพที่ 3 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะหมายเลข 1(ทางซ้าย) และหมายเลข 2 (ทางขวา)

No. มุมตกกระทบ
3
4

75°
75°

ความเร็ ว
(fps)
1166
1167

ความเร็ ว
(mps)
355.4
357.7

กว้าง
(mm)
13.5
15.3

2422

ยาว
(mm)
14.1
16.0

มุมที่วดั จาก
template
75°-90°
75°-90°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
เท่ากันทุกด้าน
ด้านบนมากกว่า

ภาพที่ 4 ซากหัวกระสุนหมายเลข 1

sin⁻¹
73.2°
72.9°

มุมที่วดั จาก
template
75°-90°
75°-90°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
ด้านบนมากกว่า
ด้านบนมากกว่า
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ภาพที่ 6 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุนหมายเลข 4

ภาพที่ 5 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุนหมายเลข 3

No. มุมตกกระทบ
5
6

60°
60°

ความเร็ ว
(fps)
1170
1171

ความเร็ ว
(mps)
356.6
356.9

กว้าง
(mm)
11.7
13.1

ภาพที่ 7 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 5

No. มุมตกกระทบ
7

45°

ความเร็ ว
(fps)
1167

8

45°

1170

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ยาว
(mm)
13.7
15.3

sin⁻¹
58.6°
58.9°

มุมที่วดั จาก
template
60°-75°
60°-75°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
ด้านบนด้านเดียว
ด้านบนด้านเดียว

ภาพที่ 8 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 6

ความเร็ ว
(mps)
355.7

กว้าง
(mm)
11.3

ยาว
(mm)
14.0

53.7°

356.6

9.4

12.2

50.4°

ภาพที่ 9 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะหมายเลข 7(ทางซ้าย) และหมายเลข 8(ทางขวา)

2423

sin⁻¹

มุมที่วดั จาก การกระจายของ
template
เนื้อตะกัว่
45°-60° ด้านบนด้านเดียว
45°-60°

ด้านบนด้านเดียว

ภาพที่ 10 ซากหัวกระสุนหมายเลข 8
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No. มุมตกกระทบ
9
10

30°
30°

ความเร็ ว
(fps)
1170
1168

ความเร็ ว
(mps)
356.6
356.0

กว้าง
(mm)
16.1
15.2

ยาว
(mm)
33.6
30.0

ภาพที่ 11 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะหมายเลข 9(ทางซ้าย) และหมายเลข 10(ทางขวา)
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มุมที่วดั จาก การกระจายของ
template
เนื้อตะกัว่
15°-30°
15°-30°
-

sin⁻¹
28.6°
30.4°

ภาพที่ 12 ซากหัวกระสุนหมายเลข 9

5.2 หัวกระสุนขนาด .45 ความเร็วกระสุ น ~600-700 Fps ขนาดดินปื นประมาณ 0.21 กรัม
No. มุมตกกระทบ
1
2

90°
90°

ความเร็ ว
(fps)
601
601

ความเร็ ว
(mps)
183.1
183.1

กว้าง
(mm)
13.5
12.3

ยาว
(mm)
13.2
11.8

ภาพที่ 13 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะหมายเลข 1(ทางซ้าย) และหมายเลข 2(ทางขวา)

No. มุมตกกระทบ
3
4

75°
75°

ความเร็ ว
(fps)
623
673

ความเร็ ว
(mps)
189.9
205.1

กว้าง
(mm)
10.6
12.6

ภาพที่ 15 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 3
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ยาว
(mm)
10.9
13.6

sin⁻¹
76.9°
73.0°

มุมที่วดั จาก
template
75°-90°
75°-90°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
-

ภาพที่ 14 ซากหัวกระสุนหมายเลข 1

sin⁻¹
76.5°
72.6°

มุมที่วดั จาก
template
75°-90°
75°-90°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
-

ภาพที่ 16 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 4
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No. มุมตกกระทบ
5
6

60°
60°

ความเร็ ว
(fps)
635
634

ความเร็ ว
(mps)
193.5
193.2

กว้าง
(mm)
14.0
13.0

ภาพที่ 17 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 5

No. มุมตกกระทบ
7
8

45°
45°

ความเร็ ว
(fps)
604
592

ความเร็ ว
(mps)
184.1
180.0

กว้าง
(mm)
13.1
13.3

ยาว
(mm)
15.1
14.1
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sin⁻¹
67.9°
67.2°

มุมที่วดั จาก
template
60°-75°
60°-75°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
-

ภาพที่ 18 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 6

ยาว
(mm)
18.0
18.8

sin⁻¹
46.7°
45.0°

มุมที่วดั จาก
template
45°-60°
45°-60°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
-

ภาพที่ 19 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 7

ภาพที่ 20 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 8

No. มุมตกกระทบ

ยาว
(mm)
-

9
10

30°
30°

ความเร็ ว
(fps)
569
622

ความเร็ ว
(mps)
173.4
189.5

กว้าง
(mm)
-

ภาพที่ 21 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 9
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sin⁻¹
-

มุมที่วดั จาก
template
30°-45°
30°-45°

การกระจายของ
เนื้อตะกัว่
-

ภาพที่ 22 ความเสี ยหายที่แผ่นโลหะและลูกกระสุ นหมายเลข 10
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6. อภิปรายผล
จากการทดลองจะเห็นได้วา่ การระบุมุมยิงให้ถูกต้องทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพ ต้องอาศัยวิธีการกัน
หลายๆอย่างรวมกัน สาหรับกระสุนปกติความเร็ วลูกกระสุนประมาณ 1170-1180 fps มุมตกกระทบที่ 75 และ 90
องศา ร่ องรอยความเสี ยหายมีลกั ษณะเป็ นวงกลม ยากที่จะใช้วธิ ีการวัดหาค่า sin⁻¹ หรื อการใช้ template เพื่อหามุม
ตกกระทบเพื่อแบ่งแยกมุมตกกระทบทั้งสอง แต่ท้ งั สองมุมมีความแตกต่างที่ การกระจายตัวของเนื้ อตะกัว่ ที่ เกิ ด
จากการสัมผัสกันอย่างรุ นแรงระหว่างหัวกระสุ นกับเป้ าโลหะ ทาให้ปรากฏเป็ นรอยตะกัว่ กระจายบนแผ่นเหล็ก
ซึ่ งที่มุม 90 องศา การกระจายของเนื้อตะกัว่ รอบ ๆ รอยที่เสี ยหายมีขนาดเท่ากันทุกๆด้าน ในขณะที่ มุม 75 องศา
พบว่าเนื้ อตะกัว่ กระจายไปตามทิศการแฉลบของหัวกระสุ นมากกว่าทางตรงกันข้าม ในขณะที่ต้ งั แต่มุม 60 องศา
ลงมา การกระจายของเนื้ อตะกัว่ จะมีเพียงทิศทางเดียวคือทิ ศทางการแฉลบของหัวกระสุ น และการใช้ template
เทียบกับรอยความเสี ยหายเริ่ มมุมเฉพาะค่าหนึ่ งก็ให้ผลที่ใกล้เคียงกับค่าอ้างอิง เช่น ที่มุม 45 องศา เราสามารถใช้
template ระบุมุมตกกระทบได้และพบว่าเนื้อตะกัว่ มีการกระจายตัวในมุมที่แหลมกว่า 60 องศา ส่วนที่มุม 30 องศา
การวัด หาค่ า sin⁻¹ และ template จะให้ผ ลที่ ใกล้เ คี ย งกับมุ ม ตกกระทบเป็ นอย่า งมาก ในขณะที่ หัวกระสุ นที่
สามารถเก็บได้ มีเพียงมุมขนาด 30 องศา ที่ยงั มีสภาพที่ดีอยู่
สาหรับกระสุ นที่ลดความเร็ วเหลือประมาณ 600-700 fps ด้วยการปรับลดปริ มาณดินปื นก่อนยิง ผลการ
ทดลองแสดงให้เห็ นว่าลักษณะความเสี ยหายบนแผ่นเหล็กคล้ายกับความเสี ยหายที่ เกิ ดจากการปะทะด้วยหัว
กระสุนจากความเร็ วปกติ แต่จะไม่พบร่ อยรองการกระจายของเนื้อตะกัว่ ในทุก ๆ มุม สาเหตุอาจเนื่องมากจากแรง
ปะทะจากหัวกระสุ นที่กระทาต่อเป้ าโลหะมีค่าต่าลงกว่าครึ่ งหนึ่ งของค่าเดิม นอกจากนี้ พบหัวกระสุ น มีสภาพ
สมบูรณ์ที่มุมตกกระทบ 45 และ 30 องศา ซึ่ งลักษณะดังกล่าวจะสามารถใช้เป็ นตัวตัดสิ นในการวัดรอยกระสุ น
ดังกล่าวได้
โดยสรุ ปแล้ว ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า แม้จะพบการกระจายของเนื้ อตะกัว่ ที่แตกต่างกันในแต่ละ
มุม แต่ค่าของมุมตกกระทบที่ บ่งบอกเป็ นตัวเลขยังไม่สามารถระบุได้แน่ ชัด ซึ่ งทาให้จาเป็ นต้องประยุกต์ใช้
วิธีการต่าง ๆ รวมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่ สมบูรณ์ท้ งั เชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพในการระบุ มุมตกกระทบ
ทั้งหมดที่ทาการทดลอง ซึ่งเมื่อใช้วธิ ีการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาประกอบกันพบว่าสามารถระบุค่ามุมตกกระทบได้
ใกล้เคียงมากขึ้นโดยเฉพาะค่ามุมตกกระทบที่มีขนาดไม่โตมากนัก
ตารางสรุปการหามุมตกกระทบทีค่ ่ ามุมตกกระทบต่ างๆ
หัวกระสุนขนาด .45 ความเร็ วกระสุนที่ 1170-1180 fps
มุมตกกระทบ
90°
75°
60°
45°
30°

sin⁻¹
x
x
x
√
√

Template
x
x
x
√
√
2426

ดูการกระจายของเนือ้ ตะกัว่
x
x
x
x
x
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หัวกระสุนขนาด .45 ความเร็ วกระสุนที่ 600-700 fps
มุมตกกระทบ
90°
75°
60°
45°
30°

sin⁻¹
x
x
x
√
√

Template
x
x
x
√
√

ดูการกระจายของเนือ้ ตะกัว่
√
√
√
√
√

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผลการทดลองที่ได้มาสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการจาลองสถานการณ์ในที่เกิดเหตุได้ในระดับ
หนึ่ ง แต่เพื่อความสมบูรณ์ อาจต้องมี การใช้อุปกรณ์ สร้างแนววิถีกระสุ น เช่ นเลเซอร์ ที่สามารถจาลองแนววิถี
กระสุนย้อนกลับไปหาตาแหน่งของผูย้ งิ ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สามารถดาเนิ นการการวิจยั ครั้งต่อไปกับวัตถุเป้ าหมายชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ หรื อการหาความเชื่อมโยง
ต่าง ๆ ของตัวบ่งชี้ใหม่ในการยิงแต่ละมุม รวมถึงชนิดกระสุนต่าง ๆที่อาจส่งผลต่อความเสี ยหายของเป้ าหมาย
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอวิธีการประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ เหนี่ ยวนา 3 เฟสที่ ใช้งานร่ วมกับชุดปรับ
ความเร็ วรอบในสภาวะการทางานจริ งโดยไม่ตอ้ งหยุดการทางาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนต่อระบบและผูใ้ ช้งาน
ซึ่ งได้แก่วิธีสลิปแบบปรับปรุ งและวิธีกระแสแบบปรับปรุ ง ผลเปรี ยบเทียบกับค่าประสิ ทธิ ภาพที่ทดสอบได้ดว้ ย
วิธีวดั แรงบิดที่แกนเพลาในห้องปฏิบตั ิการ แสดงให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ที่มีการใช้งานร่ วมกับชุด
ปรับความเร็ วรอบที่ประเมินได้จากวิธีสลิปแบบปรับปรุ งมีค่าแม่นยาสู งสุ ดตลอดช่วงการทางานที่ทุกความถี่ โดย
มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % ในขณะที่วธิ ีกระแสแบบปรับปรุ งจะให้ค่าความคลาดเคลื่อนสูงเกือบ 10% การ
ทดสอบในสภาพการทางานที่ต่ ากว่า 50% ของพิกดั มอเตอร์ ยงั ชี้ให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของทั้งสองวิธีจะมี
ค่าที่ สูงขึ้นโดยเฉพาะวิธีกระแสแบบปรับปรุ ง อย่างไรก็ตาม เมื่อมอเตอร์ มีสภาพการทางานที่สูง กว่า 50% ของ
พิกดั ความคลาดเคลื่อนของทั้งสองวิธีก็จะมีค่าลดลงอยูท่ ี่ประมาณ 6% โดยขึ้นอยูก่ บั ความถี่ในการทางาน ผลสรุ ป
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ที่ได้คือวิธีสลิปแบบปรับปรุ งมีความเหมาะสมในการใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ที่มีการใช้งานร่ วมกับ
ชุดปรับความเร็ วรอบได้ดีดว้ ยการใช้เครื่ องมือวัดขั้นพื้นฐาน ส่วนวิธีกระแสแบบปรับปรุ งมีความเหมาะสมในการ
ใช้ประเมินที่สภาพการทางานมากกว่า 50% ขึ้นไป แต่อาจมีขอ้ จากัดด้านเครื่ องมือวัดกระแสซึ่ งต้องมีฟังก์ชนั ใน
การวัดกระแสฮาร์มอนิกได้
คาสาคัญ: ชุดปรับความเร็ วรอบ, มอเตอร์เหนี่ยนา 3 เฟส, การหาค่าประสิ ทธิภาพที่สภาวะทางานจริ ง

ABSTRACT
This paper presents the efficiency evaluation methods of three phase induction motor with variable
speed drive (VSD) based on on-site measurements. This technique includes the modified slip and modified
current methods. The results are compared with the shaft torque method test in laboratory as a reference. The
results also show the effective of modified slip method is perform well for all load point at various frequency.
The errors in this case is less than 5% whereas the modified current method has almost 10% of error. The error
of both methods is increased for motor operating under 50% of rated, especially the modified current method.
However, the error reduced to around 6% when the motor operated close to the rated. Finally, the results
demonstrate that the modified slip method is suitable for efficiency estimation of induction motor with variable
speed drive by using basic measuring tools. Whereas the modified current method should be used in case of
higher 50% operating point.
KEYWORDS: Variable Speed Drive (VSD), Three-Phase Induction Motor, On-Site Efficiency Evaluation

1. บทนา
ในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญและมีความพยายามที่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ าเหนี่ ยวนาที่มีการใช้งานอย่างแพร่ หลายในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อทาให้ภาพรวม
ของการใช้พลังงานของประเทศมีค่าลดลง หนึ่ งในมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สาคัญคือการปรับลดความเร็ วรอบ
ในการทางานของมอเตอร์ ดว้ ยการใช้ชุดปรับความเร็ วรอบ (Variable Speed Drive: VSD) โดยอุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ใช้เทคโนโลยีของอิ นเวอร์ เตอร์ (Inverter) ทาการปรั บลดความถี่ ทางไฟฟ้ าให้มีค่าต่ ากว่าค่าความถี่ พิกัด ของ
มอเตอร์ ดังนั้นในปั จจุบนั จะพบการใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ เหนี่ ยวนาที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อมอเตอร์มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นหลายปี การทราบค่าประสิ ทธิภาพที่แท้จริ งของมอเตอร์
ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะความ
คุม้ ค่ากรณี เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ ทาให้การประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์ที่มีการทางานร่ วมกับชุดปรับความเร็ว
รอบกลายเป็ นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ตามมาตรฐาน IEC60034-2-3 [1] ได้แนะนาวิธีประเมินหาประสิ ทธิ ภาพสาหรับมอเตอร์ เหนี่ ยวนาที่มี
การใช้งานร่ วมกับชุดปรับความเร็ วรอบไว้ 2 วิธีคือการประเมินด้วยวิธีทางตรง (Direct Input-Output Method)
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หรื อวิธีวดั ค่าแรงบิดที่แกน (Shaft Torque Method) และวิธีทางอ้อม (Indirect Method) หรื อวิธีผลรวมกาลังสูญเสี ย
(Losses Summation Method) อย่างไรก็ตาม การประเมินทั้ง 2 วิธีน้ ี จาเป็ นต้องทดสอบในห้องปฏิบตั ิการเท่านั้น
อีกทั้งยังมีความยุง่ ยากของวิธีการทดสอบและการเตรี ยมเครื่ องมือวัดต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทาได้ในสภาะการทางาน
จริ ง ในระดับงานวิจยั มีผนู ้ าเสนอวิธีการประเมินประสิ ทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนาที่มีการใช้งานร่ วมกับชุดปรับ
ความเร็ วรอบอยูห่ ลายวิธี [2-5] โดยส่ วนใหญ่ยงั คงใช้การทดสอบแบบไม่มีโหลด (No-load test) ประกอบกับการ
ใช้วิธีเชิงตัวเลขที่มีความซับซ้อนแต่ให้ผลตอบที่มีความแม่นยาค่อนข้างสู ง บทความนี้จึงได้นาเอาวิธีสลิปและวิธี
กระแสที่เคยมีผนู ้ าเสนอในการประเมินประสิ ทธิภาพที่สภาวะการทางานจริ งของมอเตอร์เหนี่ยวนา 3 เฟสโดยการ
ใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐาน [6] มาทาการปรับปรุ งเพื่อให้สามารถใช้กบั มอเตอร์เหนี่ ยวนา 3 เฟสที่มีการใช้งานร่ วมกับ
ชุดปรับความเร็ วรอบได้ ซึ่ งเรี ยกว่าวิธีสลิปแบบปรับปรุ ง (Modified slip method) และวิธีกระแสแบบปรับปรุ ง
(Modified current method) ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความคลาดเคลื่อน ความเป็ นไปได้ในการนามาใช้ประเมินจริ ง
รวมถึงขอบเขตและข้อจากัดที่เกิดขึ้นในการทดสอบ โดยการเปรี ยบเทียบกับผลทดสอบที่ได้ดว้ ยวิธีการวัดแรงบิด
ที่แกนเพลาในห้องปฏิบตั ิการ

2. วิธีประเมินค่ าประสิ ทธิภาพมอเตอร์ เหนี่ยวนาทีใ่ ช้ งานร่ วมกับชุ ดปรับความเร็วรอบ
2.1 วิธีวดั ค่ าแรงบิดทีแ่ กนเพลา (Shaft torque method)
เป็ นวิธีหาประสิ ทธิภาพทางตรงด้วยการวัดค่าแรงบิดและความเร็ วที่แกนเพลา ซึ่งเป็ นวิธีที่มีความแม่นยา
มากที่สุดและยอมรับในระดับสากลโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน IEC60034-2-3 จากแผนภาพที่ 1 แสดงระบบจาลอง
การทดสอบในห้องปฏิ บตั ิ การโดยใช้โหลดทางกลแบบปรับค่าได้ร่วมกับเซ็ นเซอร์ วดั แรงบิ ดและความเร็ วที่
แกนเพลา ซึ่งค่าประสิ ทธิภาพมอเตอร์ของวิธีการนี้สามารถหาได้จากสมการที่ (1)
VL
V
L1
L2
L3

3Phase Induction Motor

IL
A

Pin
3
True RMS

VSD
INVERTER

Torque Sensor

Load Daynamic

แผนภาพที่ 1 ระบบจาลองการทดสอบหาประสิ ทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนา
 Pout 
 100%
P
 in 

ซึ่งค่ากาลังด้านออกหาได้จาก

  

(1)

Pout  T  

(2)
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T คือแรงบิดที่แกนเพลา (N.m)

 คือความเร็ วรอบมอเตอร์ (rad/s)
Pin คือกาลังไฟฟ้ าด้านเข้าที่ได้จากเครื่ องวัด (W)
Pout คือกาลังทางกลด้านออกของมอเตอร์ (W)

2.2 วิธีสลิปแบบปรับปรุง (Modified slip method)
วิธีสลิปเดิม [6] เป็ นวิธีหาประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์โดยการประเมินค่ากาลังงานด้านออกที่มอเตอร์ใช้
ขับโหลดจากการเปรี ยบเทียบค่าสลิปใดๆ ขณะทางานกับค่าสลิปที่ความเร็ วพิกดั ของมอเตอร์ ตามสมการที่ (3)
2

s
 V

Pout   meas    meas   Prated
 srated   Vrated 

โดยที่

(3)

smeas , srated คือค่าสลิปขณะทางานและที่ความเร็ วพิกดั
Vmeas ,Vrated คือค่าแรงดันขณะทางานและค่าแรงดันพิกดั (V)
Prated คือค่ากาลังงานพิกดั ของมอเตอร์ (W)

การปรับปรุ งวิธีสลิปจะใช้หลักการที่วา่ โดยทัว่ ไปการทางานของชุดปรับความเร็ วรอบหรื อ VSD นั้นจะ
รั ก ษาอัต ราส่ ว นแรงดัน ต่ อ ความถี่ ข าออก (V/F) ให้ ค งที่ ซึ่ งหมายถึ ง ค่ า แรงดัน พิ กัด ที่ ค วามถี่ ใ หม่ จ ะมี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นยังส่งผลถึงค่ากาลังที่พกิ ดั ของมอเตอร์ดว้ ย ซึ่งสามารถหา
ค่าแรงดันและค่ากาลังพิกดั ใหม่โดยพิจารณาให้แรงบิดคงที่ได้จากสมการที่ (4) และ (5) ตามลาดับ

โดย

f 
V2  V1   2 
 f1 

(4)

n 
P2  P1   r 2 
 nr 1 

(5)

คือแรงดันพิกดั ของมอเตอร์ (V)
V2 คือแรงดันพิกดั ใหม่ที่ความถี่ใหม่ (V)
f1 , f 2 คือความถี่พิกดั และความถี่ใหม่ของมอเตอร์ (Hz)
P1 คือกาลังงานพิกดั ของมอเตอร์ (W)
P2 คือกาลังงานพิกดั ที่ความถี่ใหม่ (W)
nr1 คือความเร็ วพิกดั ของมอเตอร์ (rpm)
nr 2 คือความเร็ วของมอเตอร์ที่ความถี่ใหม่ (rpm)
V1

สาหรับค่าสลิปพิกดั ที่ความถี่เดิมก็จะต้องถูกปรับค่าใหม่เช่นกัน จากผลของความถี่ในการทางานซึ่ งถูก
ปรับลดลงตามสมการที่ (6) และสามารถประเมินค่ากาลังงานด้านออกของมอเตอร์ใหม่กรณี ใช้ VSD ได้ดงั สมการ
ที่ (7)
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โดยที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

 V  f 
s2, rated  s1, rated  1  1 
 V2  f 2 

(6)

s

Pout,VSD   2,meas   P2
 s2,rated 

(7)

s1, rated คือค่าสลิปพิกดั ที่ความถี่ปกติ
s2, rated คือค่าสลิปพิกดั ที่ความถี่ใหม่

s2, meas คือค่าสลิปขณะทางานที่ความถี่ใหม่
Pout,VSD คือค่ากาลังงานด้านออกของมอเตอร์จากการใช้ชุดปรับความเร็ วรอบ (W)

2.3 วิธีกระแสแบบปรับปรุง (Modified current method)
ด้วยคุณลักษณะของการใช้ VSD มาควบคุมความเร็ วรอบนั้น จะส่ งผลให้เกิดกระแสฮาร์ มอนิ กขึ้นและ
ทาให้รูปคลื่นของกระแสรวมที่วดั ได้มีความผิดเพี้ยนไปจากรู ปคลื่นไซน์ ดังนั้นเพื่อเป็ นการลดความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากการประเมินค่าประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธีน้ ี จึงพิจารณาใช้เฉพาะค่ากระแสที่ความถี่มูลฐาน 50 Hz เท่านั้น
เพื่อตัดผลของกระแสฮาร์ มอนิ กทิ้งไป โดยสามารถประเมินค่ากาลังงานด้านออกได้จากสมการที่ (8) ดังนั้นการ
ประเมินนี้อาจจาเป็ นต้องใช้เครื่ องวัดที่มีฟังก์ชนั ในการวัดกระแสฮาร์มอนิกได้
 I 
Pout,VSD   F   P2
 I rated 

โดยที่

IF
I rated

(8)

คือค่ากระแสทางานของมอเตอร์ที่ความถี่มูลฐาน 50 Hz (A)
คือค่ากระแสพิกดั ของมอเตอร์ (A)

3. แนวทางการทดสอบ
มอเตอร์เหนี่ยวนา 3 เฟส ที่ถูกนามาใช้ทดสอบหาค่าประสิ ทธิภาพในบทความนี้ มีขนาดพิกดั 2 แรงม้า
(1.5 kW) โรเตอร์ แบบกรงกระรอก โดยมีรายละเอียดข้อมูลจาเพาะของมอเตอร์ บนแผ่นป้ ายข้อมูลตามตารางที่ 1
โดยการทดสอบทั้งหมดถูกทาในห้องปฏิบตั ิการเครื่ องจักรกลไฟฟ้ าตามแผนภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ข้ อมูลการทางานทีค่ ่ าพิกดั ของมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3 เฟสทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
แรงดันพิกดั
380 V
กระแสพิกดั
3.4 A
ความถี่พิกดั
50 Hz
กาลังงานพิกดั
1.5 kW
ตัวประกอบกาลัง
0.82
ความเร็ วพิกดั
1430 rpm
จานวนขั้วแม่เหล็ก
4 pole
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แผนภาพที่ 2 การทดสอบหาประสิ ทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนาในห้องปฏิบตั ิการ
ค่าการทางานทางกลและทางไฟฟ้ าที่แต่ละจุดทางานของมอเตอร์ จะถูกปรับโดยการใช้ชุดควบคุมโหลด
ทางกล ซึ่ งสามารถกาหนดค่าแรงบิดและดูผลตอบสนองของความเร็ วรอบที่จุดทางานต่างๆ ได้ โดยการทดสอบ
ในบทความนี้ จะกาหนดระดับโหลดเป็ นค่าเปอร์ เซ็นต์เทียบกับกาลังพิกดั ของมอเตอร์ (Load point) ตั้งแต่ 10%100% และปรับเพิ่มขั้นละ 10% สาหรับการปรับความถี่ดว้ ย VSD จะกระทาที่ค่า 45Hz, 40Hz และ 35Hz

4. ผลการทดสอบ
ผลเปรี ยบเที ยบค่าประสิ ทธิ ภาพที่ ได้จากการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ จากการปรั บความถี่ ของชุ ดปรั บ
ความเร็ วรอบเป็ น 45Hz, 40Hz และ 35Hz แสดงไว้ในตารางที่ 2 ถึง 4 ตามลาดับ รวมถึงแนวโน้มค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของแต่ละความถี่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 3 ถึ ง 5 โดยความคลาดเคลื่อนของแต่ละวิธีจะถูกคานวณเที ยบกับค่า
ประสิ ท ธิ ภาพที่ ทดสอบได้จากวิธี ว ดั แรงบิ ดที่ แ กนเพลาของแต่ ละจุ ดทางาน อี ก ทั้ง ยัง แสดงให้เ ห็ นค่า ความ
คลาดเคลื่อนเฉลี่ยรวมยกกาลังสอง (Root mean square error) ในสภาวะการทางานที่มากกว่าและน้อยกว่า 50%
ของพิกดั มอเตอร์ดว้ ย
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ตารางที่ 2 ผลเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิภาพของแต่ละวิธีจากการปรับความถี่เป็ น 45 Hz
Load Point Shaft Torque
Modified Current Method
Modified Slip Method
(%)

Efficiency
Efficiency
(%)

Efficiency
(%)

10

47.90

20

Error

Error

(% point)

Efficiency
(%)

(% point)

73.46

25

39.92

7.98

67.91

62.80

47.49

20.42

30

77.20

62.65

5.11
.56
14.55

53.25

23.95

40

81.08

62.17

18.91

56.39

24.69

50

82.08

64.68

17.4

60.86

21.22

60

81.59

62.65

18.94

64.44

17.15

70

80.53

63.16

17.37

65.13

15.4

80

79.03

63.61

15.42

67.27

11.76

90

77.36

63.07

14.29

68.86

8.5

100

75.26

64.38

10.88

70.57

4.69

Root Mean Square Error (Total)

8.59

4.88

Root Mean Square Error (< 50% Load)

17.22

8.16

Root Mean Square Error (  50% Load)

6.51

5.81

Frequency of VSD = 45 Hz
90
80

Efficiency (%)

70
60
50
40

Shaft Torque Method
Modified Current Method
Modified Slip Method

30
20
10
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Load Point (%)

แผนภาพที่ 3 แนวโน้มค่าประสิทธิภาพของแต่ละวิธีที่ความถี่ 45 Hz
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ตารางที่ 3 ผลเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิภาพของแต่ละวิธีจากการปรับความถี่เป็ น 40 Hz
Load Point Shaft Torque
Modified Current Method
Modified Slip Method
(%)

Efficiency
Efficiency
(%)

Efficiency
(%)

10

52.15

20

Error

Error

(% point)

Efficiency
(%)

(% point)

62.16

10.01

43.77

8.38

70.95

64.57

6.38

47.72

23.22

30

78.84

63.81

15.03

57.81

21.03

40

81.48

62.11

19.37

62.45

19.03

50

81.51

64.40

17.11

59.80

21.72

60

80.19

61.00

19.19

65.34

14.85

70

78.17

64.59

13.59

71.05

7.12

80

75.90

63.34

12.56

71.70

4.20

90

73.58

62.69

10.89

73.64

0.06

100

71.09

63.54

7.54

75.63

4.54

Root Mean Square Error (Total)

8.81

4.26

Root Mean Square Error (< 50% Load)

18.12

7.52

Root Mean Square Error (  50% Load)

5.72

4.66

Frequency of VSD = 40 Hz
90
80

Efficiency (%)

70
60
50
40

Shaft Torque Method
Modified Current Method
Modified Slip Method

30
20
10
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Load Point (%)

แผนภาพที่ 4 แนวโน้มค่าประสิทธิภาพของแต่ละวิธีที่ความถี่ 40 Hz
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ตารางที่ 4 ผลเปรี ยบเทียบค่าประสิ ทธิภาพของแต่ละวิธีจากการปรับความถี่เป็ น 35 Hz
Load Point Shaft Torque
Modified Current Method
Modified Slip Method
(%)

Efficiency
Efficiency
(%)

Efficiency
(%)

10

54.12

20

Error

Error

(% point)

Efficiency
(%)

(% point)

65.16

11.04

40.17

13.96

73.11

65.41

7.70

49.89

23.21

30

79.11

63.80

15.31

58.90

20.21

40

80.49

60.54

19.94

61.85

18.64

50

79.22

62.45

16.77

65.94

13.28

60

77.00

62.37

14.63

68.45

8.55

70

74.22

64.44

9.78

71.45

2.77

80

71.25

62.32

8.93

73.35

2.09

90

67.20

62.98

4.22

77.43

10.23

100

63.51

64.22

0.71

81.26

17.75

Root Mean Square Error (Total)

9.11

4.24

Root Mean Square Error (< 50% Load)

19.34

7.72

Root Mean Square Error (  50% Load)

4.37

4.35

Frequency of VSD = 35 Hz
90
80

Efficiency (%)

70
60
50
40

Shaft Torque Method
Modified Current Method
Modified Slip Method

30
20
10
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

Load Point (%)

แผนภาพที่ 5 แนวโน้มค่าประสิทธิภาพของแต่ละวิธีที่ความถี่ 35 Hz
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ผลความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยกกาลังสองของแต่ละวิธีที่ทุกความถี่ ทั้งในภาพรวมตลอดช่วงทุกจุดการ
ทางาน และในสภาวะทางานที่ ต่ ากว่า 50% รวมถึ งในสภาวะทางานที่ มากกว่า 50% ของพิกัดมอเตอร์ แสดง
เปรี ยบเทียบให้เห็นในแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 เปรี ยบเทียบความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยกกาลังสองที่แต่ละความถี่ในสภาพการทางานต่างกัน
ผลจากตารางที่ 2 ถึง 4 แสดงให้เห็นว่าค่าประสิ ทธิภาพที่ประเมินได้จากวิธีสลิปแบบปรับปรุ งค่อนข้างมี
ความแม่นยาตลอดช่วงการทางานของมอเตอร์ในทุกความถี่ที่ทดสอบ โดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ในขณะ
ที่วิธีกระแสแบบปรับปรุ งจะมีความคลาดเคลื่อนที่สูงเกือบ 10% และหากพิจารณาสภาพการทางานที่ต่ากว่า 50%
ของพิกดั มอเตอร์ จะสังเกตได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนของทั้งสองวิธีจะสู งขึ้นโดยเฉพาะวิธีกระแสแบบปรับปรุ ง
ทั้งนี้ เป็ นผลจากคุณลักษณะความไม่เป็ นเชิ งเส้นของมอเตอร์ ขณะที่ทางานต่ากว่าพิกดั มากๆ ซึ่ งในทางตรงข้าม
กรณี ที่มอเตอร์ทางานที่ระดับสูงกว่า 50% ของพิกดั ความคลาดเคลื่อนก็จะมีค่าลดลงทั้งสองวิธี

5. สรุ ปผลการทดสอบ
การทราบค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ เหนี่ ยวนาที่ มีการใช้งานร่ วมกับชุดปรับความเร็ วรอบในขณะ
ทางานจริ งนับเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการวางแผนและการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน ปั ญหาที่พบคือความแม่นยาสูงสุ ด
ของวิธีประเมินตามมาตรฐาน IEC จาเป็ นต้องนามอเตอร์ไปทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ นัน่ หมายถึงต้องหยุดระบบ
ทางานเดิมซึ่งเป็ นการรบกวนต่อผูใ้ ช้งานค่อนข้างมาก แต่ดว้ ยการปรับปรุ งวิธีสลิปและวิธีกระแสตามที่ได้นาเสนอ
ในบทความนี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีสลิปแบบปรับปรุ งสามารถนาไปใช้ในการประเมินค่าประสิ ทธิภาพการทางานได้
ค่อนข้างดีเพราะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่สูงมากนัก ในขณะที่วธิ ีกระแสแบบปรับปรุ งมีความเหมาะสมกับการใช้
ประเมินประสิ ทธิภาพกรณี ที่มอเตอร์มีจุดทางานใกล้กบั ค่าพิกดั แต่อาจมีขอ้ จากัดด้านเครื่ องมือวัดที่ตอ้ งมีฟังก์ชนั
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พิเศษที่สามารถวัดกระแสฮาร์มอนิกได้ อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างมอเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบมีเพียงตัวเดียว ดังนั้นผล
การทดสอบที่ได้อาจยังไม่มีความแน่นอนที่จะใช้เป็ นข้อสรุ ปได้กบั มอเตอร์ตวั อื่นๆ
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บทคัดย่อ
บทความนี้ นาเสนอการลดค่าการสูญเสี ยย้อนกลับของหัวต่อเส้นใยแก้วนาแสงด้วยวัสดุโพลียรู ี เทนแบบ
ยืดหยุน่ ซึ่ งมีค่าดรรชนี การหักเหของแสงเท่ากับ 1.46 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับดรรชีการหักเหของเส้นใยแก้วนาแสงที่
โดยทัว่ ไปมีค่าประมาณ 1.48 วัสดุโพลียรู ี เทนหนาถูกใช้เป็ นแผ่นกั้นที่วางคัน่ ระหว่างเส้นใยแก้วนาแสงทั้งสอง
เส้นในตัวเชื่อมต่อทาหน้าที่เสมือนตัวปรับค่าดรรชนีตวั กลางระหว่างเส้นใยแก้วสองเส้นให้มีค่าใกล้เคียงกัน เพื่อ
ลดค่าการสู ญเสี ยจากการสะท้อนกลับของแสง จากการจาลองผลค่าการสู ญเสี ยด้วยการนาใช้วสั ดุดงั กล่าวโดยมุม
ที่ใช้ในการศึกษาอยูร่ ะหว่าง 0º ถึง 90º ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎีการสะท้อนของเฟรชเนลและกฎของสเนลล์พบว่าค่า
การสูญเสี ยต่าสุดมีค่าประมาณ -80 dB ซึ่ งดีกว่าค่าการสู ญเสี ยสะท้อนกลับในหัวต่อทัว่ ไปที่มีค่าประมาณ -60 dB
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ความยาวคลื่นแสงที่ ใช้ในการจาลองมีค่า 1550 นาโนเมตร ดังนั้นการใช้ใส่ แผ่นวัสดุโพลียรู ี เทนแบบยืดหยุ่นที่
นาเสนอสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งกับหัวต่อเส้นใยแก้วนาแสงในเครื อข่ายสื่ อสารใยแก้วนาแสงต่างๆ เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของสายส่ง
คาสาคัญ: การสู ญเสี ยสะท้อนกลับ, การสะท้อนกลับของแสง, หัวต่อเส้นใยแก้วนาแสง, วัสดุโพลียูรีเทนแบบ
ยืดหยุน่

ABSTRACT
This paper proposes an alternative scheme to reduce the return loss in fiber optic connector using
flexible polyurethane sheet. The refractive index of polyurethane is 1.46, which is close to one of an optical
fiber at 1.48. The flexible polyurethane sheet, placed between the two connecting fibers, is acting as an index
matching material to reduce the return loss. The simulation results showed that, by following Fresnel’ s
equations and Snell’ s law and with the incident angle varying from 0º to 90º, the lowest return loss is
approximately equal to -80 dB, which is better than one obtained from the conventional connector of -60 dB.
The wavelength used in the simulation was 1550 nm. Thus, the proposed method, by inserting flexible
polyurethane sheet to a connector, could be applied to the practical connector used in optical communication
system to enhance the link performance.
KEYWORDS: Return loss, Reflection of light, Fiber Connector, Flexible Polyurethane

1. บทนา
ปั จ จุ บัน เทคโนโลยีก ารส่ ง ผ่ า นข้อ มู ล ผ่ า นเส้ น ใยแก้ว น าแสง (Optical fiber) นั้ น เริ่ ม ถู ก ใช้กัน อย่า ง
แพร่ หลายมากขึ้นโดยในอดีตการส่งผ่านข้อมูลต่างๆนั้น จะส่งสัญญาณผ่านสายทองแดง (Copper Wire Cable) ซึ่ ง
ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย และมีระยะทางในการส่ งข้อมูลจากัด ศุภกฤษ (2551) จึงมีการพัฒนาเส้น
ใยแก้วนา-แสงขึ้นมา โดยเส้นใยแก้วนาแสงนั้นสามารถส่ งข้อมูลด้วยความเร็ วสูง ไม่ถูกรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ า
สามารถส่ งข้อมูลได้ในปริ มาณมากและระยะไกล แม้วา่ เส้นใยแก้วนาแสงจะมีขอ้ ดีอยูม่ าก แต่ก็ยงั มีค่าการสูญเสี ย
(Loss) G-net Network Solution (2560) ที่ทาให้คุณภาพของสัญญาณลดลง โดยค่าการสู ญเสี ยนั้นมีหลายรู ปแบบ
เช่น การสู ญเสี ยจากกระบวนการผลิต การสูญเสี ยจากการงอของสาย และการสูญเสี ยจากหัวต่อ (Connector) เป็ น
ต้น โดยปั ญหาที่พบเจอได้บ่อยคือ การสูญเสี ยจากหัวต่อ iFONG iDEA (2559) ซึ่งการต่อเส้นใยแก้วโดยใช้หวั ต่อ
นั้นจะเกิดช่องว่างของอากาศ (Air Gap) ทาให้เกิดการเปลี่ยนตัวกลางในการเดินทางของแสง เป็ นเหตุให้เกิดการ
หักเหและการสะท้อนกลับของแสง วีทิต (2560) แม้ว่าจะมีการพัฒนาหัวต่อให้เกิดการลดค่าการสู ญเสี ยจากการ
ย้อนกลับของแสง (Return Loss) (M. Kihara, S. Nagasawa, & T. Tanifuji, 1996) ให้มากที่สุด แต่ก็ยงั มีปัญหาจาก
การต่อหัวต่อผิดประเภทอยูใ่ นการปฏิบตั ิงานจริ งในเครื อข่าย โดยประเภทของหัวต่อของเส้นใยแก้วนาแสงนั้นมี
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หลายประเภท (FIBERDK APS, 2014) หากต่อผิดประเภทก็จะทาให้เกิดค่าการสู ญเสี ยจากการย้อนกลับของแสง
มากขึ้น
ที่ผ่านมาได้มีการนาเสนอวิธีการเคลือบผิวเลนส์ดว้ ยฟิ ล์มชนิดบาง (E. F. Schubert & J. K. Kim., 2009)
เพื่อลดการย้อนกลับของแสง การใช้ของเหลวที่มีค่าดรรชนี หักเหของแสง (Refractive Index) ใกล้เคียงกับเส้นใย
แก้วนาแสง (R. Budwig,1994) และการทดสอบค่าการสู ญเสี ยจากรอยต่อ (Insertion Loss) ของการเชื่อมต่อเชิงกล
(Mechanical splice) ด้วยวัส ดุ แ ข็ งที่ มี ด รรชนี ก ารหั ก เหใกล้เคี ย งกับ เส้ น ใยแก้ว น าแสง (solid matching index
material) (M. Tanaka, H. Watanabe, M. Kihara, & M. Takaya, 2012) โดยจากงานวิจัย ที่ ผ่ านมาแสดงถึ ง แนว
ทางการลดการย้อนกลับของแสงที่เคลือบบนผิวของวัตถุ ที่ยงั ต้องผ่านตัวกลางที่เป็ นอากาศอยูซ่ ่ ึงทาให้ยงั เกิดการ
สะท้อนกลับของแสงอยูจ่ านวนหนึ่ ง ในส่ วนการใช้ของเหลวเพื่อเคลือบหัวต่อก่อนนาไปใช้ หากมีการขยับหรื อ
เปลี่ยนตาแหน่งของหัวสายก็จะสามารถทาให้สารที่เคลือบนั้นหลุดออกไปได้
งานวิจยั นี้ นาเสนอการจาลองการลดการสู ญเสี ยจากการย้อนกลับของแสงของเส้นใยแก้วนาแสงด้วย
แผ่นกั้นจากวัสดุโพลียรู ี เทนแบบยืดหยุ่นที่ ถูกวางคัน่ ระหว่างหัวต่อภายในตัวเชื่ อมต่อ เพื่อลดค่าการสู ญเสี ยจาก
การสะท้อนกลับของแสง โดยทฤษฎีและผลการจาลองได้ถูกนาเสนอพร้อมกับข้อเสนอแนะ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อทาการวิเคราะห์การเกิดค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับจากการจากการเชื่อมต่อของหัวต่อเส้นใยแก้ว
นาแสง
2. เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ที่ ไ ด้ ม าสร้ า งแนวทางการลด ค่ า การสู ญ เสี ยสะท้ อ นกลับ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
1. ขั้นตอนและวิธีการศึกษาของงานวิจยั มีดงั นี้
1.1 ประเภทหน้าตัดของหัวต่อ
ปั จจุบนั หน้าตัดของหัว connector (Aria Zhu, 2016) มีอยู่ 4 แบบด้วยกันดังภาพที่ 1 โดย
- Flat Fiber: มีลกั ษณะเป็ นหน้าตัดตรง ผิวขัดมัน หัวต่อลักษณะนี้ จะมีระยะห่ างทาให้เกิดค่า
การสูญเสี ยจากการสะท้อนกลับที่มาก
- Physical Contact (PC): มีลกั ษณะเดี ยวกับแบบ Flat Fiber แต่ยาวกว่าทาให้รอยต่อแนบจน
แทบไม่มีช่องว่างของอากาศ หัวต่อนี้จะมีค่าการสูญสี ยจากการสะท้อนกลับที่นอ้ ยกว่า
- Ultra-Physical Contact (UPC): มี ล ัก ษณะหน้ าตัด เป็ นส่ ว นโค้ง เพื่ อ ให้ จุ ด กึ่ ง กลางของ
แกนกลางใยแก้วนาแสง (Core Fiber Optic) แนบกัน ทาให้เกิ ดค่าการสู ญเสี ยจากการสะท้อนกลับ ที่ น้อยกว่า 2
แบบแรก
- Angled Physical Contact (APC): หน้าตัดของหัวต่อนี้ จะทามุม 8° (Eric Lindmark, Ph.D.,
& Peter Koudelka, 2011; FOSCO, 2016) เนื่ องจากเมื่อแสงเดินทางมาถึงปลายของหัวต่อจะเกิดการหักเหจากการ
แสงเดินทางเปลี่ยนตัวกลาง ทาให้เกิดแสงย้อนกลับโดยแสงที่ ยอ้ นกลับมาจากปลายของหัวต่อแบบ APC จะพุ่ง
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ตรงไปยัง ตัวหุ ้ม (Cladding) และทะลุผ่านไปทาให้แสงที่ ยอ้ นกลับมานั้นไม่กลับมากวนแสงตั้งต้น connector
ชนิดนี้จะมีค่าการสูญเสี ยจากการสะท้อนกลับ ที่ต่าที่สุดโดยค่าการสะท้อนกลับของแสงใน Connector แบบต่างๆ
ถูกแสดงดังตารางที่ 1

ภาพที่ 1 ภาพแสดงหัว Connector แบบต่างๆ
ตารางที่ 1 ประเภทของหัว Connector และค่าการย้อนกลับของแต่ละประเภท
ประเภทของหัว Connector
Flat Fiber

ค่าการย้อนกลับ (dB)
20

Physical Contact (PC)

30 ถึง 40

Ultra-Physical Contact (UPC)

40 ถึง 50

Angled Physical Contact (APC)

60 หรื อ สูงกว่า

1.2 สมการเฟรชเนล และกฏของสเนลล์

ภาพที่ 2 ภาพจาลองการเดินทางของแสงผ่าน Connector แบบ APC
ภาพที่ 2 แสดงการเดินทางของแสงในหัวต่อเส้นใยแก้วนาแสงแบบ APC โดยตัวแปรต่างๆสามารถหา
ได้จากความสัมพันธ์ของเฟรชเนล (Alexander I Lvovsky, 2013) ดังนี้
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ถ้าแสงที่ ตกกระทบมีมุมตกกระทบ  ไม่เท่ากับศูนย์ดงั แสดงในภาพที่ 2 โพลาไรเซชัน (Polarization)
ดร. ศรัณย์ (2551) ของแสงจะต้องถูกนามาพิจารณาในการหาค่ากาลังสะท้อนกลับ โดยสูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
การสะท้อนกลับ สาหรั บ โพลาไรเซชัน แบบพี (rp) และแบบเอส (rs) สามารถหาได้จากสมการที่ (1) และ (2)
ตามลาดับ

โดย

tan   0 
 Ir 
 rp
  
 I i  p tan   0 

(1)

sin   0 
 Ir 
 rs
  
sin   0 
 Ii s

(2)

Ii คือ ความเข้มของแสง
Ir คือ ความเข้มของแสงที่
θ คือ มุมที่แสงตั้งต้นทากับวัตถุ
θ0 คือ มุมหักเหของแสงเมื่อเปลี่ยนตัวกลาง

ค่าการสะท้อนกลับของแสงสามารถหาได้จากสัมประสิ ทธิ์การสะท้อนแสงดังสมการที่ (3)
2

 Ir 
2
  r R
I
 i

(3)

ในกรณี ของฟิ ล์มบาง (Thin-film) เมื่อ n1 = n3 และ Aij = -Aji
ค่าการสะท้อนกลับของแสงสามารถหาได้จากสมการที่ (5)
2
R  A122  A23
 2 A12 A23 cos 

R  2 A122 1  cos  



4 n1d cos 0



(4)
(5)
(6)

โดย
λ คือ ความยาวคลื่นแสง
d คือ ความหนาของตัวกลางระหว่างเส้นใยแก้วทั้งสอง
Aij คือ rs เมื่อหาค่า R ของ โพลาไรเซชันแบบเอส และ เท่ากับ rp เมื่อหาค่า R ของ โพลาไรเซชันแบบพี
และมุ ม ที่ หั ก เหของแสงเมื่ อ เปลี่ ยนตัวกลางนั้น สามารถหาได้จ ากความสั ม พัน ธ์ ข องสเนล (Khan Academy,
2016) ดังสมการที่ (7)
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n sin   n0 sin 0

(7)

2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการศึกษาและค้นคว้าพบว่าวิธีการที่ได้ถูกนาเสนอที่ผานมานั้นเป็ นการทดสอบเพื่อหาค่าการสูญเสี ย
จากรอยต่อ (Insertion Loss) ด้วยการใช้ของแข็งที่ มีดรรชนี หักเหใกล้เคียงกับวัตถุ (M. Tanaka et al., 2012) แต่
เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็ น silicone resin ที่มีความยืดหยุน่ เมื่อวัสดุแนบกับวัตถุจะทาให้ตวั วัสดุน้ นั เปลี่ยนรู ปตามวัตถุ
จึงกลายเป็ นแนบไปกับหัว connector ที่ มีหน้าตัดตรง ซึ่ งทาให้ลดการเกิด Loss ไม่ดีเท่าที่ควร และจากการที่ ตวั
วัสดุมีความยืดหยุ่นที่ มากเกิ นไปโดยสามารถเคลื่อนเส้น ใยแก้วนาแสงเข้าออกได้อย่างอิสระ อาจจะทาให้เมื่ อ
นาไปใช้งานจริ งแล้วเกิ ดความเสี ยหายได้งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาและค้นคว้าหาวัสดุ ตวั อย่างที่ มีความยืดหยุ่น และ
แข็งแรง โดยพบว่าวัสดุโพลียรู ี เทน มีค่าดรรชนีหกั เหของแสงอยูท่ ี่ 1.46 (Norland Products, 2016) ซึ่งใกล้เคียงกับ
เส้นใยแก้วนาแสงซึ่งโดยทัว่ ไปอยุท่ ี่ 1.48 (Gerd Keiser, 1992) และมีความแข็งอยูใ่ นมาตรฐาน Shore – D อยูท่ ี่ 40
ซึ่งมีความแข็งยืดหยุน่ พอเหมาะ โดยจะนามาใส่ ตรงกลางของหัวต่อดังแสดงในภาพที่ 3 (โดยขั้นตอนนี้จะต้องมา
ตั้งแต่การผลิต) ภาพที่ 4 และภาพที่ 5 เป็ นภาพจาลองการต่อภายในด้านในของตัวเชื่อมต่อจากนั้นการทดสอบค่า
การสูญเสี ยจากการสะท้อนกลับของแสงจะถูกจาลองจากสมการที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อยืนยันสมมติฐาน

ภาพที่ 3 แบบจาลองหัวต่อและวัสดุตวั กลาง

ภาพที่ 4 ภาพการเชื่อมต่อของหัวต่อภายในตัวเชื่อมต่อ แบบชนิด APC กับชนิด APC
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ภาพที่ 5 ภาพการเชื่อมต่อของหัวต่อต่างชนิดกัน ระหว่างตัวเชื่อมต่อชนิด UPC กับชนิด APC

4. ผลการวิจัย
จากทดลองโดยใช้ความสัมพันธ์ของเฟรชเนลและกฏของสเนล โดยที่ ความยาวคลื่น λ เท่ากับ 1550 นาโนเมตร, มุม θ มีค่าตั้งแต่ 0º ถึง 90º และระยะห่างระหว่างหัวต่อ d เท่ากับ 1 นาโนเมตร พบว่า ค่าการสูญเสี ยจาก
การสะท้อนกลับของแสง อยูท่ ี่ประมาณ 55 ถึง 80 dB และค่าการสะท้อนกลับของแสงของ โพลาไรเซชัน นั้นจะ
มีค่าที่ดีกว่าการเชื่อมต่อแบบเก่าที่ผา่ นตัวกลางที่เป็ นอากาศ ดังภาพที่ 6 และผลการจาลองจากงานวิจยั ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับกับค่ามุมตกกระทบ ในหัวต่อที่มีช่องว่าง
อากาศระหว่างเส้นใยแก้วนาแสง
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ภาพที่ 7 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับกับค่ามุมตกกระทบ ในหัวต่อที่ได้ใส่แผ่นกั้น
โพลียรู ี เทนแบบยืดหยุน่ คัน่ ระหว่างเส้นใยแก้ว
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับงานวิจยั เก่าและการใช้งานในปั จจุบนั พบว่าแผ่นกั้นที่
นาเสนอสามารถลดค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับได้ถึง 15 dB ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบค่าการสู ญเสี ยสะท้อนกลับในหัวต่อที่นาเสนอเปรี ยบเที ยบกับงานวิจยั เก่า [9] และ
หัวต่อที่ใช้งานปฏิบตั ิจริ ง [10]
ค่าพารามิเตอร์

ค่าการสูญเสี ยสะท้อนกลับ (dB)
งานวิจยั เก่า [9] การใช้งานปั จจุบนั [10]
การจาลอง
การเปรี ยบเที ยบที่ λ = 1550 นาโน 45.5 dB แบบ
60 dB หรื อ สูงกว่า
80 dB และใช้งานได้
เมตร และ d = 1 นาโนเมตร
UPC +UPC
เฉพาะ APC + APC
ทั้ งแบบเชื่ อ มต่ อ ทั้ ง
APC + APC แ ล ะ
UPC + APC

5. สรุ ปและอภิปรายผล
ผลการจาลองพบว่าค่าการสู ญเสี ยจากการสะท้อนกลับของแสงโดยใช้ มีค่าอยูท่ ี่ต่ าสุ ดประมาณ 55 dB
และสู งสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 80 dB เทียบกับค่าการสู ญเสี ยของหัวต่อที่ใช้งานจริ งในปั จจุบนั ซึ่ งมีค่าการสู ญเสี ยอยู่ที่
60 dB อีกทั้งยังสามารถลดปั ญหาการเชื่ อมต่อโดยใช้หัวต่อคนละชนิ ดกัน เช่น UPC กับ APC โดยไม่ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาค่าการสูญเสี ยเพิ่มขึ้นเพราะแผ่นโพลียรู ี เทนสามารถยืดหยุน่ รองรับความผิดพลาดแบบนี้ได้
งานวิจยั นี้ ทาเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลการจาลองการใช้แผ่นกั้นจากโพลียูรีเทน ที่ มีค่าดรรชนี หักเห
ใกล้เคียงกับเส้นใยแก้วนาแสงเพื่อลดค่าการสู ญเสี ยจากการสะท้อนกลับของแสงโดยนามาประยุกต์กบั ตัวเชื่อมต่อ
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เส้นใยแก้วนาแสง ผลการจาลองพบว่าวิธีที่นาเสนอสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานจริ งได้และสามารถลดปั ญหา
การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงผิดประเภทเพื่อทาให้การส่งสัญญาณแสงมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

6. ข้ อเสนอแนะ
ผลการทดลองในรายงานนี้ เป็ นผลที่ ได้การจาลองค่าการสะท้อนกลับของแสงตามทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง
ต่างๆ หากนามาประยุกต์ใช้งานจริ งอาจมีตวั แปรอื่ นที่ นอกเหนื อจากตัวแปรที่ ใช้ในการจาลองในงานวิจัยนี้ ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่จะต้องถูกนามาพิจารณาต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นาเสนอการวิเคราะห์ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อด้วยการหลอมของเส้นใยแก้วนาแสง
ชนิ ด SMF-28 และ MP980 การทดลองถูกออกแบบให้คล้ายคลึงกับทางปฎิบตั ิจริ งในอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่ อง
เชื่อมต่อด้วยการหลอมเส้นใยแก้วนาแสงที่ใช้งานทัว่ ไปในด้านโทรคมนาคม ขณะที่การจาลองค่าการสูญเสี ยตาม
ทฤษฎีถูกจาลองโดยใช้พารามิเตอร์เดียวกันกับการทดลองได้แก่ เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมเส้นใยแก้วนา
แสง โดยใช้ทาการจาลองตามทฤษฎี Mode-mismatch, Phase-front transformer, และการวางตาแหน่งเส้นใยแก้วที่
ผิดพลาด ผลการวิจยั จากการทดลองพบว่า ในช่วงเวลาและอุณหภูมิที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง ค่าการสู ญเสี ยที่เกิด
จากการเชื่ อมต่ อเส้น ใยแก้วน าแสงจะแปรผกผัน กับ อุณ หภูมิ ของการหลอมเส้น ใยแก้ว และเวลาที่ ใช้ในการ

2450

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เชื่อมต่อ ผลการทดลองหาค่าการสูญเสี ยนี้ มีแนวโน้มสอดคล้องกับค่าการสูญเสี ยที่คานวณได้จากทางทฤษฎี โดย
จากการทดลองค่าการสู ญ เสี ยที่ น้อยที่ สุ ดมี ค่า 1.109 เดซิ เบลเมื่ อ เวลาที่ ใช้ในการเชื่ อมเท่ ากับ 3.5 วิน าที และ
อุณหภูมิที่ใช้ในการหลอมเท่ากับ 70% ของค่าอุณหภูมิสูงสุ ดของเครื่ องฟิ วชัน่ สไปลซ์เซอร์รุ่น INNO VIEW7 ซึ่ ง
สามารถนาไปค่าพารามิเตอร์น้ ีไปใช้ในการปฎิบตั ิงานจริ งต่อไป
คาสาคัญ: ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงด้วยการหลอม, การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง
ด้วยการหลอม, เส้นใยแก้วนาแสงโหมดเดี่ยวชนิด SMF-28, เส้นใยแก้วนาแสงโหมดเดี่ยวชนิด MP980

ABSTRACT
An analysis of fusion splicing loss of commercial SMF-28 and MP980 optical fibers in both practical
and theoretical aspects is reported in this paper. The experiments were conducted with the same practice used in
real industry while the theoretical simulations were carefully performed with similar parameters to the
experiments. Mode-mismatch loss, Phase-front transformer loss, and mechanical alignment losses were
considered in the simulations. The experimental results show that the splicing loss is inversely proportional to
the splicing temperature and time and these are in good agreement with the simulation results. The results also
showed that the lowest loss of 1.109 dB could be achieved with the splicing time of 3.5 s and temperature of
70% of the maximum temperature of the INNO VIEW7 fusion splicer. These parameters can be applied to the
real operation.
KEYWORDS: Fusion splice loss, Fusion Splice, Single-mode fiber (SMF-28), Single-mode fiber (MP980)

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ระบบการสื่ อสารด้วยแสงโดยการติดต่อสื่ อสารผ่านตัวกลางที่ เป็ นเส้นใยแก้วนาแสง (Optical
Fiber) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กนั มากและตอบสนองความต้องการในด้านการนาส่ งสัญญาณข้อมูล จึงส่ งผล
ให้ตอ้ งมีระบบสื่ อสารที่ส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วและมีเสถียรภาพมาก ซึ่งข้อดีของการส่ งข้อมูลด้วยแสงผ่านทาง
เส้นใยแก้วนาแสงนั้นมีหลายประการ เช่น มีค่าการลดทอนสัญญาณแสงต่าและมีแบนด์วดิ ท์กว้างทาให้สามารถส่ง
ข้อมูลในปริ มาณมากและส่ งข้อมูลในระยะทางไกลได้ มีขนาดที่เล็กและน้ าหนักเบาอีกทั้งยังไม่เกิดการเหนี่ ยวนา
ทางไฟฟ้ าในเส้นใยแก้วนาแสง มีภูมิตา้ นทางต่อสัญญาณแทรกสอดทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและผลกระทบจาก
พัลส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า อย่างไรก็ตามในการระบบสื่ อสารเส้นใยแก้วนาแสงโดยทัว่ ไปนั้นต้องมีการเชื่อมต่อใน
ส่ วนของใยแก้ว ด้วยวิธีก ารต่ างๆ เช่ น การเชื่ อ มต่อเชิ งกล (mechanical splicing) การเชื่ อ มต่ อด้วยหัวเชื่ อมต่ อ
(connector) และการเชื่ อมต่ อ ด้ว ยการหลอม (fusion splicing) โดยการเชื่ อมต่ อ ด้ว ยการหลอมเป็ นที่ นิ ยมมาก
เนื่ อ งจากความสะดวกในกระบวนการเชื่ อมต่อ และมี รอยเชื่ อมต่อที่ สนิ ทแนบแน่ น กว่าแบบอื่ น ๆ ท าให้การ
สู ญเสี ยของสัญญาณที่ เกิดจากการเชื่อมต่อมีค่าต่ากว่า โดยการสู ญเสี ยจะเกิดขึ้นบริ เวณรอยต่อของเส้นใยแก้วนา
แสง นอกจากนี้ หากการเชื่ อมต่อด้วยการหลอมของเส้นใยแก้วนาแสงที่ มีโครงสร้างของเส้นใยแก้วนาแสงและ
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เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงที่ไม่เหมาะสมนั้น ค่าการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นจะมีค่าสูงเกินกว่าค่าที่กาหนด
ไว้ตามมาตรฐาน ทาให้การส่งกาลังสัญญาณแสงมีประสิ ทธิภาพต่าลง
ในทางปฎิบตั ิน้ นั การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงสองเส้นเข้าด้วยกันนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนซึ่งทาให้
เกิดค่าการสู ญเสี ยของสัญญาณขึ้นจากลักษณะต่างๆ ของใยแก้วทั้งเกิดจากขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของโหมด
ฟิ ลด์ (Mode field diameter) ของเส้นใยแก้วนาแสง ทั้ง 2 ชนิ ด มีค่าไม่เท่ ากัน กรณี การเชื่ อมต่อแล้วไม่ตรงแนว
(Lateral misalignment หรื อ Axial misalignment) การเชื่ อมต่อไม่ตรงแนวแล้วเกิ ดมุมระหว่างเส้นใยแก้วนาแสง
(Angular misalignment) และการเชื่ อ มต่ อ แล้ว เกิ ด ระยะห่ างระหว่างเส้ น ใยแก้ว น าแสง (End Separation) (S.
Zuoming, S. Ningfang, J. Jing, S. Jingming & M. Pan, 2012) อี กทั้งในปั จจุบัน เทคโนโลยีเส้นใยแก้วน าแสงมี
ความก้าวหน้าและพัฒนากันอย่างหลากหลาย รวมไปถึงได้มีการปรับปรุ งโครงสร้างคุณสมบัติบางประการเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการส่ งข้อมูลให้มากขึ้น ทาให้ในอดีตมีงานวิจยั เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีผลต่อค่าการ
สู ญเสี ยจากการเชื่อมต่อด้วยการหลอมเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ดโหมดเดี่ยว (Single mode fiber) ของเส้นใยแก้วนา
แสงชนิด SMF-28 และ MP980 กันอย่างหลากหลาย ซึ่ งเส้นใยแก้วนาแสงทั้งสองชนิดนั้นได้รับความนิ ยมในการ
ใช้งานในเทคโนโลยีการสื่ อสารด้วยแสงทางด้านการขยายสัญญาณแสงด้วยเทคนิ ค EDFA (erbium-doped fiber
amplifier) การสู ญเสี ยจากการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วทั้งสองด้วยการหลอมถูกวิเคราะห์บนพื้นฐานทฤษฎี Matching
mode และทฤษฎี Phase-front transformer model ร่ วมกับความผิดพลาดที่เกิดจากการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง
กรณี Axial misalignment และกรณี Angular misalignment เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับการทดลองจริ งนั้นค่าการสู ญเสี ย
ที่ เกิ ดขึ้ นมี ค่าแตกต่างกัน และยังไม่พิ จารณาค่าการสู ญ เสี ยที่ เกิ ดจากการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วชนิ ด SMF-28 ไป
MP980 ด้วย จึ งท าให้ค่าการสู ญ เสี ยที่ วดั ค่าจากการทดลองในอดี ตนั้นเป็ นค่าการสู ญ เสี ยที่ ไม่ แท้จริ งของการ
เชื่อมต่อ (P. Khamdee, A. Bhatranand & Y. Jiraraksopakun, 2016)
งานวิจยั นี้ จึงนาเสนอการวิเคราะห์ค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อด้วยวิธีการหลอมระหว่างเส้นใย
แก้วนาแสงชนิด SMF-28 และ MP980 โดยเทคนิคกระบวนการการเชื่อมต่อด้วยเครื่ องเชื่อมสายเส้นใยแก้วนาแสง
ที่ใช้งานทัว่ ไปในด้านโทรคมนาคม ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ ท้ งั ทางภาคทฤษฎี และการทดลองจริ งสาหรับ
การเชื่ อมต่อด้วยวิธีหลอมของเส้นใยแก้วนาแสงทั้งชนิ ด SMF-28 กับชนิ ด MP980 ภายใต้เงื่ อนไขทิ ศทางการ
เดิ นทางของแสงที่ เดิ นทางในกระบวนการวัดค่าการสู ญเสี ยจากเส้นใยแก้วนาแสงซึ่ งมีขนาดคอร์ ที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรที่สาคัญต่อค่าการสูญเสี ยจากการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากกระบวนการเชื่อมต่อด้วยการ
หลอมของเส้นใยแก้วนาแสงที่ได้จากการพิจารณาทางด้านทฤษฎีร่วมกับทางปฎิบตั ิจริ งภายใต้การเงื่อนไขการ
เชื่อมต่อเดียวกัน
2.2 เพื่อศึกษาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าการสูญเสี ยจากการเชื่อมต่อด้วย
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3. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องในงานวิจัย
3.1 กระบวนการเชื่อมต่ อเส้ นใยแก้ วนาแสงด้ วยวิธีการหลอม
กระบวนการเชื่อมต่อด้วยวิธีการหลอมของเส้นใยแก้วนาแสงนั้นเป็ นเป็ นการเชื่อมต่อโดยใช้ความร้อน
จากขั้วอิเล็กโตรด หรื อที่เรี ยกว่า Electric arc โดยมีการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นช่วง 2L จากนั้นปลายเส้นใยแก้วนาแสง
จะถูกดันมาเชื่อมต่อกันภายในเครื่ องเชื่อมสายเส้นใยแก้วนาแสง (Fusion Splice)

ภาพที่ 1 แผนภาพจาลองตาแหน่งบริ เวณที่ให้ความร้อนและเกิดกระบวนการเชื่อมต่อที่ระยะเท่ากับ 2L
ทีม่ า: W. Inart and W. Asawamethapant (2012)
ภาพที่ 1 แสดงถึงการจาลองตาแหน่งที่เกิดการเชื่อมต่อด้วยวิธีการหลอม ซึ่ งค่า a1 และ a2 คือรัศมีคอร์
ของเส้นใยแก้วนาแสง ค่า w1 และ w2 คือรัศมีของ Mode field ของเส้นใยแก้วนาแสงซึ่ งเป็ นค่าก่อนกระบวนการ
เชื่อมต่อ ส่วนค่า Adiff และ Wdiff คือค่ารัศมีของคอร์และค่ารัศมีของ mode field ที่เกิดหลังจากการเชื่อมต่อระยะ 2L
3.2 ค่ าการสู ญเสี ยจากการเชื่อมต่ อด้ วยวิธีการหลอมของเส้ นใยแก้ วนาแสงชนิด SMF-28 กับ ชนิด MP
980 จากทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.2.1 ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากทฤษฎี Matching mode field
ค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจาก Matching mode field ขณะเชื่อมต่อเส้นใยแก้วสองชนิ ดนั้นจะพิจารณาจาก
ค่าความแตกต่างระหว่างขนาดรัศมี mode field ของเส้นใยแก้วนาแสงทั้งสองชนิ ดในบริ เวณที่มีการเชื่อมต่อ ใน
การคานวณหา Matching mode field Radii (M) สาหรับใช้พิจารณาการแพร่ กระจายสารเจื อปนภายในคอร์ ของ
เส้นใยแก้วนาแสง[3] จากภาพที่ 1 สามารถคานวณได้จากสมการ
 2Wdiff 1Wdiff 2  2 
 
M  10 log  2
2
 W diff 1  W diff 2  

(1)

โดยที่ค่ารัศมี Mode field ของเส้นใยแก้วนาแสงบริ เวณที่มีการเชื่อมต่อ Wdiff สามารถหาได้จาก Wdiff = Adiff /√𝑙𝑛𝑉
และหาค่ารัศมีคอร์ของเส้นใยแก้วนาแสงบริ เวณที่มีการเชื่อมต่อด้วยวิธีหลอม Adiff ได้จาก Adiff =√𝑎2 + 4𝐷𝑡 และ
V คื อพารามิ เตอร์ วี หรื อค่ า Normalized frequency ซึ่ งสามารถหาได้จาก V = (2𝜋/  ) · 𝑎 · 𝑁𝐴 โดยที่  คื อ
ความยาวคลื่น ซึ่ งในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเท่ากับ 1.55 µm, NA คือค่าความสามารถในการรับแสง สามารถหาได้จาก
NA = n sin 𝜃max = (n12- n22)1/2 โดยค่า 𝜃max คือมุมรับแสงสูงสุ ด (Maximum acceptance angle), n คือค่าดัชนี หกั เห
ของตัวกลางที่แสงตกกระทบซึ่ งโดยทัว่ ไปคืออากาศ ดังนั้นจะได้ n = 1, n1 คือ ค่าดัชนี การหักเหของแสงบริ เวณ
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ของคอร์ n2 คือค่าดัชนีการหักเหของแสงบริ เวณแคลดดิ้ง ค่า t คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง
ด้วยวิธีหลอม และ D ค่าสัมประสิ ทธิ์ การแพร่ กระจายของสารโดปภายในเส้นใยแก้วนาแสง(J. Luo, 2007) ซึ่ ง
สามารถคานวณได้จากสมการ D = D0exp(-Q / RT)โดย D0 คือค่าสัมประสิ ทธิ์การแพร่ กระจายของสารภายในคอร์
ที่อุณหภูมิห้อง, Q คือพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมที่อุณหภูมิใดๆ, R คือค่าคงที่ของก๊าซ 8.31 J/mol-K , T คือ
อุณหภูมิใดๆ (K) ซึ่งจากสมการที่ (1) ถ้าหากค่า Wdiff มีค่าแตกต่างกันมาก ก็จะทาให้เกิดค่าการสูญเสี ยมาก
3.2.2 ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากทฤษฎี Phase-front transformer model
ค่าการสู ญเสี ยนี้ เกิดจากการส่ งสัญญาณข้อมูลผ่านบริ เวณที่ มีการเชื่ อมต่อของเส้นใยแก้วนาแสง
โดยพิจารณาส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า D เป็ นระยะ 2L ณ บริ เวณที่มีการเชื่อมต่อ(M. Kihara, M. Matsumoto, T.
Haibara & S. Tomita, 1996) จากภาพที่ 1 สามารถหาค่าการสู ญเสี ยจากสัมประสิ ทธิ์ การส่ งสัญญาณข้อมูลบริ เวณ
ที่มีการเชื่อมต่อคานวณ (Af)( M. Ratuszek, 2007) ได้จากสมการ
Af  10 log TATB1TB 2TC
(2)
โดย TA, TB1, TB2, และ TC คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการส่ งผ่านสัญญาณข้อมูลบริ เวณที่มีการเชื่อมต่อของเส้นใยแก้ว
นาแสงในตาแหน่ง A, B1, B2 และ C ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งสามารถคานวณได้จาก
2
  1
nr1w12  
TA  1    max 1  1

L  
  2


1

(3)

2
 
nr1w12  
TB1  1   max 1  max 1  1

L  
 

TB 2

1

2
 
nr 2 w22  
 1   max 2  max 2  1

L  
 

2
  1
nr 2 w22  
TC  1    max 2  1

L  
  2

(4)
1

(5)

1

(6)

โดยที่  max คืออัตราส่วนระหว่าง Adiff กับ a ของเส้นใยแก้วนาแสง
3.2.3 ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากความผิดพลาดกรณี Axial misalignment
ค่าการสูญเสี ยของการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงด้วยวิธีหลอมโดยมีอิทธิพลจากความผิดพลาดใน
การวางเส้นใยแก้วนาแสงไม่ตรงแนว ซึ่ งทาให้คอร์ ไม่อยูใ่ นตาแหน่ งศูนย์กลาง สามารถคานวณค่าการสู ญเสี ย
กรณี Axial misalignment ของการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง (Lax)ได้จากสมการ
Lax (dB)  4.343

2d 2
2
2
Wdiff
1  Wdiff 2

(7)

โดย d คือระยะความผิดพลาดที่เกิดจากกรณี Axial misalignment หรื อ ระยะ Radial offset ของคอร์
3.2.4 ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากความผิดพลาดกรณี Angular misalignment
ค่าการสู ญเสี ยของการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงด้วยวิธีหลอมโดยมีอิทธิ พลจากความผิดพลาด
ของการเกิดมุมที่เกิดจากการวางไม่ตรงแนวของเส้นใยแก้วนาแสงด้านใดด้านหนึ่ง สามารถคานวณค่าการสู ญเสี ย
กรณี Angular misalignment การเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง(L )ได้จากสมการ
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2
 2n2  Wdiff 1Wdiff 2 
  
L (dB)  4.343
sin 2 


2
2
   2 Wdiff 1  Wdiff 2
 180 
2



(8)



โดยที่ n2 คือค่าดัชนีหกั เหแสงของแคลดดิ้งของเส้นใยแก้วนาแสงด้านที่ตอ้ งการวิเคราะห์ความผิดพลาดจากกรณี
Angular misalignment, 𝜃 องศามุมของความผิดพลาดที่เกิดจากกรณี Angular misalignment (degree)
3.3 การคานวณค่ าการสู ญเสียโดยรวมทีเ่ กิดจากการเชื่อมต่ อด้ วยวิธีการหลอมของเส้ นใยแก้ วนาแสง
ชนิด SMF-28 กับ MP980
สาหรับ การคานวณค่าการสู ญเสี ยโดยรวมที่ เกิ ดจากการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด SMF-28 กับ
ชนิ ด MP980 โดยสามารถคานวณได้ดังสมการที่ (14) โดยเทอมที่ 1 (M) คื อค่าการสู ญเสี ยที่ เกิ ดจาก matching
mode field model ส่ วนเทอมที่ 2 (Af) คื อ ค่าการสู ญเสี ยที่ เกิ ดจาก phase front transformer model ส่ วนเทอมที่ 3
คือค่าการสู ญเสี ยที่ เกิ ดจากการเชื่ อมต่อกรณี Axial misalignment (Lax) และเทอมที่ 4 คือค่าการสู ญเสี ยที่ เกิ ดจาก
การเชื่ อมต่อกรณี Angular misalignment (L )ดังนั้นค่าการสู ญเสี ยรวมที่ เกิ ดจากการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วนาแสง
สามารถหาได้จาก
Loss(dB)  M  Af  Lax  L
(9)
4. วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงด้วยวิธีการหลอม
โดยใช้เครื่ องฟิ วชั่น สไปลซ์ เซอร์ ที่ ใช้ในอุต สาหกรรมการสื่ อ สารด้วยใยแก้วน าแสงในการเชื่ อมต่อ ภายใต้
เงื่อนไขการพิจารณาทิ ศทางการเดิ นทางของแสงจากเส้นใยแก้ว SMF-28 ไปยังเส้นใยแก้วชนิ ด MP980 จากนั้น
ผลที่ ได้จากการทดลองจะถูกน ามาเปรี ยบเที ยบและวิเคราะห์ ผลค่าการสู ญ เสี ยที่ ได้จากการจาลองคานวณค่ า
ดังกล่าวทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น โดยทั้งการจาลองและการทดลองจริ งได้ถูกดาเนินการภายใต้
ตัวแปรและเงื่อนไขเดียวกัน เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสู ญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด
ชนิด SMF-28 กับ MP980 อีกทั้งศึกษาถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อค่าการสูญเสี ยจากการเชื่อมต่ออีกด้วย
4.1 ออกแบบกระบวนการทดลอง
Power meter
SMF-28 (REF.)

Light Source

COUPLER
SMF-28
SMF-28
(SOURCE)
1

MP980

SMF-28

Power meter

2

SPLICE
R
ภาพที่ 4 แผนผังการทดลองเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงเพื่อหาค่าการสูญเสี ยจากการเชื่อมต่อ
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แผนผังการทดลองเพื่อหาค่าการสู ญเสี ยการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วชนิ ด SMF-28 กับชนิ ด MP980 ได้ถูก
แสดงในภาพที่ 4 เลเซอร์ เปล่งแสงที่ยา่ นความถี่ 1550 นาโนเมตร ถูกใช้เป็ นตัวกาเนิ ดแสง (Light source) แสงวิ่ง
เข้าไปในคอปเปลอร์ (coupler) แล้วถูกแยกออกเป็ น 2 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ หนึ่ งต่อเข้าเครื่ องวัดกาลัง ( Power
meter) เพื่อใช้วดั เป็ นค่ากาลังอ้างอิง (Reference power) จากเครื่ องกาเนิ ดแสง เนื่ องจากค่ากาลังจากเครื่ องกาเนิ ด
แสงอาจมีค่ากาลังไม่คงที่ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่ ง ขาของคลอปเปอร์ ถูก ต่อเข้ากับเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด SMF-28
เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับเส้นใยแก้วนาแสงชนิด MP 980 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าการสูญเสี ยที่จุดเชื่อมของเส้น
ใยแก้วทั้งสองชนิ ด (ตาแหน่งที่ 1) ปลายอีกด้านของเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด MP 980 จะถูกเชื่อมต่อเข้ากับเส้นใย
แก้วน าแสงชนิ ด SMF-28 (Fiber source) ในตาแหน่ งที่ 2 วัด ค่ากาลังอ้างอิ งในต าแหน่ งที่ 2 คานวณค่ าก าลัง
อิ น พุท หรื อก าลังอ้างอิ งของทั้งระบบโดยน าค่ากาลังอ้างอิ งที่ ได้จ ากเครื่ องก าเนิ ด แสงและค่าก าลังอ้างอิ งใน
ตาแหน่ งที่ 2 มาพิจารณารวมกัน ทาการเชื่ อมต่อระหว่างเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด SMF-28 กับชนิ ด MP980 ด้วย
วิธีการหลอมโดยใช้เครื่ องฟิ วชัน่ สไปลเซอร์ รุ่ น INNO VIEW 7 โดยค่าการสู ญเสี ยจากการเชื่ อมต่อที่ ตอ้ งการ
ศึกษาวิเคราะห์จะอยูท่ ี่ตาแหน่งที่ 1 ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่แสงเดินทางผ่านเส้นใยแก้วนาแสงชนิ ด SMF-28 ไปยังเส้น
ใยแก้วนาแสงชนิ ด MP980 เงื่อนไขช่วงเวลาที่ ใช้ในการหลอมคือ 1.5 – 3.5 วินาทีเนื่ องจากเป็ นช่วงเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานจริ ง และค่าอุณหภูมิของกระแสในการหลอมเส้นใยแก้วที่ใช้ในการทดลองคือ 40 - 70% มุมที่เกิด
จากการวางไม่ตรงแนวหรื อตัดของการทดลองคือ 0 – 0.5 องศา และมีการควบคุมอุณหภูมิของตัวเครื่ องเชื่อมต่อที่
28 องศา ผูว้ ิจยั ทาการทดลองเงื่ อนไขละ 10 ครั้งแล้วนาค่าความสู ญสี ยที่ ได้มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้ได้ความแม่นยา
ของผลการทดลองมากขึ้ น ค่าการสู ญ เสี ยที่ เกิ ดจากเชื่ อมต่อด้วยวิธีการหลอมโดยเฉลี่ ยมาวิเคราะห์ กับค่าการ
สู ญเสี ยทางจากการจาลองที่ อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี Matching mode field และทฤษฎี Phase-front transformer
model ร่ วมกับความผิดพลาดกรณี Angular misalignment ดังที่ ได้กล่าวมาในหัวข้อที่ แล้ว ซึ่ งค่าคุณสมบัติต่างๆ
ของเส้นใยแก้วนาแสงที่นามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้ แสดงดังตารางที่ 1 โดยอ้างอิงข้อมูลมาจากวิทยานิ พนธ์ (เพ็ญ
นภา คาดี, อภิชยั ภัทรนันท์ และยุทธพงษ์ จิรรักษ์โสภากุล, 2558: 49)
ตารางที่ 1 ค่าคุณสมบัติเฉพาะของ SMF-28 กับ MP980
a (µm)
NA
n1
ชนิด SMF-28
4.1
0.1228
1.452
ชนิด MP980
1.51
0.23
1.465

n2
1.447
1.458

D0 (m2/s)
6.7082 x 10-6
0.5 x 10-6

Q (J/mol)
3.1 x 105
2.89 x 105

5. ผลการทดลอง
ผลการจาลองค่าการสู ญเสี ยจากทฤษฎี Matching mode field พบว่าเมื่อเวลาและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่ งผล
ต่อ Adiff ทาให้ขนาดคอร์มีค่าใกล้เคียงกัน เกิดค่าการสูญเสี ยลดลง ส่วนค่าการสู ญเสี ยที่จาลองได้จากทฤษฎี Phasefront transformer model พบว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้น Adiff มีค่าสู งขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่า  max ของเส้นใยแก้วทั้งสองมี
ค่าสู งขึ้นด้วยทาให้ค่าการสู ญเสี ยมีค่าเพิ่มขึ้นดังแสดงดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาค่าการสู ญเสี ยทั้งสองทฤษฎีจาก
การจาลองภายใต้เงื่อนไขและค่าตัวแปรเดี ยวกันพบว่าค่าการสู ญเสี ยจากทฤษฎี Matching mode field มีผลต่อค่า
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การสู ญเสี ยโดยรวมมากกว่าค่าทางทฤษฎี Phase-front transformer model(วรี รัตน์ อินทร์ อาจ และวีรชัย อัศวเมธา
พันธ์, 2560: 338)
ผลการทดลองจากการปฎิบตั ิการเชื่อมเส้นใยแก้วชนิด SMF-28 กับ MP980 พบว่าค่าการสูญเสี ยจากการ
เชื่ อมต่อด้วยการหลอมมีค่าลดลง เมื่อเวลาและกระแส(หรื ออุณหภูมิ) ที่ ใช้ในการหลอมเพิ่มขึ้ น เมื่ อนาผลการ
ทดลองมาเปรี ยบเทียบกับค่าที่ได้จากการจาลองตามทฤษฎีพบว่ามีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันดังแสดง
ในภาพที่ 5 โดยเส้นสี แดง คือค่าที่ได้จากการคานวณทางทฤษฎี Matching mode field และเส้นสี น้ าเงินคือค่าที่ได้
จากการทดลอง ซึ่ งถ้าการใช้อุณหภูมิในการหลอมที่ค่ามากกว่า 70% ตรงจุดเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงที่ทาการ
หลอมนั้นเส้นใยแก้วนาแสงจะเกิดการผิดรู ปทาให้การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์ ดังนั้นค่าสู ญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อ
เส้นใยแก้วนาแสงจะที่ เกิดจากการทดลองมีค่าน้อยที่ สุดคือ 1.109 dB ที่อุณหภูมิในการหลอมอยูท่ ี่ 70% ในช่วง
เวลา 3.5 วินาที
ตารางที่ 2 ค่าความสูญเสี ยโดยรวมที่คานวณจากทฤษฎี Matching mode field และทฤษฎี Phase-front transformer
model ร่ วมกับความผิดพลาดกรณี Angular misalignment กรณี ที่ตวั แปร T มีค่า 2000 oC
M + Af + L (dB)
Time
M (dB) Af (dB)
o
o
(sec)
0
0.1
0.2o
0.3o
0.4o
0.5o
1.5 1.3993 2.366E-03 1.4017 1.4032
1.4077
1.4152
1.4257
1.4392
1.7 1.3762 3.060E-03 1.3793 1.3808
1.3854
1.3932
1.4040
1.4179
1.9 1.3544 3.847E-03 1.3582 1.3598
1.3646
1.3725
1.3836
1.3979
2.1 1.3337 4.730E-03 1.3384 1.3401
1.3449
1.3531
1.3645
1.3791
2.3 1.3141 5.709E-03 1.3198 1.3215
1.3265
1.3348
1.3465
1.3616
2.5 1.2956 6.786E-03 1.3024 1.3041
1.3092
1.3178
1.3298
1.3452
2.7 1.2779 7.963E-03 1.2859 1.2876
1.2929
1.3016
1.3139
1.3297
2.9 1.2611 9.240E-03 1.2703 1.2721
1.2775
1.2865
1.2991
1.3152
3.1 1.2451 1.062E-02 1.2557 1.2576
1.2631
1.2723
1.2851
1.3017
3.3 1.2298 1.210E-02 1.2419 1.2438
1.2494
1.2588
1.2720
1.2889
3.5 1.2152 1.369E-02 1.2289 1.2308
1.2366
1.2462
1.2596
1.2769
อนึ่ งในกระบวนการเชื่อมต่อเส้นใยแก้วนาแสงนั้นสามารถเชื่อมด้วยเครื่ องมือที่เรี ยกว่า ฟิ วชัน่ สไปลซ์
เซอร์ (Fusion Splicer) เครื่ อ งจะมี การปรั บ ระดับ ต าแหน่ งในการวางตัวของเส้น ใยแก้วน าแสง 2 เส้น โดยใช้
หลักการตรวจวัดปริ มาณของแสง จากนั้นเครื่ องเชื่อมต่อจะทาการปรับระดับของคอร์ให้อยูใ่ นระดับเดียวกันแบบ
อัตโนมัติ (Automatic core alignment) ท าให้การวิเคราะห์ ค่าการสู ญ เสี ยจากระยะของคอร์ ไม่ตรงแนวกันหรื อ
ความผิ ด พลาดกรณี Axial misalignment ไม่ เกิ ด ขึ้ นในกระบวนการเชื่ อ มต่ อ ด้ว ยการหลอมโดยใช้เครื่ อ ง
ฟิ วชัน่ สไปลซ์เซอร์ (Fusion Splicer)(P. Khamdee, A. Bhatranand & Y. Jiraraksopakun, 2016) และในการหาค่า
การสู ญเสี ยที่ เกิ ดจากความผิดพลาดกรณี Angular misalignment พบว่ามี ค่าน้อยมากด้วยเหตุจากเครื่ องเชื่ อมต่อ
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เส้นใยแก้วมีการปรับแต่งตาแหน่ งของเส้นใยแก้วทั้งสองให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติก่อนการเชื่ อมต่อ ทาให้มุม
และระยะห่างจากการวางเส้นใยแก้วที่ผิดพลาดลดลงจนไม่ส่งผลต่อค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่ออย่างมีนยั
ยะ ในกรณี ที่การทดลองบอกค่าอุณหภูมิเป็ นร้อยละซึ่งต่างจากการจาลองที่บอกเป็ นองศาเซลเซี ยสเนื่องจากเครื่ อง
ฟิ วชันสไปเซอร์และคู่มือของเครื่ องไม่ได้บอกค่าอุณหภูมิในการหลอมเป็ นองศาแต่บอกเป็ นร้อยละ แต่ยงั สามารถ
เปรี ยบเทียบแนวโน้มค่าการสูญเสี ยกันได้

ภาพที่ 5 ผลการทดลองเปรี ยบเทียบกับผลการจาลองหาค่าการสู ญเสี ยของการเชื่อมต่อด้วยการหลอมของเส้นใย
แก้วนาแสงชนิด SMF-28 และ MP980 ที่สภาวะต่างๆ

6. สรุ ปและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ค่าการสูญเสี ยที่เกิดจากการเชื่อมต่อด้วยการหลอมของเส้นใยแก้วนาแสงขนิด SMF-28
กับ MP980 โดยมีการกาหนดเงื่อนไขของตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์คือเวลาและอุณหภูมิของกระแสที่ใช้หลอม
ภายใต้การพิจารณาทิศทางการเดินทางของแสงจากเส้นใยแก้วชนิ ด SMF-28 ไปยังเส้นใยแก้วชนิ ด MP980 พบว่า
ค่าการสู ญเสี ยจากการเชื่อมต่อมีค่าน้อยลงเมื่อค่าของเวลาและอุณหภูมิของกระแสเพิ่มขึ้น ซึ่ งเมื่อนามาวิเคราะห์
กับค่าการสูญเสี ยที่ได้จากการจาลองตามทฤษฎีน้ นั พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันที่สอดคล้องสัมพันธ์กนั
โดยค่าการสู ญเสี ยที่นอ้ ยที่สุดมีค่า 1.109 dB เมื่อเวลากับอุณหภูมิในการหลอมเส้นใยแก้วมีค่า 3.5 วินาที กับ 70%
ตามลาดับ

7. ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั นี้ ค่าตัวแปรเวลาและอุณหภูมิกระแสที่ ใช้ในการวิเคราะห์น้ นั เป็ นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เนื่ องจาก
ข้อจากัดของอุปกรณ์ในการทดลอง อาจต้องมีการพิจารณาขอบเขตของตัวแปรให้กว้างขึ้น เพื่อดูอิทธิ พลของตัว
แปรทั้งสองดังกล่าวต่อค่าการสู ญเสี ยที่ เกิดขึ้นจากการเชื่ อมต่อเส้นใยแก้วในช่วงที่ กว้างกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม
ช่วงที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในอุตสาหกรรมได้ถูกครอบคลุมในงานวิจยั นี้แล้ว
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บทความฉบับนี้ เป็ นการนาเสนอการศึกษาการลดฮาร์ มอนิ กของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าโดยใช้วงจรวัลเลย์
ฟิ ลล์และวงจรชอปเปอร์ วัตถุประสงค์เพื่อลดขนาดของค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิ กรวมของกระแสอินพุทในสายจ่าย
เข้า เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าจากผลกระทบของตัวประจุที่ใช้กรองในดี ซีบสั ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสของวงจรของ
เครื่ องเชื่อมจากผลช่วงเวลาการประจุและคายประจุของตัวประจุทาให้เกิดกระแสฮาร์มอนิ กในสายจ่ายเข้าไหลเข้า
สู่ สายป้ อนของเมนท์ไฟฟ้ า โดยนาเสนอวิธีลดค่ากระแสฮาร์ มอนิ ก 2 วิธีคือ ติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์ที่ดีซีบสั ของ
วงจรเรี ยงกระแสและติ ดตั้งวงจรชอปเปอร์ ที่ตาแหน่ งเดี ยวกัน การทดลองจะวัดค่ารู ปคลื่ นของแรงดันไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าและวัดค่า สเปกตรั มด้ว ยเครื่ องวัด คุ ณภาพไฟฟ้ าตาแหน่ งสายจ่ า ยเข้า ขณะทาการเชื่ อ ม ผลการ
ปรั บ ปรุ ง สามารถลดค่ า กระแสฮาร์ ม อนิ ก ของกระแสได้โ ดยวงจรวัล เลย์ฟิ ลล์ ส ามารถลดค่ า ความเพี้ ย น
ฮาร์มอนิกรวมได้ 127.7 เปอร์เซ็นต์และวงจรชอปเปอร์ลดได้159เปอร์เซ็นต์ตามลาดับ
คาสาคัญ: เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า กระแสฮาร์มอนิก ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม

ABSTRACT
This paper presents a study on the harmonic reduction of electric welding machine using valley field
circuit and chopper circuit. The main objective is to reduce the total harmonic distortion of input harmonic current
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of electrical welding machine due to charge and discharge of filter capacitor in 3 phase rectifier. Accordingly, the
harmonic AC current will diffuse back to the feeder of main system, In order to reduce this harmonic current, the
two methods are proposed orderly: the valley field circuit method and DC chopper circuit by installing this circuit
into DC bus circuit to delay the charge and discharge period of filter capacitor. Moreover , the power quality
analyzer is employed to measure the instantaneous voltage waveform, current waveform and spectrums. For the
experimental results, the reducing of total harmonic distortion of valley field method and DC chopper method are
159 percent and 127.7 percent respectively.

KEYWORDS: Electric Welding, Harmonic Current, Total Harmonic Distortion.
1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าเป็ นอุปกรณ์หนึ่ งที่ ใช้อุปกรณ์ดา้ นอิเล็กทรอนิ กส์ กาลัง ถูกสร้างมาทดแทนเครื่ อง
เชื่อมแบบดัง่ เดิมที่มีขนาดใหญ่ ใช้กาลังไฟฟ้ ามาก เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าจะมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนที่ได้สะดวก
ประหยัดพลังงานเป็ นที่นิยมใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม จากผลของการใช้วงจรอิเล็กทรอนิ กส์กาลังที่ ใช้ใน
เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าและมีลกั ษณะการทางานเป็ นการอาร์ ท ทาให้เกิ ดกระแสฮาร์ มอนิ กจานวนมากเข้าไปสู่ ระบบ
ไฟฟ้ ากระทบกับคุณภาพไฟฟ้ าของระบบไฟฟ้ า โดยมาตรฐานที่ใช้ประเมินค่าฮาร์ มอนิ กจะใช้วดั ค่าความเพี้ยน
ฮาร์มอนิกรวม( THD) เทคนิคการลดกระแสฮาร์มอนิกของเครื่ องเชื่อมมีหลายวิธีเช่นการติดตั้งตัวกรองแบบแอคทีฟ การติดตั้งรี แอคเตอร์ ที่สายอินพุตและการใช้ดีซีโช้ค(สุ เทพ สัญใจ,นิ มิต บุญภิรมย์, 2559)แต่ขอ้ จากัดของดีซี
โช๊คอาจจะเกิดจากการอิ่มตัวของแกนเหล็ก บทความนี้จึงได้นาเสนอการลดค่ากระแสฮาร์มอนิ ก 2 วิธี คือ วิธีที่1
การใช้วงจรวัลเลย์ฟิลล์ ซึ่งเป็ นที่นิยมในการลดฮาร์มอนิกและปรับค่าตัวประกอบกาลัง (Ahteshamul Haque,2016)
และใช้กบั บาลาสอิเล็กทรอนิ กส์(สรายุท ทองกุลภัทร,2556) และวิธีที่ 2 การใช้วงจรชอปเปอร์ ซึ่ งมีแนวคิดใน
การสร้างวงจรสวิตชิ่ งเพื่อจะหน่ วงเวลาการทางานในช่วงเวลาประจุและคายประจุของตัวประจุในดีซีบสั ซึ่ ง
การศึ กษาจะเป็ นการปรับปรุ งวงจรดี ซีบสั ของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าที่ใช้ทวั่ ไป โดยติดตั้งวงจรทั้ง 2 วิธี และวัดค่า
รู ปคลื่นของกระแสและแรงดัน ค่าสเปกตรัมทั้ง 2 ค่าที่เฟส A ขณะทาการเชื่อม และวัดค่า THD เปรี ยบเทียบทั้ง 2
วิธี วิธีน้ ี จะเป็ นวิธีง่าย ๆ และประหยัด ทาให้สามารถลดทอนค่ากระแสฮาร์ มอนิ กเครื่ องเชื่ อมแต่ละตัวได้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ ใช้เครื่ องเชื่ อมจานวนมาก และลดความเสี่ ยงจากปั ญหาหลายด้าน จากผลของกระแส
ฮาร์มอนิก

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การเกิดกระแสฮาร์มอนิกจากเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า 3 เฟส
(2) เพื่อปรับปรุ งเพื่อลดกระแสฮาร์มอนิกโดยใช้วงจรวัลเลย์ฟิลล์ติดตั้งเพิ่มเติมในวงจรดีซีบสั ของวงจร
เรี ยงกระแส 3 เฟสของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
(3) เพื่อปรับปรุ งเพื่อลดกระแสฮาร์มอนิกโดยใช้ติดตั้งวงจรดีซีชอปเปอร์พิ่มเติมในวงจรดีซีบสั ของวงจร
เรี ยงกระแส 3 เฟสของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า
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(4) เพื่อวัดค่ากระแสฮาร์ มอนิกที่เฟส A ของแหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟสที่จ่ายให้กบั เครื่ องเชื่อม
ไฟฟ้ า โดยวัดค่ารู ปคลื่นแรงดันระหว่างเฟส รู ปคลื่นกระแสที่เฟส และสเปกตรัมของแรงดันและกระแส
(5) เพื่อประเมินผลการเกิดกระแสฮาร์มอนิก จากการวัดค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD)

3.ขอบเขตของงานวิจัย
(1) สร้างเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า 3 เฟส 380 โวลท์ ที่มีวงจรและองค์ประกอบเดียวกันกับเครื่ องเชื่อมที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมทัว่ ไป
(2) วัดค่ารู ปคลื่นแรงดันไฟฟ้ าและกระแสไฟฟ้ าสลับที่อินพุตของเครื่ องเชื่อม และวัดค่าสเปคตรัมของ
กระแสฮาร์มอนิกที่ตาแหน่งเดียวกัน
(3) ออกแบบและติดตั้งตัววงจรวัลเลย์ฟิลล์ที่ดีซีบสั ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสที่ประกอบอยูใ่ นเครื่ อง
เชื่อม
(4) วัดค่ารู ปคลื่นของกระแสไฟฟ้ าสลับที่อินพุตของเครื่ องเชื่อมและวัดค่าสเปคตรัมของกระแสฮาร์มอนิ
กเช่นเดียวกับหัวข้อที่ 2
(5) ออกแบบและติดตั้งตัววงจรดีซีชอปเปอร์ที่ดีซีบสั ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสที่ประกอบอยูใ่ นเครื่ อง
เชื่อมและวัดค่ากระแสเช่นเดียวกันกับหัวข้อที่ 2
(6) สรุ ปผลของการกระแสฮาร์มอนิกจากค่า THD ทั้งสองวิธี

4. หลักการเบือ้ งต้ นของฮาร์ มอนิก
ได้ ดั ง แผนภาพที่ 2 ( Arrillag, J & Watson, 2003) มาตรฐานการก ากั บ ขนาดกระแสฮาร์ ม อนิ ก
IEC10003-2 ในตารางที่ 1 และ เวกเตอร์ของกระแสฮาร์มอนิกจะแสดงดังแผนภาพที่ 3 ตามลาดับ


f (t )  a0   (an cos nt  bn sin nt )

(1)

n1

ก. สัญญาณฮาร์มอนิกความถี่ต่าง ๆ

ข. ผลรวมของสัญญาณมูลฐานและฮาร์มอนิก

แผนภาพที่ 1 องค์ประกอบของสัญญาณฮาร์มอนิกที่ลาดับต่าง ๆ
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กาหนดให้ THD =ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม ( Total Harmonic Distortion), PF=ตัวประกอบกาลังจริ ง (True
Power Factor), DPF=ตัวประกอบกาลังเฉพาะความถี่หลัก (Displacement Power Factor)
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5. โครงสร้ างของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าที่ใช้ในบทความ
จากแผนภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าซึ่ งประกอบด้วยโครงสร้างสาคัญ 4 ส่ วนคือ ภาคจ่ายไฟ
ซึ่ งประกอบด้วยวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส ซึ่ งทาหน้าที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงเพื่อจ่ายให้กบั
วงจรผกผันแบบ PWM แปลงกลับเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับเพื่อควบคุมขนาดแรงดันและความถี่ผ่านไปยัง หม้อ
แปลงความถี่สูงและจึงแปลงเป็ นไฟฟ้ ากระแสตรงอีกครั้งเพื่อจะนาไปเชื่อมซึ่ งปั ญหาหลักของการเกิด
ฮาร์
มอนิกที่กระแสอินพุตเกิดจากการใช้ตวั ประจุเพื่อใช้กรองในดีซีบสั ดังแผนภาพที่ 3 จะเกิดการประจุและคายประจุ
เพื่อกรองแรงดันให้เรี ยบนาไปสู่วงจรผกผัน
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แผนภาพที่ 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

วงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสที่ใช้ในเครื่ องเชื่อม

6. การวัดและการวิเคราะห์ ผลกระทบของฮาร์ มอนิก
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของฮาร์มอนิกที่เกิดจากแรงดันและกระแสที่แพร่ ออกจากเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า ด้วย
เครื่ องวัดคุณภาพไฟฟ้ า(Power Quality Analyzer)ยีห่ อ้ Chauvin Arnoux รุ่ น C.A 8334 ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ตาแหน่งการวัดแรงดันฮาร์มอนิกและ กระแสฮาร์มอนิก

ก. รู ปคลื่นของแรงดันที่สายแรงดัน 220 โวลท์ 3 เฟส

ข.

สเปกตรัมของแรงดัน

แผนภาพที่ 5 คลื่นแรงดันไฟฟ้ าที่จ่ายเข้า และสเปกตรัมของแรงดันไฟฟ้ า ตามลาดับ
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ก. รู ปคลื่นของกระแสสลับที่เฟส A ของอินพุต

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ข. สเปกตรัมของกระแสที่เฟส A

แผนภาพที่ 6 รู ปคลื่นของกระแสและสเปกตรัมของกระแสที่เฟส A ของเครื่ องเชื่อมก่อนการติดตั้ง
หลัง จากการติ ด ตั้ง เครื่ อ งวัด ได้ท าการทดลองใช้เ ครื่ องเชื่ อ มใช้ง านเชื่ อ มและวัด ค่ า แรงดัน และ
กระแสไฟฟ้ า และค่าสเปกตรัม ดังแสดงในแผนภาพที่ 5 และที่ 6 จะเห็นได้วา่ ค่าฮาร์ มอนิกของแรงงดันมีค่าน้อย
มีค่า THD เท่ากับ 1.7 % แต่ค่ารู ปคลื่นกระแสที่เฟส A หรื อ L1 มีค่าความเพี้ยนสู งมีค่าริ ปเปิ้ ลของกระแสและมีค่า
THD เท่ากับ263.8 % ซึ่งเป็ นผลจากความเพี้ยนของกระแสจากตัวประจุในดีซีบสั และช่วงการอาร์คของหัวเชื่อม

7. ติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์
วงจรวัลเลย์ฟิลล์เป็ นวงจรที่ติดตั้งเพิ่มเติมในวงจรเรี ยงกระแส เพื่อปรับปรุ งค่าริ ปเปิ้ ลของกระแสไฟฟ้ า
สลับอินพุตให้มีขนาดกว้างขึ้น แผนภาพที่ 7 แสดงให้เห็นผลของวงจรเรี ยงกระแสแบบพื้นฐานซึ่งมีค่าริ ปเปิ้ ลจาก
ช่วงประจุและการคายประจุของประจุซ่ ึ งเป็ นสาเหตุสาคัญในการเกิดฮาร์ มอนิกและเมื่อติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์ ค่า
รู ปคลื่นกระแสจะเกิดความกว้างขึ้น จะทาให้ค่าฮาร์มอนิกลดลง
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ก.วงจรเรี ยงกระแสพื้นฐาน

ค.วงจรเรี ยงกระแสแบบวัลเลย์ฟิลล์

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ข. รู ปคลื่นกระแสสลับจากผลของการกรองด้วยประจุ

ง. รู ปคลื่นกระแสสลับจากผลของการกรองด้วยประจุ

แผนภาพที่ 7 วงจรพื้นฐานของวงจรเรี ยงกระแสแบบวัลเลย์ฟิลล์ (C.M. Liaw, Y.C.Chang, 2011)
จากหลักการที่กล่าวแล้วจึงได้นาวงจรวัลเลย์ฟิลล์มาติดตั้งในวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสของเครื่ องเชื่อมดัง
แสดงในแผนภาพที่ 8 ซึ่งยังเพิ่มเติมด้วยดีซี โช๊ค เพื่อปรับปรุ งค่าริ ปเปิ้ ลของไฟฟ้ ากระแสสลับตามหลักการที่กล่าว
แล้ว การกาห
นดค่าตัวเหนี่ยวนา L1 และค่าตัวประจุ C1 หาได้จากสูตรในสมการ (2 )(3)
𝐿1 =
𝐶1 =

𝑅√(

0.4714 2
) −1
𝑅𝐹

(2)

4𝜋𝑓
1+(√2𝑅𝐹

(3)

2√2𝑅𝐹𝑓𝑅

โดยที่ L1,C1 เท่ากับตัวเหนี่ยวนาและตัวประจุที่ใช้เป็ นตัวกรองตามลาดับ, f เท่ากับความถี่ของระบบ, RF เท่ากับ
Ripple Factor ได้ค่า L1,C1 เท่ากับ 4,700 µF, L เท่ากับ 100 mH. ตามลาดับ ความถี่ f เท่ากับ 300 Hz. ( วงจร
เรี ยงกระแส แบบ 6 pluses) หาค่า C2 เท่ากับ C3 เท่ากับ 3,300 uF ซึ่งได้จากการจาลองด้วยโปรแกรมMatlab และ
ปรับแต่งค่าที่ดีที่สุด
ดังแสดงวงจรการติดตั้งในแผนภาพที่ 8 ทาการทดลองติดตั้งเครื่ องวัดและทาการเชื่อม
โลหะจริ งบันทึกรู ปคลื่นและค่าสเปกตรัม และได้ค่า THD เท่ากับ 96.8 % ลักษณะของกระแสที่เฟส A มีการขยาย
ค่าริ ปเปิ้ ลมากขึ้นดังแสดงใน แผนภาพที่ 9
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แผนภาพที่ 8 การติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์ที่ดีซีบสั ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟส

ก. รู ปคลื่นของกระแสสลับที่เฟส A ของอินพุต

ข. สเปกตรัมของกระแสที่เฟส A

แผนภาพที่ 9 กระแสที่เฟส A ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์

8. ติดตั้งวงจรชอปเปอร์
การติดตั้งวงจรชอปเปอร์มีวตั ถุประสงค์ที่จะใช้ตวั สวิตช์ความถี่สูงมาปรับระดับของแรงดันดีซีที่ดีซีบสั
ทาให้ลดเวลาการประจุและคายประจุของตัวประจุ C1 โดยติดตั้ง IGBTขนาด 15 แอมป์ 600 โวลท์ เป็ นตัวสวิตช์ใช้
ความถี่PWM ขนาด 10 kHz., Duty cycle 75 % ติดตั้งความต้านทาน R1เพื่อเป็ น Dummy โหลด ขนาด 500 . ทา
การทดลองกับเครื่ องเชื่ อมเช่น 2 กรณี แรก ได้ผลการทดสอบดังแสดงในแผนภาพที่ 11 จะเป็ นได้ว่า ค่า THDi
ของกระแสที่เฟส A ลดลงเหลือ 53 % ในการทดลองในหัวข้อนี้ ได้ลดแรงดันที่จ่ายเข้าโดยใช้ Auto Transformer
ด้วยสาเหตุของการลดการสวิตช์ของตัวสวิตช์ แต่ก็ยงั สามารถเชื่อมได้ตามปกติ ในการประยุกต์ใช้จริ งอาจจะเพิ่ม
แรงดันหรื อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเช่นวงจรสนับเปอร์ เพื่อป้ องกันอัตราการเป็ นแปลงของ กระแสและแรงดัน
เนื่องจากแรงดันที่ดีซีบสั มีค่าสูงจึงนาเสนอในหลักการเท่านั้น
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แผนภาพที่ 10 วงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสติดตั้งวงจรชอปเปอร์

ก. รู ปคลื่นของกระแสสลับที่เฟส A ของอินพุต

ข. สเปกตรัมของ ที่เฟส A

แผนภาพที่ 11 กระแสที่เฟส A ของวงจรเรี ยงกระแส 3 เฟสติดตั้งวงจรชอปเปอร์

9. สรุ ปการวิจัยและเสนอแนะ
จากการศึ กษาการลดฮาร์ มอนิ กของกระแสอินพุตของเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าโดยใช้การติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิ ลล์และวงจรชอปเปอร์ ได้พบกว่าผลการปรับปรุ งตามตารางที่ 1 จะเห็นว่าวงจรวัลเลย์ฟิลล์สามารถลดค่าความ
เพี้ ย นฮาร์ ม อนิ ก รวมได้เท่ า กับ 127 % และวงจรชอปเปอร์ ลดลงได้ถึ ง เท่ า กับ 159 % ซึ่ ง บทความนี้ ย งั มิ ได้มี
จุดประสงค์ที่จะลดลงให้ได้ถึงมาตรฐานแต่เป็ นเพียงการศึกษาความเป็ นไปได้ของการปรับปรุ งวงจรเครื่ องเชื่อม
ที่ เป็ นวิธีง่าย ๆ และราคาถูก ประโยชน์ที่สาคัญในกรณี ที่มีเครื่ องเชื่ อมจานวนมากการปรับปรุ งวงจร หรื อสร้าง
เครื่ องเชื่อมในลักษณะนี้ก็จะช่วยลดปั ญหาความเสี่ ยงจากกระแสฮาร์มอนิ กได้ในเชิงปฏิบตั ิ เช่นปั ญหาผลกระทบ
กับคาปาซิ เตอร์ ที่ปรับปรุ งตัวประกอบกาลังของระบบเมนท์ ในทางหลักการอาจจะให้ประสิ ทธิ ภาพการลดทอน
น้อยกว่าวงจร PFC แต่เมื่อพิจารณาทางปฏิบตั ิจะทาได้ง่ายราคาถูก เหมาะกับการใช้ในระบบที่มีกาลังไฟฟ้ าขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ วงจรไม่ซบั ซ้อนเป็ นเพียงการแก้ไขและลดความเสี่ ยงการเกิดรี โซแนนซ์และลดขนาดของตัว
กรองของระบบจากปั ญหาของเครื่ องเชื่อมไฟฟ้ า ซึ่งในโอกาสต่อไปอาจจะเป็ นการปรับปรุ งวงจรวัลเลย์ฟิลล์หรื อ
วงจรชอปเปอร์เพื่อใช้กบั เครื่ องเชื่อมไฟฟ้ าให้มีประสิ ทธิภาพในการลดค่ากระแสฮาร์มอนิกได้มากขึ้น
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบผลของวงจรวัลเลย์ฟิลล์และวงจรชอปเปอร์ในวงจรเรี ยงกระแสของเครื่ องเชื่อม
อัตราความเพีย้ นของกระแสเมื่อติดตั้งวงจรวัลเลย์ฟิลล์
ลาดับฮาร์ มอนิก ก่ อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง ระดับการลดลง
3
40%
5%
35%
5
90%
70%
20%
7
80%
50%
30%
9
30%
3%
27%
11
70%
15%
55%
15
20%
2%
18%
THD
212.0%
84.3%
127.7%

อัตราความเพีย้ นของกระแสเมื่อติดตั้งวงจรชอปเปอร์
ลาดับฮาร์ มอนิก ก่ อนการปรับปรุ ง หลังการปรับปรุ ง ระดับการลดลง
3
40%
25%
15%
5
90%
75%
15%
7
80%
65%
15%
9
30%
10%
20%
11
70%
40%
30%
15
20%
5%
25%
THDi
212.0%
53.0%
159.0%
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บทคัดย่อ
ในบทความนี้ได้นาเสนอการศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารความเสี่ ยงของระบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
ตามมาตรฐานของประเทศไทยกับมาตรฐานของสากล โดยการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ ยงที่สมั พันธ์กบั การ
บาดเจ็บของสิ่ งมีชีวติ จากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว และองค์ประกอบความเสี ยหายทางกายภาพ เนื่องจาก
ประกายอันตรายภายในสิ่ งปลูกสร้างทาให้เกิ ดเพลิงไหม้หรื อการระเบิ ด จากผลการคานวณค่าความเสี่ ยงกรณี
ตัวอย่างอาคารสานักงาน พบว่าค่าความเสี่ ยงที่ได้จากมาตรฐานของสากล(IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012) จะมีค่า
ความเสี่ ยงประมาณ 50% เมื่อเทียบกับมาตรฐานของไทย ผลการออกแบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่าตามมาตรฐานของ
ประเทศไทยให้ทาการติดตั้งระบบป้ องกันฟ้ าผ่าระดับ 4 จึงจะมีค่าต่ากว่าค่าที่ยอมรับได้ ในขณะที่การออกแบบ
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่าตามมาตรฐานสากลให้ทาการติ ดตั้งระบบป้ องกันฟ้ าผ่าระดับ 4 และจะต้องติดตั้งอุปกรณ์
ป้ องกันเสิ ร์จระดับ 2 เพิ่มอีกจึ งจะทาให้ค่าความเสี่ ยงมีค่าต่ ากว่าค่าที่ ยอมรับได้ ดังนั้นการออกแบบระบบป้ อง
ฟ้ าผ่าที่ดี ควรจะต้องทาการประเมินความเสี่ ยงภายในสิ่ งปลูกสร้าง(ความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์) และความเสี่ ยง
ต่อสภาพแวดล้อมด้วย
คาสาคัญ: มาตรฐานการป้ องกันฟ้ าผ่า, ความเสี่ ยง, ฟ้ าผ่า
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ABSTRACT
This paper presents the study and comparison of risk management of lightning protection systems in
accordance with Thai standards and international standards. In these cases, the study considers the risk component
associated with human injury from touch and step voltage and physical damage component due to the dangers
inside buildings causing fire or explosion. From case study, it is found that the risk calculation of international
standard (IEC62305:2012) is about 50 percent of Thai standard. According to Thai standard, lightning protection
system is designed at level 4, which is lower than the acceptable value. While the lightning protection system in
accordance with international standard is designed at level 4 and should SPD level 2. Therefore, the risk
calculation for lightning protection system design should be taken into account the risk inside the structure (safety
for the people) and risk to the environment.
KEYWORDS: Lightning protection standards, Risk, Lightning

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การจัดการบริ หารความเสี่ ยงสาหรับระบบการป้ องกันฟ้ าผ่าเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญอย่างยิ่ง เพื่อประเมิน
การบาดเจ็บของมนุษย์และสิ่ งที่อยูภ่ ายในสิ่ งปลูกสร้างจากการถูกฟ้ าผ่า และเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ เป็ นการวัดความ
ปลอดภัยที่ จาเป็ นและมี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุด ที่ ผ่านมาทางวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชิ นู ป ถัม ภ์ (วสท.) ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการป้ องกัน ฟ้ าผ่ า ขึ้ น ในปี พ.ศ.2553 โดยอ้า งอิ ง จาก
มาตรฐานสากล IEC/EN 62305-2: 2006 และในปั จ จุ บัน นี้ ม าตรฐาน IEC/EN 62305-2 ได้มี ป รั บ ปรุ ง เพิ่ มเติ ม
หลักการของระบบการป้ องกันฟ้ าผ่าและการบริ หารความเสี่ ยงส าหรั บการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จใน IEC/EN
62305-2: 2012
ดังนั้นในบทความนี้ ได้ทาการศึ กษาเปรี ยบเที ยบการประเมิ นความเสี่ ยงของระบบป้ องกันฟ้ าผ่าตาม
มาตรฐานของประเทศไทยกับมาตรฐานของสากล โดยการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ ยงที่ สัมพันธ์กับการ
บาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิตจากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว และองค์ประกอบความเสี ยหายทางกายภาพเนื่ องจาก
ประกายอันตรายภายในสิ่ งปลูกสร้างทาให้เกิ ดเพลิงไหม้หรื อการระเบิ ดในกรณี ของสิ่ งปลูกสร้างที่ เป็ นอาคาร
สานักงาน เป็ นต้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการประเมินความเสี่ ยงของระบบป้ องกันฟ้ าผ่า โดยการพิจารณาองค์ประกอบความเสี่ ยงที่
สัมพันธ์กบั การบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิตจากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว และองค์ประกอบความเสี ยหายทาง
กายภาพเนื่องจากประกายอันตรายภายในสิ่ งปลูกสร้างทาให้เกิดเพลิงไหม้หรื อการระเบิดในกรณี ของสิ่ งปลูกสร้าง
ที่ เป็ นอาคารสานักงาน ของมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ (วสท.) และ
มาตรฐานของ IEC/EN 62305-2: 2012
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(2) เพื่อเปรี ยบเทียบการประเมินความเสี่ ยงของระบบป้ องกันฟ้ าผ่า โดยการพิจารณาองค์ประกอบความ
เสี่ ยงที่สมั พันธ์กบั การบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวติ จากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว และองค์ประกอบความเสี ยหาย
ทางกายภาพเนื่องจากประกายอันตรายภายในสิ่ งปลูกสร้างทาให้เกิดเพลิงไหม้หรื อการระเบิดในกรณี ของสิ่ งปลูก
สร้างที่เป็ นอาคารสานักงาน ระหว่างมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (วสท.)
และมาตรฐานของ IEC/EN 62305-2: 2012

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการตัดสิ นใจที่ จะป้ องกันสิ่ งปลูกสร้ างจากฟ้ าผ่านั้น สิ่ งแรกที่ สาคัญคือการระบุสิ่งปลูกสร้ างที่ จะ
ป้ องกันและระบุชนิดแบบทั้งหมดของการสู ญเสี ยในสิ่ งปลูกสร้างที่จะป้ องกัน และการประเมินค่าความเสี่ ยงโดย
การคานวณรู ปแบบการสูญเสี ยแต่ละความเสี่ ยง R ที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่งค่าความเสี่ ยงสูงสุดที่ยอมรับได้ RT ถ้า
R  RT หมายถึ งการป้ องกันฟ้ าผ่าไม่มีความจาเป็ น แต่ถา้ R  RT หมายถึ งมาตรการป้ องกันฟ้ าผ่าต้องนามาใช้
เพื่อลดความเสี่ ยงจากความเสี ยหายกับสิ่ งปลูกสร้างจะได้รับ

4. หลักการและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
4.1 การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ ยงจากฟ้ าผ่า (รวมถึงแรงดันเกินเนื่องจากฟ้ าผ่า) คือ ผลรวมขององค์ประกอบความ
เสี่ ยงต่างๆ ซึ่งมีแหล่งกาเนิดความเสี ยหายเป็ น S1, S2, S3, S4 และชนิดของความเสี ยหายเป็ น D1, D2, D3 ดังแสดง
ในรู ปที่ 1
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โดยองค์ประกอบความเสี่ ยงทั้งหมดนี้ สามารถแสดงในรู ปสมการทัว่ ไปได้ดงั นี้
RX  N X  PX  LX

(1)

คือ จานวนเหตุการณ์อนั ตราย (เป็ นผลกระทบจากความหนาแน่นของวาบฟ้ าผ่า ( N g ) และลักษณะ
ทางกายภาพของสิ่ งปลูกสร้างที่ได้รับการป้ องกันจากสิ่ งแวดล้อม รวมถึงสายไฟฟ้ าสาธารณูปโภคที่ต่อเข้าอาคาร
และอาคารที่เชื่อมต่อกัน)
PX คือ ความน่ าจะเป็ นที่จะเกิ ดความเสี ยหายต่อระบบสิ่ งปลูกสร้าง (เป็ นผลกระทบจากลักษณะของสิ่ ง
ปลูกสร้างและมาตรการป้ องกันที่มีต่อสิ่ งปลูกสร้าง)
L X คื อ การสู ญเสี ยที่ ตามมา (เป็ นผลกระทบจากลักษณะการใช้งาน, จานวนคนที่ อยู่ในสิ่ งปลูกสร้าง
หรื อพื้นที่, มูลค่าของผลกระทบจากความเสี ยหาย และมาตรการที่มีไว้เพื่อจากัดจานวนของการสูญเสี ย )
4.2 ปัจจัยการสู ญเสียต่ อสิ่งปลูกสร้ าง[2]
ในการออกแบบระบบป้ องกันสิ่ งปลูกสร้ าง จะต้องทาการประเมิ นค่าการสู ญเสี ยต่อสิ่ งปลูกสร้ างที่
ยอมรั บ ได้โ ดยผู ้อ อกแบบหรื อเจ้า ของอาคาร ซึ่ งค่ า การสู ญ เสี ย นี้ จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ ความเสี่ ย งจาก
สภาพแวดล้อม (ซึ่ งได้มีการนาเสนอไว้ในมาตรฐานของ IEC 62305-2 Edit 2) และชนิ ดของสิ่ งปลูกสร้าง และสิ่ ง
ปลูกสร้างรอง ซึ่งได้มีการกาหนดความสูญเสี ยออกเป็ น 4 แบบ
- L1: การสูญเสี ยชีวติ หรื อบาดเจ็บของมนุษย์
- L2: การสูญเสี ยบริ การต่อสาธารณะ
- L3: การสูญเสี ยมรดกทางวัฒนธรรม
- L4: การสูญเสี ยมูลค่าทางเศรษฐกิจ
NX

รู ปที่ 1 ความเสี ยหายและความสูญเสี ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งปลูกสร้างแยกตามจุดฟ้ าผ่า[1]
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โดยการสูญเสี ยจะถูกแบ่งตามลักษณะของย่านการป้ องกัน เมื่อ
- ความสูญเสี ยของชีวิตมนุษย์เป็ นผลมาจากลักษณะการใช้งานย่านการป้ องกัน ซึ่งจะถูกเพิ่มขึ้นด้วย hz
และลดลงด้วย r p , rt และ r f
- ค่าสู งสุ ดของการสู ญเสี ยจะถูกลดลงด้วยจานวนคนที่ อยูใ่ นย่านป้ องกัน n z ต่อจานวนคนที่อยูใ่ นสิ่ ง
ปลูกสร้างทั้งหมด nt
- ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานรายชัว่ โมงต่อปี t z สามารถลดค่าความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นได้หากระยะเวลา
ทางานต่อปี ไม่ถึง 8,760 ชัว่ โมงต่อปี
L A  LU 
L B  LV 

rt  LT  n z t z

nt
8760

rp  r f  hz  LF  n z
nt

LC  LM  LW  LZ 



tz
8760

LO  nz t z

nt
8760

(2)
(3)
(4)

เมื่อ
การสูญเสี ยเนื่องจากการบาดเจ็บจากแรงดันสัมผัสและแรงดันช่วงก้าว (ตารางที่ 1)
L f การสู ญเสี ยเนื่ องจากความเสี ยหายทางกายภาพ (ตารางที่ 1)
Lo การสู ญเสี ยเนื่ องจากความล้มเหลวของระบบภายใน (ตารางที่ 1)
rt ปั จจัยการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากความเสี ยหายทางกายภาพ (ตารางที่ 2)
rp ปั จจัยการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากความเสี ยหายและผลกระทบจากไฟไหม้ (ตารางที่ 3)
r f ปั จจัยความเสี่ ยงของการเกิดไฟไหม้และการระเบิดของสิ่ งปลูกสร้างสร้าง (ตารางที่ 4)
hz ปั จจัยเพิ่มเติมพิเศษสาหรับการสู ญเสี ยของชี วิตมนุ ษย์อน
ั เนื่องมาจากระดับของความหวาดกลัว
หรื อตื่นตระหนก (ตารางที่ 5)
n z จานวนของสิ่ งมีชีวต
ิ ที่คาดว่าอยูใ่ นพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง ขณะเกิดเหตุการณ์
ิ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมด
nt จานวนของสิ่ งมีชีวต
t z ชัว่ โมงการทางานของสิ่ งปลูกสร้างนั้น มีหน่วยเป็ น ชัว่ โมง/ปี
ถ้าไม่ทราบอัตราส่ วนระหว่าง n z / nt ให้กาหนดค่าดังกล่าวเป็ นค่าสู งสุ ด คือ 1 และเช่นเดียวกันถ้าไม่ทราบ
ชัว่ โมงการทางานของสิ่ งปลูกสร้างต่อปี นั้น ควรกาหนดค่าเป็ น 1
-

LT
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ตารางที่ 1 ค่าการสูญเสี ย L1 ของการสูญเสี ยทัว่ ไป

LT , L f

ประเภทของความเสี ยหาย
D1: การบาดเจ็บของสิ่ งมีชีวิต เนื่ องจากแรงดันสัมผัสและแรงดัน
ช่วงก้าว
D2: ความเสี ยหายทางกายภาพ (เช่น ไฟไหม้ การระเบิด การ
ทาลายทางกลการปล่อยสารเคมี เป็ นต้น) เนื่ องจากผลกระทบทาง
ความร้อนของกระแสฟ้ าผ่า รวมทั้งการเกิดประกายไฟ

และ Lo
ค่าการสูญเสี ย
โดยทัว่ ไป

D3: ความล้มเหลวของระบบภายในเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า
Lo

ประเภทของสิ่ งปลูกสร้าง

10-2 ทุกประเภท

LT

Lf

10-1 ความเสี่ ยงของการระเบิด
โรงพยาบาล, โรงแรม, โรงเรี ยน,
10-1
อาคารสาธารณะ
อาคารที่มีสิ่งอานวยความสะดวก
-2
5x10 เพื่อความบันเทิง, โบสถ์,
พิพิธภัณฑ์
โรงงานอุตสาหกรรม, พื้นที่ทาง
2x10-2
เศรษฐกิจ
-2
10 อื่นๆ
10-1 ความเสี่ ยงของการระเบิด
พื้นที่ที่ตอ้ งได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
-2
10 , ส่ วนดาเนิ นการในโรงพยาบาล
(ห้องผ่าตัด ฯลฯ)
-3
10 พื้นที่อื่นๆในโรงพยาบาล

ตารางที่ 2 ปั จจัยการสูญเสี ยอันเนื่องมาจากความเสี ยหายทางกายภาพ ( rt )
ชนิดของสิ่ งปลูกสร้าง
ค่าคงที่ของความต้านทาน k a rt
พื้นที่เพาะปลูก, คอนกรี ต
≤1
10-2
หิ นอ่อน, เซรามิก
1-10
10-3
ลูกรัง, พรม
10-100
10-4
ยางมะตอย, เสื่ อน้ ามัน, ไม้
≥ 100
10-5
a
ค่าที่วดั ระหว่างพื้นที่ 400 cm2 ที่มีแรงกัด 500N จากจุดอนันต์
ตารางที่ 3 ปั จจัยการสูญเสี ยอันเนื่องมาจากความเสี ยหายและผลกระทบจากไฟไหม้ ( rp )
rp
วิธีการ
ไม่มี
1
หนึ่งในมาตรการดังต่อไปนี้: อุปกรณ์ดบั เพลิงสัง่ งานด้วยมือ ,
0.5
ระบบเตือนภัยสัง่ งานด้วยมือ, ท่อน้ าดับเพลิง, ช่องทางหนีไฟ
หนึ่งในมาตรการดังต่อไปนี้: อุปกรณ์ดบั เพลิงอัตโนมัติ , ระบบ
0.2
เตือนภัยอัตโนมัติ
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ตารางที่ 4 ปั จจัยความเสี่ ยงของการเกิดไฟไหม้และการระเบิดของโครงสร้าง ( r f )
ความเสี่ ยง
ประเภทของความ r f
เสี่ ยง
โซน 0,20 และวัตถุ 1
ระเบิด
การระเบิด
โซน 1, 21
10-1
โซน 2, 22
10-3
ความเสี่ ยงสูง
10-1
ไฟไหม้
ความเสี่ ยงปกติ
10-2
ความเสี่ ยงต่า
10-3
การระเบิดหรื อ ไม่มี
ไม่มี
ไฟไหม้
ตารางที่ 5 ปั จจัยเพิ่มเติมพิเศษสาหรับการสูญเสี ยของชีวติ มนุษย์อนั เนื่องมาจากระดับของความหวาดกลัวหรื อตื่น
ตระหนก ( hz )
ประเภทของความเสี่ ยงพิเศษ
hz
ไม่มีความเสี่ ยงพิเศษ
1
ความเสี่ ยงต่อการตื่นตระหนกต่า (เช่น สิ่ งปลุก
สร้างที่มีเพียง 2 ชั้น หรื อมีมนุษย์อาศัยอยูต่ ่ากว่า
2
100 คน)
ความเสี่ ยงต่อการตื่นตระหนกปานกลาง (เช่น
โครงสร้างทางวัฒนธรรม หรื อสนามกีฬาที่กาลังมี
5
การแข่งขัน ที่มีคนเข้าชม 100-1000 คน)
ความยากลาบากของการอพยพ (เช่น โรงพยาบาล
5
ที่คนไข้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ดว้ ยตัวเอง)
ความเสี่ ยงต่อการตื่นตระหนกปานกลาง (เช่น
โครงสร้างทางวัฒนธรรม หรื อสนามกีฬาที่กาลังมี 10
การแข่งขัน ที่มีคนเข้าชมมากกว่า 1000 คน)
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5. การคานวณค่ าความเสี่ ยงตามมาตรฐานของ วสท. เปรียบเทียบกับ IEC/EN 62305-2 2012[3]
ในการประเมินค่าความเสี่ ยง จะทาการเลือกตัวอย่างของอาคารสานักงานดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยทาการ
แบ่ งการคานวณออกเป็ น 5 ย่าน คื อ Z1: บริ เวณทางเข้า , Z2: บริ เวณสวน, Z3: ห้องเก็บเอกสารหรื อสิ่ งบันทึ ก
สาคัญ, Z4: สานักงาน และ Z5: ศูนย์คอมพิวเตอร์
ตารางที่ 6 ข้อมูลสิ่ งปลูกสร้าง
มิติของอาคาร(m)
วันที่มีฝนฟ้ าคะนองต่อปี
ความหนาแน่นของวาบฟ้ าผ่า
ตัวประกอบตาแหน่งที่ต้ งั
โดดเดี่ยว
ระบบป้ องกันฟ้ าผ่า
ไม่มี
ตัวกาบังที่ขอบเขตของสิ่ งปลูกสร้าง
ไม่มี
ตัวกาบังที่อยูใ่ นสิ่ งปลูกสร้าง
ไม่มี
ผูค้ นที่อยูใ่ นอาคารเรื อน
ความต้านทางจาเพาะของดิน (  -m)

W  L H
Td
Ng

Cd

PB
K S1
KS2

nt



ตารางที่ 7 ข้อมูลสายและระบบภายในสายแรงต่า
ความยาวสายภายใน(m)
ความสูง(m)
หม้อแปลง
ตัวประกอบตาแหน่งที่ต้ งั ของสาย
ตัวประกอบสภาพแวดล้อมของสาย

20 40 25
40
4
1
1
1
1
200
250

KS4

200
6
1
1
1
1
0.4
1
0.6

ไม่มี

PSPD

1

ไม่มี

W  L H

LC

การกาบังสาย
การระวังในการเดินสาย
ความคงทนของระบบภายใน
การป้ องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จที่มีการประสาน
สัมพันธ์
มิติของสิ่ งปลูกสร้างที่ปลายสาย a(m)
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อากาศ
ไม่มี
โดดเดี่ยว
ชนบท
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
Uw=1.5kV

HC
Ct

Cd
Ce

PLD
PLI
KS3

- - -
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a) ด้ านหน้ า
b) ด้ านข้ าง
รู ปที่ 2 ลักษณะของอาคารสานักงานที่ใช้สาหรับกรณี ศึกษา
ตารางที่ 8 ข้อมูลสายและระบบภายในสายโทรคมนาคม
ความยาวสายโทรคมนาคมภายใน(m)
ความสูงสายโทรคมนาคม(m)
ตัวประกอบตาแหน่งที่ต้ งั ของสาย
ตัวประกอบสภาพแวดล้อมของสาย

ฝังดิน
โดดเดี่ยว
ชนบท
ไม่มี
การกาบังสาย
ไม่มี
การระวังในการเดินสาย
ไม่มี
ความคงทนของระบบภายใน
Uw=1.5kV
การป้ องกันด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จที่มีการประสานสัมพันธ์
ไม่มี
มิติของสิ่ งปลูกสร้างที่ปลายสาย a(m)
ไม่มี

LC

HC
Cd
Ce

PLD

PLI
KS3
KS4

PSPD

W  L H

1000
1
1
1
1
1
1
1
- - -

จากการคานวณพื้นที่รับฟ้ าผ่า และจานวนเหตุการณ์อนั ตรายของตามมาตรฐานของ วสท. และ IEC/EN 623052:2012 ได้ผลดังนี้
ตารางที่ 9 พื้นที่รับฟ้ าผ่าที่คานวณได้จากมาตรฐานของ วสท. และ IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012
ชนิดเหตุการณ์
สัญลักษณ์
วสท.
IEC/EN 62305-2 Ed.2:2010-12
ลงสิ่ งปลูกสร้าง
27,471.46
27,471.46
Ad
Al ( P )
ลงสายไฟฟ้ ากาลัง
4,500.00
8,000.00
Ai ( P )
ลงใกล้สายไฟฟ้ ากาลัง
200,000.00
800,000.00
Al (T )
ลงสายโทรคมนาคม
14,625.53
40,000.00
Ai (T )
ลงใกล้สายโทรคมนาคม
39,5284.70
4,000,000.00
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ตารางที่ 10 จานวนเหตุการณ์อนั ตรายที่คานวณได้จากมาตรฐานของ วสท. และ IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012
ชนิดเหตุการณ์
สัญลักษณ์ วสท. IEC/EN 62305-2 Ed.2:2010-12
ลงสิ่ งปลูกสร้าง
0.110
0.110
ND
N l ( P)
ลงสายไฟฟ้ ากาลัง
0.018
0.032
N i( P)
ลงใกล้สายไฟฟ้ ากาลัง
0.800
3.200
N l (T )
ลงสายโทรคมนาคม
0.059
0.080
ลงใกล้สายโทรคมนาคม N i (T ) 1.581
8.000
จากการคานวณค่าองค์ประกอบความเสี่ ยงทั้งหมดของอาคารสานักงานได้ 4 แบบคือ R A , RB ,
้ เหลว จึงไม่ตอ้ งคานวณ RC , RM , RW , RZ )
RV (เนื่ องจากไม่มีความสู ญเสี ยตามมา, L1 จากระบบที่ลม

RU ,

ตารางที่ 11 การรวมกันขององค์ประกอบความเสี่ ยงในแต่ละย่าน
ย่ านการป้ องกัน ค่ าความเสี่ยง
วสท.
IEC/EN 62305-2 Ed.2:2010-12
R
0.002x10-5
Z1
0.002 x10-5
R
Z2
0
0
R
Z3
3.730x10-5
0.888x10-5
R
Z4
0.299x10-5
7.100x10-5
R
Z5
0.026x10-5
0.621x10-5
R รวม
4.057x10-5
8.611x10-5
ตารางที่ 12 การวมกันขององค์ประกอบความเสี่ ยงในแต่ละย่าน หลังการปรับแก้องค์ประกอบ
วสท.
IEC/EN 62305-2 Ed.2:2010-12
ย่ านการ
ค่ าความเสี่ยง
ระดับการป้ อง 4 และติดตั้ง SPD ระดับ
ป้ องกัน
ระดับการป้ อง 4 ระดับการป้ อง 4
การป้ อง 2
Z1
R
0.002x10-5
0.002 x10-5
0.002 x10-5
Z2
Z3

R

0

0

0

R

0.485x10-5

0.536 x10-5

0.097x10-5

Z4

R

0.039x10-5

4.290 x10-5

0.775x10-5

Z5

R

0.003x10-5

0.375 x10-5

0.068x10-5

0.529x10-5

5.203 x10-5

0.942x10-5

R รวม

จากการคานวณค่าความเสี่ ยงที่ ได้ในแต่ละย่าน ดังแสดงในตารางที่ 11 จะพบว่าค่าความเสี่ ย งตาม
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะมีค่าความเสี่ ยงต่ากว่า 50% เมื่อเทียบ
กับมาตรฐาน IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012 ซึ่ งในกรณี ศึกษานี้ถา้ พิจารณาการออกแบบระบบป้ องกันฟ้ าผ่าอาคาร
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ตัวอย่างตามมาตรฐาน วสท. นั้น จะต้องทาการออกแบบระบบการป้ องกันฟ้ าผ่าย่านการป้ องกัน 4 ในขณะที่
มาตรฐาน IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012 จะต้องทาการออกแบบระบบการป้ องกันฟ้ าผ่าย่านการป้ องกัน 4 และ
จะต้องทาการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จ (Surge Protection Device: SPD) ระดับการป้ องกัน 2 ด้วย ค่าความเสี่ ยง
จึงจะมีค่าต่ากว่าค่าความเสี่ ยงที่ยอมรับได้(10-5) ดังค่าที่แสดงตามตารางที่ 12

6. สรุ ป
การคานวณความเสี่ ยงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มี
ความอ่อนกว่ามาตรฐานที่ร่างขึ้นมาใหม่ IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012 โดยมาตรฐานนี้จะให้ความสาคัญกับจานวน
คนที่อยูใ่ นเหตุการณ์ และมีองค์ประกอบของลักษณะโครงสร้างต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทาให้ค่าที่ได้ออกมา
ในครั้งแรกค่อนข้างที่จะมากกว่าค่าที่คิดตามมาตรฐานของ วสท. แต่เมื่อได้ทาการปรับปรุ งค่าองค์ประกอบจะเห็น
ได้วา่ มาตรฐานของ IEC/EN 62305-2 Ed.2:2012 ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบที่สัมพันธ์กบั ความเสี ยหายทาง
กายภาพ(D2) และองค์ประกอบความเสี่ ยงเนื่องจากวาบฟ้ าผ่าลงสายที่ต่ออยูก่ บั สิ่ งปลูกสร้าง(S3)มากขึ้นในกรณี ที่
มีผคู ้ นอยูอ่ าศัย จึงทาให้การติดตั้งระบบป้ องกันฟ้ าผ่าระดับ 4 เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องค่าความเสี่ ยงที่ได้ยงั
มีค่ามากว่าค่าที่ยอมรับได้ จึงจาเป็ นต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิ ร์จ(SPD)เพิ่มเติมอีก
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สถานแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ . พิมพ์ครั้งที่ 2. พ.ศ.2557
IEC/EN 62305-2, “Protection Against lightning – Part 2: Risk management.” 2006.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กโตรโครมิคด้วยฟิ ล์มบางทังสเตนออกไซด์(WO3)ที่สร้างด้วย
การระเหยเป็ นไอ ร่ วมกับสารอิเล็กโทรไลท์ เมื่อได้รับแรงดันไบอัสก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนความเข้มของสี เพิ่มขึ้น
และลดลงรวมทั้งการคงสภาพของสี เมื่อไม่มีแรงดันไบอัส จากการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้ าด้านกระแสตรงและ
แบบพลัทซ์พบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบกับการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนและอิออนบนฟิ ล์มบางทังสเตนออกไซด์กบั
ปริ มาณความเข้มข้นของสารละลายอิเล็ก โทรไลท์ ซึ่ งเป็ นผลของปฏิ กิริยาออกซิ ไดซ์และรี ดกั ชัน่ ที่ เป็ นผลของ
switching time ต่อความไวของการเกิดปฎิกิริยา
คาสาคัญ: อิเล็กโตรโครมิค, การตอบสนองทางเวลา, ฟิ ล์มบาง

ABSTRACT
This research investigated the behavior of electrochromic thin films of tungsten oxide (WO3) by
vaporization with electrolyte. As a result of applied bias, the change in color intensity increases and decreases
as well as the color retention when no bias voltage is applied. By measuring the electrical properties of the
direct current and pulse signal, there are factors that affect the exchange of electrons and ions on thin films with
tungsten (VI) oxide and the concentration of the electrolyte solution. This is the result of the oxidation and
reduction effects of the switching time on the sensitivity
KEYWORDS: electrochromic, switching time, thin film
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1. คานา
สิ่ งประดิษฐ์อิเล็กโตรโครมิค (Electrochromic device) เป็ นนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ที่สามารถปรับเปลี่ยน
ความเข้มสี จากปฏิ กริ ยาไฟฟ้ าเคมี มี คุณ สมบัติการตอบสนองต่อแสงภายใต้สนามไฟฟ้ า และสามารถเปลี่ ยน
กลับไปยังสถานะเริ่ มต้นได้ดว้ ยการให้สนามไฟฟ้ าย้อนกลับ ด้วยกระจกที่ได้รับการเคลือบสารประกอบออกไซด์
ที่ ท าปฏิ กริ ยาไฟฟ้ ากับสารประกอบอิ เล็ค โตรไลท์ เมื่ อได้รับ การจ่ ายแรงดัน ไฟฟ้ าจะมี การเปลี่ ยนแปลงของ
สนามไฟฟ้ า ก็จะทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของความเข้มสี เป็ นโครงสร้ างของสิ่ งประดิ ษฐ์อิเล็ค โตรโครมิ ค
(สั ญ ญา คู ณ ขาว,2555) ด้ว ยปฏิ กิ ริ ย ารี ด อกซ์ ความเร็ ว ของการเปลี่ ย นสถานะความเข้ม สี (Switching time)
ช่ ว งเวลา (Delay time) เป็ นการเปลี่ ยนสถานะเพื่ อ หาการเปลี่ ย นแปลงของความเข้ม สี ด้วยการปรั บ สถานะ
ช่ วงเวลา และความเร็ วของการสวิท ซ์ซิ่ ง(Switching) (A. D. Tenner , L. Zonneveldt . 2002)จากที่ ไม่ มีสีกับมี สี
โดยที่ประจุอิออนของธาตุที่ใช้ในปฏิกริ ยาเคมีไฟฟ้ าอาจจะเป็ นประจุไอออนของลิเทียมอิออน(Li) ไฮโดรเจนอิ
ออน (H) และซิ ลเวอร์ อิออน (Ag) พุ่งออกย้อนกลับไปมาภายในชั้นของสารที่ เคลือบบนกระจกเพื่อให้เกิ ดสี
ขึ้นมาเมื่อได้รับการจ่ายแรงดันไฟฟ้ า และจางหายไปด้วยการให้แรงดันย้อนกลับ โดยมีสารประกอบอิเล็กโตรไลท์
หรื อไอออนของตัวนา อีกทั้งส่ วนของขั้วไฟฟ้ า และชั้นของสารเคมีที่ก่อให้เกิดสี ในปฏิกริ ยาเคมี (Y. Domori, T.
Nanba, Y. Miura.2005)ในการแทนที่ของประจุอิออนจากสมการรี ด็อกซ์สามารถแสดงได้ดงั นี้
WO3 (colorless)  xM +  xe-  M y WO3 (Blue)

ซึ่งประกอบด้วย M+ = H+, Li+, Na+ หรื อ K+ และ อิออนลบ e- เข้าไปแทนที่อิเล็กตรอนในแต่ละธาตุของสารเคมีที่
เป็ นอิเล็คโตรโครมิค กับสารอิเล็คโตรไลต์ ในปั จจุบนั นี้ ประจุอิออนของธาตุที่ใช้ในปฏิ กริ ยาเคมีไฟฟ้ าเพื่อการ
เปลี่ ย นสี น้ ั นจะเป็ นประจุ ไ อออนของลิ เที ย มอิ อ อน(Li) ไฮโดรเจนอิ อ อน (H) และซิ ล เวอร์ อิ อ อน (Ag)
สารประกอบออกไซด์ที่ถูกนามาใช้ในการสร้างสิ่ งประดิ ษฐ์อิเล็กโตรโครมิ ค นั้นมีดังนี้ คือ ทังสเตนออกไซด์
WO3 :นิ เกิ ล ออกไซด์ NiO อิ ลิ เ ดี ย มออกไซด์ IrO x วานาเดี ย มออกไซด์ V2 O5 และ โมลิ บ ดี นั ม ออกไซด์
MoO3 การท าปฏิ ก ริ ยาเคมี ไ ฟฟ้ าของสารประกอบทั ง สเตนออกไซด์ เ พื่ อ เปลี่ ย นสี จ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งใช้
สารประกอบอิเล็กโทรไลท์ที่มีประจุอิออนผสมอยูโ่ ดยการบรรจุอยูใ่ ห้ใกล้มากที่สุดกับชั้นของสารที่เคลือบอยูบ่ น
กระจกที่ จะเกิ ดเป็ นสี ออกมาที่ สามารถควบคุมการผ่านของแสงตามการกระจายของสนามไฟฟ้ าที่ ในเนื้ อสาร
(A.L. Holt, J. M. Leger, and S. A. Carter.2005) ดังนั้นเสถียรภาพของปฏิ กริ ยาเคมีสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการใช้
ชั้นของสารเคมีในการเกิดสี จากปฏิกริ ยาเคมีไฟฟ้ าเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนประจุอิออนระหว่างกันการออกแบบ
อุปกรณ์ประเภทนี้ น้ นั มุ่งให้ประจุอิออนพุง่ ออกย้อนกลับไปมาภายในชั้นของสารที่เคลือบบนกระจกเพื่อให้เกิดสี
ขึ้นมาเมื่อได้รับการจ่ายแรงดันไฟฟ้ า และจางหายไปด้วยการให้แรงดันย้อนกลับในการเคลือบสารที่ เกิ ดสี บน
กระจกจากปฏิกริ ยาเคมีไฟฟ้ านั้นสามารถสร้างชั้นสารประกอบที่มีความโปร่ งใสอยูบ่ นชั้นของตัวนาที่โปร่ งแสง
โดยมีช้ นั ของสารประกอบอิเล็กโทรไลท์ หรื อไอออนของตัวนาอยูร่ ะหว่างสารประกอบทังสเตนออกไซด์ อีกทั้ง
ส่วนของขั้วไฟฟ้ า และชั้นของสารเคมีที่ก่อให้เกิดสี ในปฏิกริ ยาเคมี ดังแสดงในแผนภาพที่ 1
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(ก)
(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 1 (ก)โครงสร้างของสิ่ งประดิษฐ์ อิเล็คโตรโครมิค (Electrochromic device) ของชั้นสารเคมีที่เคลือบลง
บนกระจกอิ เล็กโตรโครมิ ค แสดงโครงสร้างการทางานของฟิ ล์มอิเล็ก โตรโครมิค อยู่บนกระจกโปร่ งแสง(ข)
สถานะที่ ไม่ได้รับการไบอัสแสงสว่างจะสามารถผ่านเข้าสู่ กระจกได้ และ (ค)สถานะได้รับการไบอัสฟิ ล์มอิเล็ก
โตรโครมิคจะปรับความเข้มสี ซ่ ึงแสงจะไม่สามารถผ่านออกไปได้
ในการนาเสนอครั้งนี้เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนสถานะกลไกลของการทาปฏิกิริยา ผลกระทบของความ
เข้มข้นสารอิเล็กโตรไลท์ต่อฟิ ล์มบางทังสเตนออกไซด์ WO3 จากสารละลาย H2SO4 และ HCl โดยพิจารณาถึง
ความแตกต่างกันของความหนาฟิ ลม์ บางที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการดูดกลืน
และการกระตุน้ การ
เปลี่ยนแปลงของสี ผา่ นกระแสไฟฟ้ าไปยังสารละลายที่เกิดปฏิกิริยา ออกซิเดชัน-รี ดอกซ์ ซึ่งเป็ นผลจากการสูญเสี ย
อิเล็กตรอนเกิดเป็ นประจุบวกและอนุมูลอิสระที่เรี ยกว่า polaron หรื อ radical cation(สัญญา คูณขาว, อภิชฎา ทอง
รักษ์)

2. การเตรียมกระจกและการเคลือบสารทังสเตนออกไซด์
2.1 การเตรียมแผ่นกระจก ITO
ในการเตรี ยมกระจกที่ได้รับการเคลือบฟิ ล์มของทังสเตนออกไซด์น้ นั จะใช้กระจกที่มีการเคลือบโลหะ
ออกไซด์โปร่ งแสงที่ทาจากสารประกอบอิเดียมทินออกไซด์ซ่ ึงเรี ยกว่ากระจก (ITO Glass) โดยการตัดแผ่นกระจก
ITO ออกให้มีขนาด 3.33  2.5 cm2 ทาความสะอาดชิ้นกระจกด้วย acetone และล้างด้วยน้ าไร้ประจุ (Deionization
water)

(ก) การตัดกระจกเคลือบ ITO
(ข)ด้านที่เป็ นกระจก
(ค)ด้านที่เคลือบสาร ITO
แผนภาพที2่ การตัดกระจก ITO และการทดสอบกระจกด้านที่เป็ นกระจก และด้านที่เคลือบ ITO
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จากนั้นทาให้แห้ง ภายหลังจากการตัดกระจก ITO แล้วให้ทาความสะอาดอีกครั้งแล้ววัดค่าความต้านทานของ
กระจกโดยด้านที่ เคลื อ บสาร ITO มี ค วามต้านทานประมาณ 22-25 โอห์ ม ส่ ว นด้านที่ เป็ นกระจกจะมี ค วาม
ต้านทานสู งมากดังแผนภาพที่ 2 ทั้งนี้ ก ารเคลื อ บสารทั้งสเตนออกไซด์กระทาบนด้านที่ เคลื อบสารประกอบ
อินเดียมทินออกไซด์
2.2 การเคลือบสารทังสเตนออกไซด์ ลงบนแผ่นกระจก ITO
2.2.1 ชัง่ สารประกอบทังสเตนออกไซด์ปริ มาณ 0.1 กรัม จากนั้นใส่สารประกอบออกไซด์ที่ภายใน
หลุมของไส้ความร้อนทังสเตน และจัดวางแผ่นตะแกรงโลหะที่ตดั เป็ นช่องสาหรับวางกระจก ITO ให้ห่างจากไส้
ทังสเตนประมาณ 4 cm จากนั้นปิ ดฝาครอบกระจกด้านบน เปิ ดวาวล์ควบคุมความดันและทาการเปิ ดสวิทซ์ปั๊ม
สูญญากาศเพื่อดูดอากาศและสารประกอบที่เจือปนอยูภ่ ายในออกจากภาชนะเครื่ องเคลือบสูญญากาศ
2.2.2 เมื่ อดูดอากาศภายในจนความดันภายในลดต่ าลงด้วยปั๊ มสู ญญากาศที่ ประมาญ 0.4 Pa เป็ น
ระดับปั๊ มที่จะทาได้ต่อจากนั้นให้เริ่ มปรับแรงดันที่อุปกรณ์ควบคุมกระแสที่ให้กบั ไส้ความร้อนทังสเตน โดยใน
ลาดับแรกให้ทาการอุ่นไส้ความร้อนทังสเตนก่อนโดยการปรับแรงดันที่ 100โวล์ทจาก Auto transformer ให้มี
กระแสไหลผ่านไส้ทังสเตนประมาณ 100 แอมป์ ทั้งนี้ เนื่ องจากไส้ความร้ อนทังสเตนนั้น มี ความต้านทานต่ า
ประมาณ 3-5 โอห์ม จึงทาการออกแบบหม้อแปลงแรงดันต่าไม่เกิน 10 โวล์ท และมีกระแสสู งที่พิกดั 200 แอมป์
จากนั้น ให้ค่อ ยๆปรั บ แรงดัน เพิ่ ม ขึ้ น ที ละน้อ ยจนไส้ทังสเตนมี ระดับ กระแส 150 แอมป์ จากนั้น ให้ปิ ดวาล์ที่
ต่อเชื่อมกับปั๊ มสูญญากาศ
2.2.3 ขณะที่ กระแสไหลผ่านไส้ทังสเตนที่ มี กระแสไหล 150 แอมป์ นี้ จะท าให้ส ารประกอบ
ทังสเตนออกไซด์เกิดการระเหย เมื่อไอระเหยของสารประกอบทังสเตนออกไซด์เริ่ มระเหยเป็ นไอในระยะแรกให้
รอ สัก 30 วิน าที จากนั้น ให้เปิ ด shutter ที่ ปิ ดกั้น ระหว่างแผ่น กระจกกับ ไส้ ความร้ อ น จากนั้น ไอระเหยของ
สารประกอบทังสเตนออกไซด์ระเหยขึ้นไปติดยังส่ วนของกระจก ITO โดยในขั้นตอนนี้ ตอ้ งรักษาระดับกระแส
ให้คงที่ที่ 150 แอมป์ จนกระทัง่ สารประกอบทังสเตนออกไซด์ได้ระเหยจนหมด
2.2.4 สารประกอบทังสเตนออกไซด์ได้ระเหยไปจับติดกับกระจก ITO แล้วลดกระแสจนเป็ นศูนย์
และเปิ ดวาล์วปรับสภาพบรรยากาศให้เท่ากับบรรยากาศปกติ จากนั้นเปิ ดกระจกฝาครอบออกแล้วนาเอาแผ่น
กระจกที่เคลือบสารประกอบทังสเตนออกไซด์ออกมา ดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 แสดงระบบสุญญากาศเพื่อกาเนิดไอระเหยทังเสตนออกไซด์เคลือบตกบนที่กระจก ITO
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2.2.5 ภายหลังจากการเคลือบสารประกอบทังสเตนออกไซด์นาเข้าสู่ เตาอบ ทาการไล่อากาศภายใน
ด้วยก๊าซไนโตรเจน ในปริ มาณ 0.5 ลิตรต่อนาที ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จึงเริ่ มทาการอบ (ปล่อยก๊าซไนโตรเจน
ตลอดเวลาที่ อบ) ตั้งอุณหภูมิของการอบไว้ที่100 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงต่อจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิเป็ น
150 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง หลังจากนั้นค่อยๆลดอุณหภูมิลง 50 องศาเซลเซี ยส ทุกๆ 1 ชัว่ โมงจนเข้าสู่
อุณหภูมิปกติแล้วจึงนาออกจากเตาอบมาทาการทดสอบ

3. การทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า
การทดสอบกระจกอิเล็กโตรโครมิคด้วยการใช้แรงดันไฟฟ้ าในการควบคุมปฏิกิริยาไฟฟ้ า ในการปรับ
ความเข้มของสี ในเนื้อสารอิเล็กโตรโครมิคที่เคลือบบนกระจกที่ข้ วั ตัวนาไฟฟ้ าโปร่ งแสง(ITO) ด้วยการปรับความ
เข้มสี สามารถกระทาได้ดว้ ยการให้แรงดันย้อนกลับและไบอัสตรงเพื่อศึกษาผลของกระแสกับแรงดัน
3.1 การทดลองด้านฮีสเตอร์ เรซีส การให้ไบอัสแรงดันกระแสตรง ด้วยขั้วโลหะอ้างอิงกับแผ่นกระจกที่
เคลือบสารทังสเตนออกไซด์ โดยการจ่ายแรงดันจาก DC Supply (ให้ข้ วั + ต่อเข้าที่ข้ วั โลหะ ขั้ว - ต่อกระจกอิเล็ก
โตรโครมิค) นากระจกและขั้วโลหะจุ่มในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ HCl ความเข้มข้น 0.1 mol ดังแผนภาพที่ 4
โดยการเพิ่มแรงดันขึ้นจาก 0 ถึง 1.5 โวลต์ และลดลงจาก 1.5 ถึง 0 โวลท์ โดยไม่เปลี่ยนขั้วไฟฟ้ าบันทึกค่ากระแส
และสังเกตการเปลี่ยนแปลง
A

v

Metal
Glass

HCl
0.1mol
Solution

แผนภาพที่ 4 วงจรการทดสอบก่อนการให้แรงดันไบอัสกับกระจก ITO /WO3

(ก) เมื่อให้แรงดัน 0.5 V
(ข) เมื่อให้แรงดัน 1.0 V
(ค) กระจกหลังจ่ายแรงดันไบอัส
แผนภาพที่ 5 การทดสอบหลังการให้แรงดันไบอัสกับกระจก ITO /WO3
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เมื่ อกระจกได้รับแรงดัน จะเริ่ มมีการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพคื อเริ่ มเปลี่ยนสี เป็ นสี ฟ้า ดังแผนภาพที่ 5(ก),(ข)
เนื่องจาก ประจุที่เก็บอยูท่ ี่ช้ นั เก็บประจุก็จะถูกผลักให้เข้าไปในชั้นอิเล็กโทรไลท์และนาพาไปรวมตัวกับสารที่จะ
เกิดปฏิกิริยา ที่มีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่อยูใ่ นชั้น อิเล็กโตรโครมิคเกิดการดูดกลืนแสง
หรื อสะท้อนแสง ทาให้ฟิล์มชั้นนี้ เปลี่ยนสี เป็ นสี เข้มขึ้น (Y. Domori, T. Nanba, Y. Miura.2005) และจะมีสีฟ้าเข้ม
มากขึ้ น เมื่ อ จ่ ายแรงดัน เพิ่ ม ขึ้ น แต่ เมื่ อ ลดแรงดัน ลงสี ข องกระจกก็ ยงั อยู่เหมื อ นเดิ ม กับ ที่ จ่ ายแรงดัน เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องมาจาก สารอิเล็กโตรโครมิคนั้นมีความสามารถในการจาสี หรื ออาจจะเกิดจากสภาพของเนื้อผลึกระหว่างสาร
ทังสเตนออกไซด์กบั สารละลาย อิเล็กโทรไลท์ หรื อระหว่างสารเคลือบโลหะโปร่ งแสง ทาให้สีของกระจกยังคง
ความเข้มอยูไ่ ด้ ดังแผนภาพที่ 5 (ค)

แผนภาพที่ 6 แสดงกระแสกับแรงดันไบอัสย้อนกลับที่ข้ วั คาโทดของ EC
3.2 การไบอัสแรงดันกระแสตรงและไบอัสย้ อนกลับ ด้ วยขั้วโลหะในสารละลาย HCl และการสลับขั้ว
แหล่ งจ่ าย
การทดลองนี้ ใช้การทดลองตามแผนภาพที่ 4 แต่จะเพิ่ มการกลับ ขั้วแหล่ งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรง(DC
Supply)ให้ข้ วั + ต่อที่ กระจก และขั้ว - ต่อที่ ข้ วั โลหะ แผนภาพที่ 7 ด้วยการทดสอบวัด ค่ากระแสและสังเกตการ
เปลี่ยนแปลงของกระจก โดยการทดลองจะทดลองการเพิ่มแรงดัน 0-1.5 โวลต์ บันทึกค่ากระแส และสังเกตการ
ทดลอง และท าการสลับ ขั้ว แหล่ งจ่ ายไฟฟ้ า ทดลองการเพิ่ ม แรงดัน 0-1.5 โวลต์ มี การควบคุ ม ความเข้ม ข้น
สารละลายที่ ใช้ในการทดสอบว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระจกอิเล็กโตรโครมิคหรื อไม่ และ การสลับขั้ว
แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสตรง(DC Supply) จะมีผลต่อกระจกหรื อไม่
โดยการทดลองจะใช้สารละลาย HCl ขนาดความเข้มข้น 0.1 โมล, 0.01 โมลและ 0.001 โมล การทดลอง
จะต่อวงจรเหมือนกับการทดลองที่ 1 ทดลองการเพิ่มแรงดัน 0-1.5 โวลต์ บันทึกค่ากระแส และสังเกตการทดลอง
และทาการสลับขั้วแหล่งจ่ายไฟฟ้ า ทดลองการเพิม่ แรงดัน 0-1.5 โวลต์ บันทึกค่ากระแส และสังเกตการทดลอง
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A

v

A

v

Metal
Glass

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

Metal
Glass

แผนภาพที่ 7 แสดงการต่อวงจรไบอัสกระแสตรงแบบไบอัสตรงและไบอัสย้อนกลับ
ทีร่ ะดับความเข้ มข้ นของสารละลาย HCl เท่ ากับ 0.1 โมล

แผนภาพที่ 8 การให้ไบอัสตรงและย้อนกลับในสารละลาย HCl ความเข้มข้น 0.1 โมล
ทีร่ ะดับความเข้ มข้ นของสารละลาย HCl เท่ ากับ 0.01 โมล

แผนภาพที่ 9 การให้ไบอัสตรงและย้อนกลับในสารละลาย HCl ความเข้มข้น 0.01 โมล
ทีร่ ะดับความเข้ มข้ นของสารละลาย HCl เท่ ากับ 0.001 โมล

แผนภาพที่ 10 การให้ไบอัสตรงและย้อนกลับในสารละลาย HCl ความเข้มข้น 0.001 โมล
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เมื่ อเปลี่ยนความเข้มข้น 0.1,0.01และ0.001โมล ที่ ความเข้มข้น 0.1 โมล เมื่อจ่ายแรงดันเพิ่มขึ้ นสี ของ
กระจกจะมีความเข้มมากขึ้น จะเปลี่ยนจากสี ข่นุ เป็ นสี ฟ้าและมีความเข้มมากขึ้นดังแผนภาพที่ 8-10 ยิ่งไปกว่านั้น
เมื่อทาการสลับขั้วแหล่งจ่ายไฟพบว่ากระจกจากสี ที่เข้มอยูจ่ ะเริ่ มกลับมาเป็ นสี ข่นุ ดังเดิม เนื่ องจากประจุที่อยูใ่ น
ชั้นนี้ ก็จะถูกผลักกลับไปเก็บไว้ที่ช้ นั ฟิ ล์มเก็บประจุเหมือนเดิมซึ่ งจะเป็ นการลดความเข้มของสี ที่ช้ นั ของเนื้ อสาร
ทังสเตนออกไซด์ ซึ่ งเป็ นการเกิ ดปฏิ กิริยาของสารอิเล็กโตรโครมิคขึ้นกับขั้วไฟฟ้ าของแหล่งจ่ายโดยที่ ช้ นั ของ
ฟิ ล์มบางอิเล็กโตรโครมิคที่เชื่อมต่อกับขั้วลบจะทาให้เกิดการเปลี่ยนสี นนั่ คือสถานะทางด้านไบอัสย้อนกลับ
3.3 การตอบสนองของช่ วงเวลาการทาเปลีย่ นความเข้ มสี (Switching time response)
การทดสอบสัญญาณกระแสไฟฟ้ าสลับเป็ นการให้แรงดันไบอัสตรงและย้อนกลับสลับกันที่ความถี่ต่าๆ
ซึ่งการให้สญ
ั ญาณไฟฟ้ ากระแสสลับจะเป็ นการศึกษาการตอบสนองของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาหรื อการ
แลกเปลี่ยนอิออน ด้วยการใช้สารละลายสองชนิด คือ สารละลาย HCl ที่ความเข้มข้น 0.25โมล และ 0.1 โมล ด้วย
การใช้สญ
ั ญาณพลัทซ์ที่ความถี่ 10Hz, 100Hz และ 200Hz ตามลาดับและขนาดสัญญาณแรงดันที่ 3𝑉𝑝−𝑝 โดยการ
ใช้ข้ วั ไฟฟ้ าระหว่างขั้วโลหะ กับกระจกอิเล็กโตรโครมิค และกระจกอิเล็กโตรโครมิคกับกระจกอิเล็กโตรโครมิค
สังเกตการทดลองและบันทึกผล ดังแผนภาพที่ 11
CH1 CH2

R
1 Vp-p
f = 10Hz
f = 100Hz
f = 200Hz

1 KΩ
Metal
Glass

(ก)
(ข)
(ค)
แผนภาพที่ 11 (ก) วงจรการทดลองการตอบสนองของสัญญาณกระแสสลับ
(ข) แสดงการทดลองการตอบสนองของสัญญาณกระแสสลับ ระหว่าง EC กัน ขั้วโลหะ
(ค) แสดงการทดลองการตอบสนองของสัญญาณกระแสสลับระหว่าง EC กับ EC
ผลการทดลอง สารละลาย HCl ความเข้ มข้ น 0.25โมล ระหว่ างกระจกอิเล็กโตรโครมิค กับ ขั้วโลหะ

แผนภาพที่ 12 (ก) ผลการให้ความถี่ 10 Hz ,100 Hz และ200 Hz ระหว่าง EC กับ ขั้วโลหะใน HCl 0.25 โมล
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ผลการทดลอง สารละลาย HCl ความเข้ มข้ น 1โมล ระหว่ างกระจกอิเล็กโตรโครมิค กับ ขั้วโลหะ

แผนภาพที่ 13 ผลการให้ความถี่ 10 Hz ,100 Hz และ200 Hz ระหว่าง EC กับ ขั้วโลหะ ใน HCl 1 โมล
การเปลี่ยนแปลงของสี เพิ่มขึ้นในขณะที่ได้รับสัญญาณพลัทด์ า้ นบวกที่เป็ นการไบอัสย้อนกลับ และจะมี
การเปลี่ยนสี ลดลงเมื่อสัญญาณพลัทอ์ ยูท่ ี่ดา้ นลบซึ่งเป็ นการไบอัสตรง ทั้งนี้ที่เงื่อนไขของสารละลาย HCl ความ
เข้มข้น 0.25และ 1.0โมล ความถี่ 10 Hz,100Hz และ 200Hz ระหว่างกระจกอิเล็กโตรโครมิค กับ ขั้วโลหะการเกิด
สี และการลดลงของสี จะมีเวลาของการเปลี่ยนสี อยูท่ ี่ 90%ของระดับสัญญาณแรงดัน ดังแสดงตามแผนภาพที่ 14

แผนภาพที่ 14 ผลการเปลี่ยนสี ความถี่ 10,100 และ200 Hz ระหว่าง EC กับ ขั้วโลหะใน HCl 0.25 และ 1.0โมล
สารละลาย HCl ความเข้มข้น 0.25โมล การเกิดสี และการลดลงของสี จะมีเวลาที่ 36ms และ 20ms ที่
ความถี่ 10 Hz และที่ความถี่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสี จะเกิดขึ้นเร็ วมาก และที่ความเข้มข้นของ HCl ที่ 1.0
โมล จะมีการเปลี่ยนแปลงของสีที่เร็ วเช่นเดียวกัน ซึ่งจะพบว่าการจางของสี น้ นั จะใช้เวลาที่ส้ นั กว่าเวลาของการ
เกิดสี ซึ่งคาดได้วา่ เป็ นอันเนื่องจากการลดต่าลง ของการเคลื่อนที่ในส่งผ่านประจุอิออนไออนิก (transit time)

4. สรุ ปผลการวิจัย
กระบวนการสร้างอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ชนิ ดนี้ น้ นั เราสามารถใช้สารอิเล็กโทรไลท์ โดยที่ สารอิเล็กโทร
ไลท์ท้ งั สองแบบสามารถเป็ นตัวนา และตัวจ่ายเพื่อให้ประจุอิออนเคลื่ อนที่ เข้าไป หรื อ ออกจากชั้นสารที่ เกิ ด
ปฏิ กริ ยาไฟฟ้ าเคมี ให้เปล่งสี หรื อให้สีจางหายไป ดังนั้นสารอิ เล็กโตไลท์จึงเป็ นส่ วนส าคัญ เพื่ อให้เกิ ดความ
เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนประจุอิออนในกระบวนการทางไฟฟ้ าเคมีท้ งั ออกซิ เดชัน่ (Oxidation) และรี ดกั ชัน่
(Reduction) ดังนั้นทั้งการดูดกลืนแสงและการส่งผ่านของแสง ซึ่งเกิดจากการได้รับแรงดันไบอัสตรงและแรงดัน
ไบอัสย้อนกลับกับขั้วไฟฟ้ าของตัวอุปกรณ์ซ่ ึ งจะเป็ นการเปลี่ยนสี (ดูดกลืนแสง) และการส่ งผ่าน (สี จางลง) ของ
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แสงที่ผ่านออกไป ดังนั้นการที่จะเพิ่มความเร็ วของการเปลี่ยนสี จะขึ้นกับปริ มาณสัดส่ วนของสารอิเล็กโทรไลท์
และระดับแรงดันไบอัส

5. ข้ อเสนอแนะ
(1) เทคโนโลยีอิ เล็ ก โตรโครมิ ค (Electrochromic) ที่ ป รั บ เปลี่ ย นสี จ ากปฏิ กริ ย าไฟฟ้ าเคมี ส ามารถ
ตอบสนองผลประโยชน์โดยตรงต่องานด้านสถาปั ตยกรรมใช้แรงดันไบอัสต่า ขนาดเพียง (1-5V) สามารถควบคุม
ความเข้มของสี ได้ดี
(2) ความต่อเนื่ องในสภาพที่มีแสงอาทิตย์ และการส่ งผ่านทางแสง การสะท้อนแสง และการดูดลืนทาง
แสงนั้น จะอยู่ในสถานะที่ สีจางหายไป(bleached) และสถานะที่ มี สี (colored) ระยะเวลาการเกิ ดสี และการจาง
หายไปของสี น้ นั ในช่วงมิลลิวนิ าที(ms)-วินาที(sec)
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการนาเสนอผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและ
การชาร์ จรถไฟฟ้ าต่อระบบจาหน่ าย โดยนาข้อมูลโหลดที่ พกั อาศัยของวันทางานและวันหยุด การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา และรู ปแบบการชาร์ จรถไฟฟ้ า มาจาลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์หาผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและการชาร์ จรถไฟฟ้ าต่อ
ค่าระดับแรงดันไฟฟ้ า โดยที่ระบบยังรักษาระดับแรงดันไฟฟ้ าที่บสั ให้อยูใ่ นขอบเขตของแรงดันไฟฟ้ า 0.95 ถึง 1.05
เปอร์ ยูนิต และเป็ นไปตามข้อกาหนดการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ว่าด้วยกาลังผลิตติดตั้งรวมที่ เชื่ อมต่อในหม้อแปลง
จาหน่ าย ต้องไม่เกิ นขีดจากัด 15% ของพิกดั หม้อแปลงจาหน่ าย โดยผลการทดลองจะแบ่งออกเป็ น 7 กรณี และ
ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนาไปวิเคราะห์และสรุ ปผล เพื่อเสนอข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ต่อไป
คาสาคัญ: ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา, การชาร์จรถไฟฟ้ า, ระบบจาหน่ายของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, ขอบเขตของแรงดันไฟฟ้ า
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ABSTRACT
This paper presents the impact of Solar PV Rooftop and Plug-in Electric Vehicle charging posing on
distribution networks. Workday and holiday residential loads, Solar PV Rooftop profiles, and PEV charging
patterns are performed using computer programming to analyse impact of Solar PV Rooftop and
Plug - in Electric vehicle charging patterns on voltage profiles while the system also maintains the voltage limits
of the bus in the range of 0.95 - 1.05 per unit, following the electricity grid system connection requirement of
Provincial Electricity Authority (PEA), total installed generating capacity shall not be over than 15% of
distribution transformer rating. The simulation can be divided into seven cases. The simulation results will be
analysed and concluded to provide recommendations for future works.
KEYWORDS: Solar PV Rooftop, Plug-in Electric Vehicle, PEA distribution networks, voltage limit

1. บทนา
พลังงานเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตประจาวัน การปรับปรุ งคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นประเทศกาลังพัฒนา มี ความต้องการพลังงาน
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รัฐบาลได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและร่ วมลงทุนในการผลิตไฟฟ้ า
และจ าหน่ ายไฟฟ้ า ในรู ปแบบของการผลิ ตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ ติ ดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะถูกเชื่ อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้ า ในระบบจาหน่ ายทางด้านแรงต่ า 380/220 โวลต์ ผลจากการเชื่ อมต่อ
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเข้ากับระบบจาหน่ายสามารถทาให้ระดับแรงดันไฟฟ้ า ไม่อยู่
ในขอบเขตของแรงดันไฟฟ้ า [1] นอกจากปั ญหาด้านพลังงานแล้ว ประเทศไทยยังต้องเผชิ ญกับความท้าทายด้า น
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบของการใช้รถยนต์ ซึ่ งก่อให้เกิ ด
ปั ญหาทางด้านมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกซึ่ งทาให้เกิดปั ญหาภาวะโลกร้อน ปั จจุบนั
เทคโนโลยี การใช้ร ถไฟฟ้ า (Electric Vehicle) ในภาคการขนส่ ง เริ่ ม ได้รั บ ความสนใจมากขึ้ น ในระดับ ที่ มี
นัย สาคัญ จากประเทศต่ า งๆ ทั่วโลก เนื่ อ งจากเทคโนโลยี ดังกล่ าวอาศัยพลัง งานไฟฟ้ า ซึ่ ง เก็ บ สะสมอยู่ใน
แบตเตอรี่ มาเป็ นแหล่งพลังงานหลัก ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ การเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ ามันมาเป็ นรถไฟฟ้ า
รถไฟฟ้ าจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่างผลงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบจาหน่ายทางด้านแรงต่าเช่น งานวิจยั ใน [2] ได้กล่าวถึงผลกระทบของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์
แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาต่อระบบจาหน่ าย โดยงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาผลกระทบของระบบผลิ ต
พลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาต่อค่าระดับแรงดันไฟฟ้ าที่ระดับการผลิตติดตั้งต่างๆ ซึ่ งผลจาก
การทดลองสามารถที่จะติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถึง 60.48% ของขนาดพิกดั หม้อแปลง โดยไม่ทาให้เกิดแรงดัน
เกิ นกว่าพิกดั งานวิจยั [3] นาเสนอการควบคุมการไหลของกาลังไฟฟ้ า ในระบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กที่ต่อ
ระบบ PV และระบบการชาร์ จ EV โดยงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนระบบโครงข่ายไฟฟ้ าขนาดเล็กโดย
วิธีการของการจัดการ Stochastic ของแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่ งช่วยลดผลกระทบของกระบวนการชาร์ จของ
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EV งานวิจยั ใน [4] นาเสนอผลกระทบจากความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในเวลาที่แตกต่างกัน เมื่อมีการชาร์ จ EV
ที่ เพิ่มขึ้นโดยงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่งหมาย ในการหาตาแหน่งการชาร์ จ และเวลาที่เหมาะสมในการชาร์ จ EV เพื่อลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบจาหน่าย โดยได้ผลว่าเมื่อมีการชาร์จ EV ถึง 71% ของจานวนบ้านที่ทาการทดลอง จะ
ทาให้แรงดันต่ ากว่า 0.94 p.u. ซึ่ งเกิ นค่ามาตรฐานที่ กาหนด จากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
ชาร์ จของรถไฟฟ้ ามีผลกระทบมากในระบบจาหน่าย ดังนั้น จึงต้องศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อ
นาผลที่ ได้มาประกอบการตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ดี ยังไม่พบการศึ กษาผลกระทบของ
ระบบจาหน่ าย เมื่อมีการเชื่ อมต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและการชาร์ จ
รถไฟฟ้ าเข้ากับระบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้นบทความนี้ จึงได้ พิจารณาการชาร์ จรถไฟฟ้ าเข้ากับระบบ
ร่ วมกับการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา เพื่อหาผลกระทบต่อระบบจาหน่ายด้วยโปรแกรม
DIgSILENT Power Factory [5]

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ กษาและวิเ คราะห์ ผ ลกระทบของแรงดันไฟฟ้ าในกรณี ที่ มี เฉาะการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์
(2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้ าเมื่อมีเฉพาะการชาร์จไฟของรถไฟฟ้ า
(3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบโดยรวม โดยพิจารณาการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับ
การชาร์จไฟของรถไฟฟ้ า ด้วยโปรแกรม DIgSILENT

3. แบบจาลองของการวิจัย
แบบจาลองของระบบทดสอบเป็ นระบบจาหน่ าย ส่ วนข้อมูลการใช้ไฟฟ้ าจะแบ่งเป็ นสองส่ วนคือวัน
ทางานกับวันหยุด ส่ วนกาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้แบบจาลองที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
1 วัน และรู ปแบบการชาร์จรถไฟฟ้ าจะเป็ นแบบการชาร์จปกติโดยใช้เวลา 6 ชัว่ โมง
3.1 แบบจาลองของระบบทดสอบ
แบบจาลองของระบบจะใช้ระบบจาหน่ ายหนึ่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ที่ เริ่ มจากระบบ 115 kV
ปรับลดระดับแรงดันไฟฟ้ าเป็ น 22 kV ส่ งกาลังไฟฟ้ าผ่านสายส่ งผ่านหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 250 kVA โดยด้าน
แรงสู งต่อแบบเดลต้าและด้านแรงต่ าต่อแบบสตาร์ มีค่าระดับแรงดันไฟฟ้ าเท่ากับ 380 V จ่ายไฟแบบลักษณะ
3 เฟส 4 สาย ดัง แสดงในตารางที่ 1 ให้กับ บ้า นพัก อาศัย ทั้ง หมด 54 หลัง [2] โดยสายไฟฟ้ าแรงต่ าที่ ใ ช้เ ป็ น
สายไฟฟ้ าอะลูมิเนียม ขนาด 95 mm2 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้ า
ขนาดพิกดั หม้อแปลง
250 kVA
แรงดันหม้อแปลง
22 kV/0.38 kV
เวกเตอร์กรุ๊ ป
Dyn 11
ความถี่
50 HZ
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ตารางที่ 1 ค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้ า (ต่อ)
% อิมพีแดนซ์โวลต์เตจ
5
กาลังสูญเสี ยในขดลวดทองแดง
0.1 kW
ตารางที่ 2 ค่าพารามิเตอร์สายไฟฟ้ าอะลูมิเนียม
ขนาดสายไฟฟ้ า
95 mm2
ประเภท
THW - A
ความต้านทาน
0.866471 Ω/km
รี แอคแตนซ์
0.114993 Ω/km
การติดตั้ง
เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ
3.2 แบบจาลองของโหลดทีพ่ กั อาศัย
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ได้จาลองสภาวะโหลด โดยข้อมูลของผูใ้ ช้ไฟฟ้ าเป็ นพื้นที่บา้ นพักอาศัย มี
พื้ น ที่ ติ ด ตั้ง เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์เ ท่ า กั บ 39 m2 โหลดมี ล ัก ษณะเป็ นโหลดหนึ่ งเฟสที่ เ ป็ นบ้า นพัก ที่ อ ยู่ อ าศัย
โดยจ านวนบ้านในเฟส A เฟส B และเฟส C มี จ านวนเฟสละ18 หลัง คา โดยเป็ นโหลดแรงต่ า (380/220 V)
ความต้องการใช้โหลดที่ อยูอ่ าศัยแต่ละหลัง สาหรับวันทางานอยู่ที่ 0.6 - 3.3 kVA โหลดสู งสุ ดจะอยู่ที่ช่วงเวลา
20.00 - 21.00 น. โหลดต่าสุดอยูท่ ี่ช่วงเวลา 04.00 - 05.00 น. ส่วนวันหยุดนั้นอยูท่ ี่ 0.8 - 3.2 kVA โหลดสูงสุดจะอยู่
ที่ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.โหลดต่าสุดอยูท่ ี่ช่วงเวลา 04.00 - 05.00 น. เช่นกัน ดังแสดงในรู ปที่ 1
Workday

Holiday

Load Active Power (p.u.)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.0

6.0

12.0
Time (h)

18.0

24.0

รู ปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโหลดที่อยูอ่ าศัยสาหรับวันทางานกับวันหยุดเทียบกับเวลา
3.3 แบบจาลองการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงในแต่ ละช่ วงเวลา
แบบจ าลองของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์ที่ติ ด ตั้ง บนหลังคาบ้า นจะเชื่ อ มต่อ กับ ระบบจ าหน่ า ยด้า นแรงต่ า
380/220 V โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้มีขนาด 260 W พื้นที่ต่อแผงเท่ากับ 1.65 m2 สามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
ได้ 15 แผง กาลังผลิตรวมเท่ากับ 3.9 kW ค่ากาลังไฟฟ้ าที่ผลิตได้จะอยูท่ ี่ช่วงเวลา 06.30 - 18.00 น. ดังแสดงในรู ปที่ 2
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PV Active Power (p.u.)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

Time (h)

รู ปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กบั เวลา
3.4 รู ปแบบการชาร์ จรถไฟฟ้า
แบบจาลองของรถไฟฟ้ าที่ทาการชาร์ จกับระบบไฟบ้านพักอาศัย ทาการชาร์ จไฟแบบ Normal Charge
แรงดัน ไฟฟ้ าไม่ เ กิ น 250 V ค่ า ก าลัง ไฟฟ้ าขณะท าการชาร์ จ ไฟประมาณ 3,300 - 3,500 W โดยใช้เ วลาชาร์ จ
ประมาณ 6 ชัว่ โมง ดังแสดงในรู ปที่ 3

EV Active Power (p.u)

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.0

6.0

12.0

18.0

24.0

Time (h)

รู ปที่ 3 กราฟแสดงค่ากาลังไฟฟ้ าขณะทาการชาร์จรถไฟฟ้ า ใช้กาลังไฟฟ้ าในการชาร์จไฟประมาณ 3,300 - 3,500 W

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิเ คราะห์ ร ะบบทดสอบเพื่ อ หาขนาดก าลัง ผลิ ต ติ ด ตั้ง ของเซลล์แ สงอาทิ ต ย์แ ละหาจ านวนรถ
ที่สามารถชาร์จได้ โดยไม่ทาให้ระดับแรงดันไฟฟ้ าเกินมาตรฐานที่กาหนด
การวิเคราะห์จะแบ่งเป็ นสามส่ วน คือ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์จากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาแต่ละหลัง
แบบสมดุล ติดตั้งแบบเท่ากันในแต่ละเฟส ส่ วนที่ 2 วิเคราะห์หาจานวนรถไฟฟ้ าที่สามารถชาร์ จได้ในแต่ล่ะช่วงเวลา
และส่ วนที่ 3 วิเคราะห์ การติ ดตั้งเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคาพร้ อมกับชาร์ จรถไฟฟ้ า ซึ่ งการวิเคราะห์ ท้ งั สามแบบ
มี วตั ถุประสงค์ เพื่อหาผลกระทบของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิ ตย์ และการชาร์ จรถไฟฟ้ าต่อระดับ
แรงดันไฟฟ้ า โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 7 กรณี
กรณี ที่ 1 ไม่มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และไม่มีการชาร์จรถไฟฟ้ า
กรณี ที่ 2 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบสมดุลจานวน 15 แผง ที่ มีกาลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ
3.9 kW จานวน 9 หลัง คิดเป็ น 14.04% ของขนาดพิกดั หม้อแปลงในวันทำงำนและวันหยุด
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กรณี ที่ 3 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิ ตย์บนหลังคาแบบสมดุลจานวน 23 แผง ที่ มีกาลังการผลิตติดตั้งเท่ากับ
5.98 kW จานวน 21 หลัง คิ ดเป็ น 50.23% ของขนาดพิกัดหม้อแปลงในวันทางาน และจานวน 24 หลัง คิ ดเป็ น
57.40% ของขนาดพิกดั หม้อแปลงในวันหยุด
กรณี ที่ 4 จานวนรถไฟฟ้ าที่สามารถชาร์จได้ ในแต่ละช่วงเวลา
กรณี ที่ 5 ช่วงเวลาที่สามารถชาร์จรถไฟฟ้ าได้มากที่สุด
กรณี ที่ 6 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาพร้อมกับชาร์จรถไฟฟ้ า
กรณี ที่ 7 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมหาช่วงเวลาที่สามารถชาร์จรถไฟฟ้ าได้มากที่สุด

5. ผลการทดลองและอภิปราย
ผลที่ ไ ด้ จ ากการการวิ เ คราะห์ ใ นบทความนี้ จะแยกตามกรณี ศึ ก ษากรณี ที่ 1 ค่ า แรงดั น ไฟฟ้ า
จะเปลี่ยนแปลงตามปริ มาณโหลด โดยช่วงเวลาที่ตอ้ งการพลังงานไฟฟ้ าสูงสุดในวันทางานและวันหยุด อยูใ่ นช่วง
20.00 - 21.00 น. ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่าสุดอยูท่ ี่ 0.948 p.u. ดังแสดงในรู ปที่ 4
1.10

Voltage (p.u.)

1.06

4.750 h
1.012 p.u.

1.02
0.98 4.500 h
1.007 p.u.
0.94
0.90
0.00

20.000 h
0.948 p.u.

4.80
Workday
Holiday

9.60

Time (h)

14.40

20.250 h
0.948 p.u.
19.20

24.00

รูปที่ 4 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ าในกรณี ที่ 1
กรณี ที่ 2 และ 3 ค่าแรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ดในวันท างานอยู่ที่ 1.019 p.u. และ 1.046 p.u. ตามลาดับ ส่ วนค่ า
แรงดันไฟฟ้ าส าหรั บ วัน หยุ ด มี ค่ าสู งสุ ดที่ 1.013 p.u. และ1.048 p.u. ตามล าดับ ซึ่ งค่ าแรงดันไฟฟ้ าต่ าสุ ด อยู่ ที่
0.948 p.u. ดังแสดงในรู ปที่ 5 และ 6
1.10

11.500 h
1.046 p.u.

Voltage (p.u.)

1.06
1.02
0.98

11.250 h
1.019 p.u.

0.94
0.90
0.00

4.80
PV 3.90 kW.
PV 5.98 kW.

9.60

Time (h)

14.40

19.20

20.250 h
0.948 p.u.
24.00

รู ปที่ 5 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ ากรณี ที่ 2 และ 3 วันทางาน

2496

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

1.10

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

12.000 h
1.048 p.u.

Voltage (p.u.)

1.06
1.02
0.98
12.000 h
1.013 p.u.

0.94
0.90
0.00

4.80
PV 3.9 kW.
PV 5.98 kW.

9.60

Time (h)

14.40

19.20

20.000 h
0.948 p.u.
24.00

รู ปที่ 6 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ ากรณี ที่ 2 และ 3 วันหยุด
กรณี ที่ 4 จานวนรถไฟฟ้ าที่สามารถชาร์จได้ ในแต่ล่ะช่วงเวลา ดังตารางที่ 3 ซึ่งในช่วงเวลา 18.00 - 00.00 น.
ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่าสุดอยูท่ ี่ 0.948 p.u. จึงทาให้ช่วงเวลานี้ไม่สามารถชาร์จได้ เนื่องจากค่าแรงดันไฟฟ้ าต่ากว่าค่ามาตรฐาน
IEEE ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงช่วงเวลา จานวนรถไฟฟ้ า และค่า%ของขนาดพิกดั หม้อแปลงในแต่ละช่วงเวลา
วันทางาน
วันหยุด
จานวน
% ของ
จานวน
% ของ
ช่วงเวลา
รถไฟฟ้ า ขนาดพิกดั
รถไฟฟ้ า ขนาดพิกดั
(คัน)
หม้อแปลง
(คัน)
หม้อแปลง
00.00 - 06.00 น.
36
48.96
27
36.72
06.00 - 12.00 น.
27
36.72
18
24.48
12.00 - 18.00 น.
21
28.56
18
24.48
18.00 - 00.00 น.
ไม่สามารถชาร์จได้
ไม่สามารถชาร์จได้
กรณี ที่ 5 ช่วงเวลาที่ สามารถเริ่ มชาร์ จรถไฟฟ้ าได้มากที่ สุดในวันทางานอยู่ในช่ วงเวลา 00.00 - 00.15 น.
ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่าสุดอยูท่ ี่ 0.950 p.u. สามารถชาร์จได้ถึง 36 คัน ดังแสดงในรู ปที่ 7 และในวันหยุดอยูใ่ นช่วงเวลา
23.15 - 00.15 น. ค่าแรงดันไฟฟ้ าต่าสุดอยูท่ ี่ 0.950 p.u. สามารถชาร์จได้ถึง 27 คัน ดังแสดงในรู ปที่ 8
1.10

Voltage (p.u.)

1.06

10.500 h
1.009 p.u.

1.02
0.98
0.94
0.90
0.00

0.500 h
0.950 p.u.

2.250 h
0.950 p.u.

4.80
00.00 .
00.15 .

20.250 h
0.948 p.u.
9.60

Time (h)

14.40

19.20

24.00

รู ปที่ 7 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ าในช่วงเวลาเริ่ มชาร์จ 00.00 - 00.15 น. วันทางาน
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1.10

Voltage (p.u.)

1.06
10.750 h
1.003 p.u.

1.02
0.98
0.94
0.90
0.00

0.000 h
0.950 p.u.
4.80
00.15 .
23.15 .

5.500 h
0.954 p.u.
9.60

20.000 h
0.948 p.u.
Time (h)

14.40

19.20

24.00

รู ปที่ 8 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้ าในช่วงเวลาเริ่ มชาร์จ 23.15 - 00.15 น. วันหยุด
กรณี ที่ 6 ช่วงเวลาที่ มีการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคานั้น สามารถที่ จะเพิ่ม
จานวนการชาร์จไฟของรถไฟฟ้ าได้เพิ่มขึ้น โดยค่าแรงดันไฟฟ้ ายังอยูใ่ นขอบเขตมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจานวนรถไฟฟ้ าในแต่ละช่วงเวลา เมื่อมีการชาร์ จไฟร่ วมกับการผลิตไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์
เฉพาะช่วงเวลาที่ระบบสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ และค่า%ของขนาดพิกดั หม้อแปลง
จานวน
% ของ
กาลังผลิตติดตั้ง
ช่วงเวลา
การดาเนินการ
รถไฟฟ้ า
ขนาดพิกดั
และจานวนหลัง
เริ่ มชาร์จ
(คัน)
หม้อแปลง
06.00 - 12.00 น.
30
40.80
3.9 kW 9 หลัง
12.00 - 18.00 น.
21
28.56
วันทางาน
06.00 - 12.00 น.
36
48.96
5.98 kW 21 หลัง
12.00 - 18.00 น.
24
32.64
06.00 - 12.00 น.
21
28.56
3.9 kW 9 หลัง
12.00 - 18.00 น.
21
28.56
วันหยุด
06.00 - 12.00 น.
27
36.72
5.98 kW 24 หลัง
12.00 - 18.00 น.
24
32.64
กรณี ที่ 7 ช่วงเวลาที่มีการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ร่ วมกับการชาร์ จรถไฟฟ้ าได้
จานวนคันมากที่สุดทั้งวันทางานและวันหยุด โดยค่าแรงดันไฟฟ้ ายังอยูใ่ นขอบเขตมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนรถไฟฟ้ าเมื่อมีการชาร์ จรถไฟฟ้ าร่ วมกับการผลิตไฟฟ้ าของเซลล์แสงอาทิตย์ ในช่วงเวลา
ที่สามารถเริ่ มชาร์จรถไฟฟ้ าได้มากที่สุด และค่า%ของขนาดพิกดั หม้อแปลง
จานวน
% ของ
กาลังผลิตติดตั้ง
ช่วงเวลา
การดาเนินการ
รถไฟฟ้ า
ขนาดพิกดั
และจานวนหลัง
เริ่ มชาร์จ
(คัน)
หม้อแปลง
3.9 kW 9 หลัง
08.30 - 08.45 น.
36
48.96
วันทางาน
5.98 kW 21 หลัง
08.30 - 08.45 น.
54
73.44
3.9 kW 9 หลัง
08.15 - 08.45 น.
33
44.88
วันหยุด
5.98 kW 24 หลัง
08.30 - 09.15 น.
54
73.44

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษากรณี ศึกษาการติ ดตั้งเซลล์แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในรู ปแบบต่ างๆ และการชาร์ จ
รถไฟฟ้ าผลที่ได้มีดงั นี้
(1) กรณี ศึ กษาที่ 1 เนื่ องจากโหลดของระบบมี ค่ าสู งในช่ วง 20.00 - 21.00 น. ท าให้ ค่ า แรงดัน ไฟฟ้ า
ในวันทางานและวันหยุดมีค่าต่ากว่าพิกดั ที่ 0.948 p.u.
(2) กรณี ศึ ก ษาที่ 2 และ 3 จะเห็ น ได้ว่า สามารถติ ด ตั้ง เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์แ บบสมดุ ล ในวัน ท างาน
ได้ถึง 50.23% ของขนาดพิกดั หม้อแปลง และในวันหยุดได้ถึง 57.40% ของขนาดพิกดั หม้อแปลง ซึ่ งไม่เกิ นค่า
มาตรฐานที่กาหนด
(3) กรณี ศึกษาที่ 4 และ 6 จะเห็ นได้ว่าในช่ วงวันท างานนั้นสามารถชาร์ จรถไฟฟ้ าได้มากกว่าวันหยุด
เนื่ องจากวันทางานความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าภายในบ้านตอนกลางวันมีค่าน้อยกว่าวันหยุด และยิ่งมีการผลิต
พลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาเข้ามาร่ วมทาให้สามารถชาร์จรถไฟฟ้ าได้มากขึ้น
(4) ในกรณี ศึกษาที่เกี่ยวกับการชาร์ จไฟของรถไฟฟ้ า เพื่อหาจานวนรถไฟฟ้ าที่มากที่สุดที่สามารถชาร์จ
ได้ โดยไม่ส่งผลต่อระบบจาหน่าย หากในอนาคตมีจานวนรถไฟฟ้ าเพิม่ มากขึ้น ก็สามารถคาดการล่วงหน้าได้วา่ จะมี
ผลกระทบต่อระบบจาหน่ายมากน้อยเพียงใด และสามารถรองรับจานวนรถไฟฟ้ าที่เพิ่มมากขึ้นได้หรื อไม่

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ าสู งจะอยูใ่ นช่วงเวลา 20.00 - 21.00 น. ค่าแรงดันไฟฟ้ า
จะมีค่า 0.948 p.u. ซึ่งค่าที่ได้จะมีค่าต่ากว่าค่ามาตรฐาน IEEE ทาให้เกิดแรงดันตกในสาย สามารถแก้ไขได้โดยการนา
คาปาซิเตอร์แรงต่าไปติดตั้งในระบบ เพื่อยกระดับแรงดันไฟฟ้ าไม่ให้มีแรงดันไฟฟ้ าตกที่ปลายสาย
(2) จะเห็ นได้ว่า ค่าพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและค่าของความต้องการใช้พลัง
งานไฟฟ้ า ไม่สอดคล้องกันและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาแรงดันตกได้ ดังนั้นจึงควรทาการติดตั้งแบตเตอรี่ สารอง
ไว้ เพื่อที่จะได้เก็บค่าพลังงานที่เหลือใช้จากการผลิตและสามารถนากลับมาใช้ในช่วงเวลาที่มีความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้ าสูงได้
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(3) ตามมาตรฐานการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค กาหนดให้มี
ก าลังผลิ ตติ ดตั้งในระบบได้ไม่ เกิ น 15% ของขนาดพิ กัดหม้อแปลง แต่ จากผลการทดลองสามารถติ ดตั้งเซลล์
แสงอาทิ ตย์แบบสมดุลได้ถึง 50.23% ของขนาดพิกดั หม้อแปลง และประกอบกับงานวิจยั [2] สามารถติดตั้งเซลล์
แสงอาทิ ตย์ได้ถึง 60.48% ของขนาดพิกัดหม้อแปลง ซึ่ งการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสามารถนาข้อมูลนี้ มาใช้ในการ
พิจารณาการเพิ่มขนาดกาลังผลิตติดตั้งได้หรื อปรับข้อกาหนดในการเชื่ อมต่อเพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 50% ของขนาดพิกดั
หม้อแปลง
(4) การนารถไฟฟ้ ามาชาร์จเข้ากับระบบร่ วมกับการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
หากมีระบบโครงข่ายไฟฟ้ าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) จะช่วยให้ระบบมีความมัน่ คงขึ้น
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ทาการขยายผลการศึกษา โดยพิจารณาถึงค่ากาลังไฟฟ้ าสูญเสี ยในระบบ
(2) ในอนาคตหากมีรถไฟฟ้ าเข้ามาในระบบมากขึ้น การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคควรมีแผนรองรับ เพื่อแก้ไข
ปั ญหาทางระบบไฟฟ้ า เมื่อมีการขยายตัวของการใช้พลังงานไฟฟ้ า ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
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บทคัดย่อ
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II เป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้เพื่อ หาข้อผิดพลาด และ
ตรวจสอบสภาพการทางานของระบบต่างๆของรถยนต์ บทความนี้ กล่าวถึงความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ดงั กล่าว
จ านวนสามรู ป แบบ ประกอบด้ว ย OBD-II รุ่ น Vgateicar2, OBD-II รุ่ น ELM 327 V 1.5, และอุ ป กรณ์ ต รวจ
วิเคราะห์รถยนต์ X431 โดยทาการเก็บข้อมูลของรถยนต์ Honda City และ รถยนต์ Toyota Vios
จากการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD-II ทั้งสามแบบ โดยการเก็บข้อมูลที่รอบเดิน
เบา, ความเร็ ว 60 km/hr, และความเร็ ว 90 km/hrโดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่านตัวแปร 4 ตัว คือ ความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์ (Engine RPM),อุ ณ หภู มิ น้ าหล่ อ เย็ น ( Coolant Temperature),อุ ณ หภู มิ อ ากาศเข้ า (Intake Air
Temperature), และอัต ราเร็ ว (Vehicle Speed) พบว่า สาหรั บ รถยนต์ Honda City ค่ า ของอุ ณ หภู มิ อ ากาศเข้ามี
เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 5.5% และเปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของความเร็ วรอบ
เครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ มีค่าลดลงเป็ น 2.8% , 0.2% , และ 0% ตามลาดับ สาหรับ
รถยนต์ Toyota Vios ค่ า ของอุ ณ หภู มิ อ ากาศเข้า มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเฉลี่ ย สู ง สุ ด ที่ 12.6% และ
เปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ มีค่า
ลดลงเป็ น 4.8% , 3.6% , และ 0% ตามลาดับ
คาสาคัญ: อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II รอบเดินเบา ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิอากาศเข้า
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ABSTRACT
An on board diagnostic II (OBD II) is the most famous tool for investigating the error code and checking
the status of a car systems. . In this paper, the accuracy of three types OBDII (Vgateicar2, ELM 327 V 1.5, and
X431) has been studied with the Honda City and Toyota Vios. The output variables are Engine RPM, Coolant
Temperature, Intake Air Temperature and Vehicle Speed. For Honda City, the percent of standard deviation of
the Intake Air Temperature is 5.5%. And also, the percent of standard deviation are 2.8%, 0.2%, and 0% for the
Engine RPM, Coolant Temperature, and Vehicle Speed respectively. For Toyota Vios, the percent of standard
deviation of the Intake Air Temperature is 12.6%. Moreover, the percent of standard deviation are 4.8%, 3.6%,
and 0% for the Engine RPM, Coolant Temperature, and Vehicle Speed respectively.
KEYWORDS: On board Diagnostics II, Idle Speed, Engine RPM, Intake Air Temperature

1. บทนา
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II เป็ นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในการใช้เพื่อหาข้อผิดพลาด และ
ตรวจสอบสภาพการทางานของระบบต่างๆของรถยนต์ โดยทาการอ่านหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางดิจิตอลระหว่าง
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งบนรถยนต์ กับอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ผ่านช่องเชื่อมต่อข้อมูลในรถยนต์ โดยทัว่ ไปจะ
ใช้อุ ป กรณ์ ต รวจวิเ คราะห์ รถยนต์ OBD II เพื่ อ ตรวจหารหัสวิเ คราะห์ ปั ญ หา (Diagnostic trouble code: DTC)
เพื่อที่จะทาการแก้ไขหรื อซ่อมบารุ งได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ ว อาทิเช่น ถ้าตรวจเจอรหัสวิเคราะห์ปัญหา P0068
จะหมายความว่าอุณหภูมิน้ ามันเชื้ อเพลิงสู งเกิ นไป หรื อ P0171 จะหมายหมายความว่า ส่ วนผสมเชื้ อเพลิงบาง
เกินไป
ในปั จจุบนั มีการนาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II ไปดัดแปลงเพื่อใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น
ตัวอย่างเช่นการพัฒนาแอพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยโดยอาศัยการ
เชื่อมต่อข้อมูลผ่านพอร์ท OBDII หรื อการศึกษาการเก็บข้อมูลจากกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์สาหรับ
การวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ที่มีผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
อันเนื่ องมาจากการใช้งานที่มีหลากหลายมากขึ้นของอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II อีกทั้งราคา
จาหน่ายของอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II ในท้องตลาดที่มีหลากหลายในราคาตั้งแต่หลักพันบาทจนถึง
ราคาหลายหมื่นบาทตามฟังก์ชนั การใช้งานและรู ปแบบของการเชื่อมต่อข้อมูลที่มีให้เลือกหลายรู ปแบบ จึงมักเกิด
คาถามขึ้นบ่อยครั้งกับบรรดาผูใ้ ช้งานและลูกค้าที่ มาใช้บริ การถึงความเที่ ยงตรงของข้อมูลที่ ได้จากการวัด โดย
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II ว่ามีความเที่ยงตรงเพียงใด จึงเป็ นที่มาของการทดสอบในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษาและทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้จากการวัดโดยการใช้อุปกรณ์ OBD-II รุ่ นVgateicar2,
OBD-II รุ่ น ELM 327 V 1.5, และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ X431
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3. อุปกรณ์ ทใี่ ช้ และวิธีการทดสอบ
3.1อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการทดสอบ
3.1.1 อุ ป กรณ์ ต รวจวิเคราะห์ รถยนต์ OBD II รุ่ น Vgateicar2 ผ่า นระบบWi-Fi, OBD-II รุ่ น ELM
327 V 1.5 ผ่านระบบBluetooth, และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ X431 ผ่านพอร์ท USB

รู ปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
3.1.2 รถยนต์ที่ใช้ในการทดสอบ (รถยนต์ Honda City และ รถยนต์ Toyota Vios)

รู ปที่ 2 แสดงรถยนต์ ที่ใช้ในการทดสอบเก็บข้อมูล
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3.2วิธีการทดสอบ
3.2.1นาอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II เสี ยบเข้ากับพอร์ทส่งข้อมูลของรถยนต์ (ส่วนใหญ่
จะอยูใ่ ต้พวงมาลัย) ดังแสดงในรู ปที่3

รู ปที่ 3 แสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ OBD II เข้ากับพอร์ทส่งข้อมูลของรถยนต์
3.2.2 ทาการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่ออ่านข้อมูลด้วยโปรแกรมทอร์ค (Torque)ดังแสดงในรู ปที่4

รู ปที่ 4 แสดงตัวอย่างการอ่านข้อมูลผ่านโปรแกรมทอร์ค บนหน้าจอแสดงผลของสมาร์ทโฟน
3.2.3 ทาการทดสอบเก็บข้อมูลเพือ่ ทาการเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ Honda City และ รถยนต์ Toyota
Vios ที่รอบเดินเบา อัตราเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และอัตราเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง

4. ผลการทดสอบ
จากการทดสอบเก็บข้อมูลของรถยนต์ Honda City และ รถยนต์ Toyota Vios ผ่านตัวแปร 4 ตัว คื อ
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ (Engine RPM),อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น ( Coolant Temperature),อุณหภูมิอากาศเข้า (Intake
Air Temperature), และอัตราเร็ วรถยนต์ (Vehicle Speed) ได้ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1-6
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบที่รอบเดินเบาสาหรับรถยนต์ Honda City
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ทดสอบ
V 1.5
ความเร็ วรอบ
700.0
688.0
707.0
เครื่ องยนต์(rpm)
698.3
อุณหภูมิ
85.0
85.0
85.0
น้ าหล่อเย็น  C 
85.0
อุณหภูมิ
57.0
60.0
60.0
อากาศเข้า  C 
59.0
อัตราเร็ ว
0
0
0
รถยนต์(km/hr)
0.0
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบที่รอบเดินเบาสาหรับรถยนต์ Toyota Vios
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ทดสอบ
V 1.5
ความเร็ วรอบ
736.0
872.0
872.0
เครื่ องยนต์(rpm)
826.7
อุณหภูมิ
98.0
90.0
88.0
น้ าหล่อเย็น  C 
92.0
อุณหภูมิ
42.0
72.0
70.0
อากาศเข้า  C 
61.3
อัตราเร็ ว
0.0
0.0
0.0
รถยนต์(km/hr)
0.0

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
9.6

1.4

0.0

0.0

1.7

2.9

0.0

0.0

ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
78.5

9.5

5.3

5.8

16.8

27.3

0.0

0.0

พิจารณาจากตารางที่ 1 สาหรับการทดสอบที่ รอบเดิ นเบาของรถยนต์ Honda City มีค่า เปอร์ เซ็นต์ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 2.9% และมีค่า 1.4%, 0.0%, 0.0% สาหรับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ
พิจารณาจากตารางที่ 2 สาหรับการทดสอบที่รอบเดิ นเบาของรถยนต์ Toyota Vios มีค่า เปอร์ เซ็นต์ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 27.3% และมีค่า 9.5%, 5.8%, 0.0% สาหรับความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นและอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สาหรับรถยนต์ Honda City
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
ทดสอบ
V 1.5
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความเร็ วรอบ
1547.0
1602.0
1420.0
เครื่ องยนต์(rpm)
1523.0
93.3
6.1
อุณหภูมิ
84.0
84.0
84.0
น้ าหล่อเย็น  C 
84.0
0.0
0.0
อุณหภูมิ
41.0
41.0
38.0
อากาศเข้า  C 
40.0
1.7
4.3
อัตราเร็ ว
60.0
60.0
60.0
รถยนต์(km/hr)
60.0
0.0
0.0
ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สาหรับรถยนต์ Toyota Vios
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
ทดสอบ
V 1.5
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความเร็ วรอบ
1647.0
1536.0
1597.0
เครื่ องยนต์(rpm)
1593.3
55.6
3.5
อุณหภูมิ
84.0
90.0
87.0
น้ าหล่อเย็น  C 
87.0
3.0
3.4
อุณหภูมิ
50.0
56.0
50.0
อากาศเข้า  C 
52.0
3.5
6.7
อัตราเร็ ว
60.0
60.0
60.0
รถยนต์(km/hr)
60.0
0.0
0.0
พิจารณาจากตารางที่ 3 สาหรับการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ของรถยนต์ Honda City
มีค่า เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 4.3 % และมีค่า 6.1%, 0.0%, 0.0% สาหรับความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ
พิจารณาจากตารางที่ 4 สาหรับการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงของรถยนต์ Toyota Vios มี
ค่า เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 6.7% และมีค่า 3.5%, 3.4%, 0.0% สาหรับความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นและอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สาหรับรถยนต์ Honda City
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
ทดสอบ
V 1.5
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความเร็ วรอบ
2043.0
2025.0
2058.0
เครื่ องยนต์(rpm)
2042.0
16.5
0.8
อุณหภูมิ
84.0
84.0
83.0
น้ าหล่อเย็น  C 
83.7
0.6
0.7
อุณหภูมิ
39.0
39.0
33.0
อากาศเข้า  C 
37.0
3.5
9.4
อัตราเร็ ว
90.0
90.0
90.0
รถยนต์(km/hr)
90.0
0.0
0.0
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง สาหรับรถยนต์ Toyota Vios
ตัวแปร
Vgateicar2 ELM 327
X431
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน % ค่าเบี่ยงเบน
ทดสอบ
V 1.5
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ความเร็ วรอบ
2490.0
2430.0
2421.0
เครื่ องยนต์(rpm)
2447.0
37.5
1.5
อุณหภูมิ
86.0
89.0
87.0
น้ าหล่อเย็น  C 
87.3
1.5
1.7
อุณหภูมิ
45.0
48.0
45.0
อากาศเข้า  C 
46.0
1.7
3.8
อัตราเร็ ว
90.0
90.0
90.0
รถยนต์(km/hr)
90.0
0.0
0.0
พิจารณาจากตารางที่ 5 สาหรับการทดสอบที่อตั ราเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ของรถยนต์ Honda City
มีค่า เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 9.4 % และมีค่า 0.8%, 0.7%, 0.0% สาหรับความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ
พิจารณาจากตารางที่ 6 สาหรับการทดสอบที่ที่อตั ราเร็ ว 90 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงของรถยนต์ Toyota Vios
มีค่า เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของอุณหภูมิอากาศเข้า 3.8% และมีค่า 1.5%, 1.7%, 0.0% สาหรับความเร็ ว
รอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นและอัตราเร็ วรถยนต์ตามลาดับ

5. สรุ ป
จากข้อมูลของเปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางที่ 1-6 เมื่อพิจารณา เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยของรถยนต์ Honda City และ Toyota Vios เราสามารถสรุ ปได้ดงั แสดงในตารางที่ 7-8
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ตารางที่ 7 แสดงเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยสาหรับรถยนต์ Honda City
ตัวแปรทดสอบ
% ค่าเบี่ยงเบนฯ % ค่าเบี่ยงเบนฯ % ค่าเบี่ยงเบนฯ
(รอบเดินเบา)
(60km/hr)
(90km/hr)
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
1.4
6.1
0.8
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
0.0
0.0
0.7
อุณหภูมิอากาศเข้า
2.9
4.3
9.4
อัตราเร็ วรถยนต์
0.0
0.0
0.0

% ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ย
2.8
0.2
5.5
0.0

ตารางที่ 8 แสดงเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยสาหรับรถยนต์ Toyota Vios
ตัวแปรทดสอบ
% ค่าเบี่ยงเบนฯ % ค่าเบี่ยงเบนฯ % ค่าเบี่ยงเบนฯ
(รอบเดินเบา)
(60km/hr)
(90km/hr)
ความเร็ วรอบเครื่ องยนต์
9.5
3.5
1.5
อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น
5.8
3.4
1.7
อุณหภูมิอากาศเข้า
27.3
6.7
3.8
อัตราเร็ วรถยนต์
0.0
0.0
0.0

% ค่าเบี่ยงเบนฯ
มาตรฐานเฉลี่ย
4.8
3.6
12.6
0.0

พิ จ ารณาตารางที่ 7 สาหรั บ รถยนต์ Honda City ค่ า ของอุ ณ หภู มิ อ ากาศเข้า มี เปอร์ เซ็ นต์ค่า เบี่ ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยสู งสุ ดที่ 5.5% และเปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ า
หล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ มีค่าลดลงเป็ น 2.8% , 0.2% , และ 0% ตามลาดับ
พิจารณาตารางที่ 8 สาหรั บรถยนต์ Toyota Vios ค่าของอุณหภูมิอากาศเข้ามี เปอร์ เ ซ็ นต์ค่าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเฉลี่ยสูงสุดที่ 12.6% และเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยของความเร็ วรอบเครื่ องยนต์ อุณหภูมิน้ า
หล่อเย็น และอัตราเร็ วรถยนต์ มีค่าลดลงเป็ น 4.8% , 3.6% , และ 0% ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยสาหรับอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์รถยนต์ท้ งั สามชนิ ด
ให้ค่าแตกต่างกันสาหรั บรถยนต์ Honda City และ Toyota Vios กล่าวคื อสาหรั บความเร็ วรอบเครื่ องยนต์มีค่า
เปอร์ เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 2.8 กับ 4.8, อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นมีค่าเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย
เป็ น 0.2 กับ 3.6, อุณหภูมิอากาศเข้ามีค่าเปอร์เซ็นต์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเป็ น5.5 กับ 12.6

6. ข้ อเสนอแนะ
ในการทดสอบในครั้ งนี้ มี ขอ้ จากัด ในการวัดโดยใช้อุ ปกรณ์ ต รวจวิเคราะห์ ร ถยนต์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อผ่าน
เครื อข่าย WiFi (Vgateicar2) เชื่ อมต่อผ่านBluetooth (ELM 327 V1.5) และเชื่ อมต่อผ่านพอร์ ทUSB (X431)อย่าง
ละอุปกรณ์เท่านั้นและมีขอ้ จากัดในการอ่านสัญญาณผ่านเซ็นเซอร์ ได้ไม่ครบทุกตัว จึ งควรมีการทดสอบกับ
จานวนอุปกรณ์ที่มากชิ้นขึ้นและทดสอบกับเซ็นเซอร์ในรถยนต์ที่หลากหลายขึ้น
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ลดปริมาณรอยเชื่อมเสียทีเ่ กิดจากการเชื่อมรางรถไฟ
REDUCE THE AMOUNT OF WELDED JOINTS FAIL CAUSED
BY RAIL WELDING
อำนำจ ทรงศิริ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
E-mail: june_stas@hotmail.com
บทคัดย่อ
ปั จจุบนั การคมนาคมขนส่ งของประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งทั้งการขนส่ งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ
ส่ วนการขนส่ งทางบกนั้นก็มีท้ งั ทางถนน ทางรางรถไฟ ซึ่ งในงานก่อสร้างระบบขนส่ งทางรางรถไฟนั้นได้แบ่ง
งานก่อสร้างออกเป็ น 2ส่วนหลัก คือ 1. ส่วนสถานี 2. ส่วนระบบราง ในที่น้ ีขอกล่าวถึงในส่วนของระบบราง มีอยู่
หลายขั้นตอน แต่ข้ นั ตอนที่สาคัญคือ ขั้นตอนการเชื่อมรางรถไฟ ในการเชื่อมรางรถไฟนั้นสามารถทาได้อยู่ 2วิธี
คือ 1. วิธีการ Flash Butt 2. วิธีการ Thermit ซึ่งการเชื่อมทั้ง 2วิธีทาให้เกิดรอยเชื่อมที่ผา่ น และ ไม่ผา่ นการทดสอบ
ผูว้ ิจัยจึ งหาสาเหตุของปั ญหารอยเชื่ อมที่ ไม่ผ่านการทดสอบมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขและ
ป้ องกัน
คำสำคัญ: สถานี ระบบราง รางรถไฟ รอยเชื่อม

ABSTRACT
At present, the transportation of the country has been greatly expanded in the field of land transport by
air, while the land transport is by railways. The two main sections are: 1. The station. 2. The rail system here
mentioned in the rail system. There are several steps. But the key step is. Welding process There are two ways to
connect rail tracks: 1. Flash Butt. 2. Thermit the welding. 2 Ways to create a weld that passes and does not pass
the test. The problem of unlabeled welds has been investigated.
KEYWORD: Railway Railsystem Fiashbutt Thermit

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
เนื่ องด้วยเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าในงานก่อสร้างมีมากขึ้น การที่ จะเลือกเครื่ องมือที่จะเข้ามาช่วยในการ
ทางานต้องคานึ งถึงคุณสมบัติ ราคา ความคุม้ ค่าของตัวเครื่ องจักร และอื่นๆที่จะช่วยให้งานนั้นเสร็ จได้ใกล้เคียง
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เป้ าหมายที่ ได้วางไว้ สาหรับงานก่อสร้างด้านการเดินทางในประเทศไทยมีการเดินทางทั้ง ทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ สาหรับการเดินทาง ทางบกนั้น ด้านรถยนต์มีการตัดทาถนนเส้นหาใหม่ ซ่อมบารุ งเส้นทางเดิม ด้านรถไฟ
มีท้ งั รถไฟราง รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน มีท้ งั การเพิ่มเส้นทางการเดินรถ และมีการซ่อมบารุ ง ขยายเส้นเส้นทางเดิม
สาหรับงานก่อสร้างด้านการรถไฟ มีการก่อสร้างแบบออกเป็ น 2ส่ วน คือ 1.ส่ วนของสถานี รถไฟฟ้ า 2.ส่ วนของ
ระบบรางรถไฟฟ้ า
การก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้ า การเชื่อมรางรถไฟฟ้ าสามารถทาโดยวิธีการ Flash Butt เป็ นการเชื่อมต่อ
ชิ้นงานซึ่ งวางชนกัน แล้วผ่านกระแสไฟฟ้ าให้เกิดความร้อนในสภาวะพลาสติกและกดอัดให้ติดส่ วนสาคัญที่สุด
ในการเชื่อมรางรถไฟฟ้ า คือรอยเชื่อม ซึ่งในการเชื่อมรางรถไฟฟ้ านั้นมีท้ งั รอยเชื่อมที่ดี และเสี ย วิธีการตรวจสอบ
รอยเชื่อมนั้นสามารถทาได้โดย ตรวจสอบด้วยสายตา ตรวจสอบด้วยเครื่ องมือวัดระดับ และตรวจสอบด้วยอุลตร้า
โซนิ ก ซึ่ งหลักจากการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วจะพบว่ารอยเชื่อมนั้นมีท้ งั รอยเชื่อมที่ดี และรอยเชื่อมที่เสี ยรอย
เชื่อมที่เสี ย เกิดจากประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟฟ้ า ไม่สามารถให้ความร้อนถึงสภาวะพลาสติก จึงทา
ให้เหล็กไม่สามารถเชื่อมติดกันได้ สภาพอากาศ ซึ่งหลักจากการเชื่อมเรี ยบร้อยแล้ว จาเป็ นต้องอบรอยเชื่อม ทาให้
รอยเชื่อมค่อยๆลดอุณหภูมิลง เพื่อป้ องกันการเกิดการร้าวในรอยเชื่อมวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดขึ้นในรอยเชื่อม มีวธิ ีแก้
ไข้ได้คือ การตัดรอยเชื่อมอันที่เสี ยทิ้ง โดยการตัดนั้นจาเป็ นต้องเพื่อระยะในการตัด ห่างจากจากรอยเชื่อม ด้านละ
50เซนติเมตร เพราะรางรถไฟฟ้ าที่เพื่อระยะไว้คือ ส่ วนที่ได้รับความร้อนจากการเชื่อมครั้งก่อนเซนติเมตร และ
ต้องใช้เวลาในการซ่อมแต่ล่ะรอยเชื่อมประมาณ 45นาที

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
(1) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ
(2) เพื่อลดจานวนการสูญเสี ยของการเชื่อมรางรถไฟที่เกิดสาเหตุเกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงาน

3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ จานวน 3โครงการ
3.2 การดาเนินการแก้ไขหลังจากได้ผลการวิเคราะห์
แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ
4.2 วิเคราะห์ผลการเชื่อมรางรถไฟ
4.3 จาแนกเหตุที่ทาให้รอยเชื่อมนั้นเสี ย
4.4 วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ(OEE)
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4.5 จัดการอบรมด้านการปฏิบตั ิงานเชื่อมรางรถไฟ
4.6 ประเมินแนวทางการบารุ งรักษาเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ
4.7 สรุ ปผลงานวิจยั และข้อเสนอแนะ

ทฤษฎีทเี่ กี่ยวข้ อง
กำรคำนวณ OEE
ประกอบด้วยผลคูณของ 3 Factor ดังนี้
OEE = อัตราเดินเครื่ อง x ประสิ ทธิภาพเดินเครื่ อง x อัตราคุณภาพ
(Availability) (Performance Efficiency) (Quality Rate)
ซึ่ งเมื่อนาปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิต อันได้แก่ พนักงาน, เครื่ องจักร และชิ้นงานที่ผลิต มา
วิเคราะห์แล้ว จะทาให้ทราบได้วา่ เกิดอะไรขึ้นกับระบบการผลิตของเราบ้าง ซึ่ง OEE จะเป็ นดัชนีที่ช้ ีให้เห็นสภาพ
โดยรวมในระบบการผลิตนัน่ เอง
แผนผังก้ ำงปลำ( Fishbone Diagram)หรือแผนผังสำเหตุและผล(Cause and Effect Diagram)
แผนผังสาเหตุและผลเป็ นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหา (Problem) กับสาเหตุท้ งั หมดที่
เป็ นไปได้ที่อาจก่ อให้เกิ ดปั ญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ น้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่ อของ "ผัง
ก้างปลา (Fish BoneDiagram)" เนื่ องจากหน้าตาแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่กา้ ง หรื อหลายๆ คนอาจรู ้
จักในชื่อของแผนผัง อิชิกาว่า(Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์
คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรื อผังก้างปลา สิ่ งสาคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องทาเป็ นทีม เป็ น
กลุ่ม โดยใช้ข้นั ตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กาหนดประโยคปั ญหาที่หวั ปลา
2. กาหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทาให้เกิดปั ญหานั้นๆ
3. ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปั จจัย
4. หาสาเหตุหลักของปั ญหา
5. จัดลาดับความสาคัญของสาเหตุ
6. ใช้แนวทางการปรับปรุ งที่จาเป็ น
กำรดำเนินงำนวิจยั
สภาพการทางานทัว่ ไปของ โรงงานกรณี ศึกษา สภาพการดาเนินงานในสายการเชื่อมรางรถไฟ วิเคราะห์
กระบวนการซ่ อมบารุ งเครื่ องเชื่ อมรางรถไฟ เพื่อนาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บตัวอย่างของกรณี ศึกษา มาทาการ
วิเคราะห์เพื่อให้ลดการเกิดความเสี ยหายในการเชื่อมรางรถไฟ โดยมีข้ นั ตอนการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้ การศึกษา
ข้อ มู ล ในการท าวิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ได้ใ ช้ข ้อ มู ล เครื่ อ งเชื่ อ มรางรถไฟจากบริ ษ ัท เอส ที เอ เอส จ ากัด เป็ น
กรณี ศึกษา ซึ่งเป็ นบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจยั
ขั้นตอนในการดาเนินงานสามารถแบ่งออกได้เป็ น 9 ขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานของการเชื่อมรางรถไฟในกรณี ศึกษา
2) การวิเคราะห์หาสาเหตุรอยเชื่อมเสี ยในกรณี ศึกษาโดยผังก้างปลา
3) วัดประสิ ทธิภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ(OEE)
4) สรุ ปผลการดาเนินงานวิจยั
ศึกษำสภำพกำรดำเนินงำนของกำรเชื่อมรำงรถไฟในกรณีศึกษำ
บริ ษทั เอส ที เอ เอส ได้เปิ ดรับเหมางานก่อสร้าง เช่น ตึก อาคาร ถนน สถานี รถไฟ ซึ่ งในงานก่อสร้าง
สถานี รถไฟนั้น ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็ น 2ส่ วน ส่ วนแรกคือ ในส่ วนของสถานี และ ส่ วนที่สองคือ ส่ วนของ
ระบบราง ซึ่งในงานก่อสร้างระบบราง การเชื่อมรางรถไฟเป็ นส่วนสาคัญในการก่อสร้าง การเชื่อมรางรถไฟทาได้
2วิธี 1. Flash Butt Welds 2.Thermit Welds ในกรณี ศึกษานี้ จะวิเคราะห์ การเชื่ อมด้วยวิธี Flash Butt Welds การ
เชื่อมรางรถไฟในแต่ล่ะรอยมีการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อม ซึ่ งมีท้ งั รอยเชื่อมที่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ
และไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพ วิธีการแก้ไขรอยเชื่อมที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณนั้น สามารถแก้ไขได้โดยการ
ตัดรอยเชื่อมที่ไม่ผ่านทิ้ง และทาการเชื่อมใหม่อีกครั้ง ซึ่ งในการแก้ไขรอยเชื่ อมที่ ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ในแต่ล่ะรอยเชื่อม ทาให้เกิดการเสี ยเวลา เสี ยทรัพยากร ไปโดยเปล่า ด้านการเสี ยเวลาในการแก้ไขรอยเชื่อมในแต่
ล่ะครั้ ง ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ประมาณ 30นาที และจาเป็ นที่ ตอ้ งตัดรางรถไฟทิ้งเป็ นความยาวอย่างน้อย 100
เซนติเมตร
ตำรำงที่ 3 แสดงปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยในแต่ละโครงการ
จานวนรอยเชื่อมทั้งหมด

จานวนรอยเชื่อมที่เสี ยทั้งหมด

โครงการที่ 1

427

108(25%)

โครงการที่2
โครงการที่3

1,329
859

296(23%)
207(24%)

การเชื่อมรางรถไฟนั้น หลังจากทาการเชื่อมแล้ว จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อมแต่ล่ะ
รอยเชื่ อม ทุ กรอย ซึ่ งผลการตรวจสอบคุ ณภาพมี ท้ งั รอยเชื่ อมที่ ผ่านการตรวจสอบคุ ณภาพ และไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุรอยเชื่อมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผังก้างปลา สามารถแบ่ง
ออกได้เป็ น 3 สาเหตุหลักๆ คือ
1) สาเหตุที่เกิดจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) สาเหตุที่เกิดจากการทางานของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ
3) สาเหตุที่เกิดจากสภาพสิ่ งแวดล้อม
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รอยเชื่อมเสี ยที่เกิดผูป้ ฏิบตั ิน้ นั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 แบบ
1.รอยเชื่อมไม่ได้ระดับ สาเหตุมาจากพื้นที่ปฏิบตั ิน้ นั ไม่ได้ระดับ และผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีประสบการณ์ใน
การทางาน ถึงทาให้รอยเชื่อมไม่ได้ระดับ
2.กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านไม่เต็มประสิ ทธิภาพสาเหตุมาจากการความทาความสะอาดบริ เวณแถวเชื่อมไม่
สะอาดพอ จึงทาให้กระแสไฟฟ้ าในการเชื่อมไม่สามารถไหลผ่านได้เต็มประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิภำพในกำรเดินเครื่องเชื่อมรำงรถไฟ
เครื่ องเชื่อมรางรถไฟมีเวลาในการเดินเครื่ องเชื่อมทั้งหมด 360นาที ต่อ วัน ในการเชื่อมแต่ล่ะครั้งใช้
เวลา 20นาที ต่อ รอยเชื่อม และใช้เวลาในการแก้ไขรอยเชื่อมที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณ 30นาที ต่อ รอยเชื่อม
คำนวณประสิทธิภำพของเครื่องเชื่อมรำงรถไฟ
เวลาเดินเครื่ องสุทธิ = เวลาเดินเครื่ อง – เวลาแก้ไขรอยเชื่อม
เวลาเดินเครื่ องสุทธิ (Net Operating Time)
ประสิ ทธิภาพเดินเครื่ อง =
เวลาเดินเครื่ อง (Operating Time)
ตำรำงที่ 3-2 แสดงประสิ ทธิภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ

โครงการที่ 1
โครงการที่ 2
โครงการที่ 3

เวลาเดินเครื่ องสุทธิ
(นาที)
6,350
19,350
11,570

เวลาเดินเครื่ อง
(นาที)
8,540
26,580
17,120

เวลาแก้ไขรอยเชื่อม
(นาที)
2,190
7,230
5,550

ประสิ ทธิภาพของ
เครื่ องเชื่อม(%)
74
72
67

จากการคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องเชื่อมจากทั้งหมด 3โครงการ พบได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องเชื่อมรางรถไฟมีประสิ ทธิภาพในการทางาน ลดลง ซึ่งทาให้ความเสี ยหายทั้งในด้านระยะเวลาในการทางาน
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากรอยเชื่อมที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มขึ้น และด้านทรัพยากรในการผลิต
3.5 จัดหาอุปกรณ์ในการตรวจปริ มาณการไหลของกระแสไฟฟ้ าของบริ เวณแนวเชื่อมก่อนทาการเชื่อม
รางรถไฟ
3.6 ทาการออกแบบอุปกรณ์ปรับระดับรางรถไฟเพื่อลดปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยที่เกิดจากรางรถไฟไม่ได้
ระดับในการเชื่อม
3.7 จัดทาแผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันและนาไปใช้กบั เครื่ องเชื่อมรางรถไฟกรณี ศึกษา
หลังจากทราบประสิ ทธิภาพในการทางานของเครื่ องเชื่อมจากหัวข้อ 3.4 ในลาดับต่อไปจะเป็ นการจัดทา
แผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกันให้กบั เครื่ องเชื่อมรางรถไฟ โดยการใช้ผลที่ได้จากการคานวณประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องเชื่อมรางรถไฟ มากาหนดเป็ นแผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน และนาแผนดังกล่าวมาใช้ในการทางานจริ ง
กับเครื่ องเชื่อมรางรถไฟในกรณี ศึกษา เพื่อช่วยลดรอยเชื่อมเสี ยอันเนื่ องมาจากความเสี ยหายของเครื่ องเชื่อมราง
รถไฟในการเชื่อมรางรถไฟ พร้อมทั้งทาการวัดผลและเปรี ยบเทียบการดาเนินงานวิจยั ก่อนและหลัง โดยใช้ดชั นี ช้ ี
วัดคือ ปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยในขณะทาการเชื่อมรางรถไฟ
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4. ผลกำรดำเนินงำนวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ที่ได้จากทั้ง 3โครงการได้แสดงรายละเอียดวิธีการดาเนินงานวิจยั และ
ข้อ มู ล ปั ญ หาโดยแสดงการวิเ คราะห์ ถึ ง สาเหตุ ที่ ท าให้เ กิ ด รอยเชื่ อ มเสี ย และบทนี้ จะแสดงผลที่ ไ ด้จ ากการ
ดาเนินการถึงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้เกิดรอยเชื่อมเสี ย แบ่งออกได้เป็ น 3สาเหตุ
1.สาเหตุจากการทางานของเครื่ องรางรถไฟ
2.สาเหตุจากผูป้ ฏิบตั ิงาน
3.สาเหตุจากสภาพอากาศ
กำรประเมินแนวทำงกำรบำรุงรักษำสำเหตุทเี่ กิดมำจำกเครื่องเชื่อมรำงรถไฟโดยใช้ กำรวัดประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่องจักร
จากการดาเนินการวัดประสิ ทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร ในบทที่ 3 ไปแล้วนั้น ซึ่งทาให้ทราบว่า เครื่ อง
เชื่อมรางรถไฟ ที่ควรได้รับการดูแลรักษาโดยพิจารณาจากปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยที่มีสาเหตุมาจากเครื่ องเชื่อมราง
รถไฟโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 3โครงการมีดงั ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4-1 แสดงประสิ ทธิภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ

ประสิทธิภาพของเครื่ องเชื่อมราง
รถไฟ
76
74
72
70
68
66
64
62

74

72
67

ประสิทธิภาพ
ของเครื่ อง
เชื่อมรางรถไฟ
(%)

ภำพที่ 4-1 กราฟแสดงประสิ ทธิภาพเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ
จากกราฟจะเห็ นได้ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่ องเชื่ อมรางรถไฟนั้น มีประสิ ทธิ ต่ าลง หลังจาก
ทราบประสิ ทธิ ภาพในการทางานของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟในลาดับต่อไปจะเป็ นการจัดทาแผนกบารุ งรักษาเชิ ง
ป้ องกันให้กบั เครื่ องเชื่อมรางรถไฟ โดยการใช้ผลที่ได้จากการคานวณประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟ มา
กาหนดเป็ นแผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน และนาแผนดังกล่าวมาใช้ในการทางานจริ งกับเครื่ องเชื่อมรางรถไฟใน
กรณี ศึกษา เพื่อช่วยลดรอยเชื่อมเสี ยอันเนื่องมาจากความเสี ยหายของเครื่ องเชื่อมรางรถไฟในการเชื่อมรางรถไฟ
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4.1 กำรประเมินแนวทำงกำรบำรุงรักษำสำเหตุทเี่ กิดมำจำกผู้ปฏิบัตงิ ำน
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทาให้รอยเชื่ อมเสี ยนั้น สาเหตุที่สาคัญนอกจากเครื่ องเชื่ อมรางรถไฟแล้วยังมี
สาเหตุสาคัญที่เกิดมาจากผูป้ ฏิบตั ิงาน เนื่ องจากก่อนการเชื่อมรางรถไฟนั้นมีข้ นั ตอนทาสะอาดผิวรางที่สัมผัสกับ
ตัวปล่อยกระแสไฟเพื่อทาการเชื่อมราง ซึ่ งการทาความสะอาดผิวรางก่อนการเชื่อมมีความสาคัญมากเพราะถ้าผิว
รางมี ความสกปรกมากเกิ นกว่ากระแสไฟจะไหลผ่านไปได้เพียงพอกับการเชื่ อม รอยเชื่ อมนั้นจากเกิ ดความ
เสี ยหายแกรอยเชื่อม ซึ่ งผูป้ ฏิบตั ิควรทาสะอาดผิวรางก่อนเสมอและจะเห็นได้จากปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยที่เกิดจาก
กระแสไม่สามารถไหลผ่านได้เพียงพอกับการเชื่ อม วิธีการตรวจสอบความสะอาดของผิวราง ทาได้โดยปล่อย
กระแสไฟเพื่อวัดความกระแสไฟที่สามารถไหลผ่านได้ และเพียงพอสาหรับการเชื่อม

พื้นที่ใช้ความต้านทาน

ภำพที่ 4-1 แสดงพื้นที่ใช้ความตานท้านของรางรถไฟ
จากภาพที่แสดงพื้นที่วดั ความต้านทานของรางรถไฟซึ่งความต้านทานจะมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั การทา
ความสะอาดผิวรางก่อนทาการเชื่อมของผูป้ ฏิบตั ิงาน ถ้าความต้านทานที่วดั ได้มีค่ามากหมายความว่า กระแสไฟ
สามารถไหลผ่านได้นอ้ ย ผิวรางมีความสกปรกมาก เมื่อทาการเชื่อมกระแสไฟไหลไม่เพียงพอสาหรับการเชื่อม จึง
ทาให้เกิดรอยเชื่อมเสี ย
สาเหตุ ที่ ท าให้ร อยเชื่ อ มเสี ย ที่ เกิ ด จากผูป้ ฏิ บัติง านคื อการตั้งระดับรางรถไฟก่ อ นท าการเชื่ อ ม เมื่ อ
ผูป้ ฏิ บตั ิงานตั้งรางไม่ได้ระดับจะทาให้การยุบตัวของรอยเชื่ อม ผูว้ ิเคราะห์จึงได้ทาการออกแบบอุปกรณ์ ปรั บ
ระดับรางรถไฟเพื่อลดปริ มาณรอยเชื่อมเสี ยที่เกิดจากรางรถไฟไม่ได้ระดับในการเชื่อม

ภำพที่ 4-2 อุปกรณ์ปรับระดับรางรถไฟ
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การลดความเค้ นหนาแน่ นของแผ่ นสี่ เหลีย่ มมีรูวงกลม 4 รู ภายใต้ แรงดึงตามแนวแกน
โดยใช้ ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์ เอลิเมนต์
THE REDUCTION OF STRESS CONCENTRATION IN A RECTANGULAR
PLATE WITH 4 CIRCULAR HOLES UNDER AXIAL TENSION FORCE
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บทคัดย่อ
ในทางปฏิ บตั ิ ทุกชิ้นงานทางวิศวกรรม อย่างน้อยมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดและหรื อรู ปทรง ภายใต้
ภาระงาน การเปลี่ยนแปลงรู ปทรงทาให้ความเค้นของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ และอาจนาไปสู่ ความ
เสี ยหายของชิ้นส่ วน เนื่ องจากความเค้นหนาแน่นสู ง การกระจายตัวของความเค้นจะไม่สม่าเสมอตลอดหน้าตัด
ของชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานสี่ เหลี่ยมมีวงกลม 4 รู รู ปแบบสี่ เหลี่ยมอยูต่ รงกลาง ภายใต้แรงดึงตามแนวแกนของชิ้นงาน
วิธีการทางไฟไนต์เอลิ เมนต์ถูกน ามาใช้เพื่อ ศึ กษาการลดความเค้นที่ เกิ ดขึ้ น ตัวประกอบความเค้นหนาแน่ น
สามารถลดลงได้ 6.8% สาหรับใช้สี่รูช่วยที่ ดา้ นข้างของแต่ละรู หลักทั้ง 4 รู ผลที่ ได้แสดงให้เห็นถึงการมีรูช่วย
และการวางตาแหน่ง ขนาด ที่เหมาะสม ทาให้การไหลของความเค้นราบเรี ยบขึ้นตลอดชิ้นงาน
คาสาคัญ: ไฟไนต์เอลิเมนต์ ความเค้นหนาแน่น รู ช่วย ตัวประกอบความเค้นหนาแน่น

ABSTRACT
In practice, all engineering components have at least minimal changes in section and/or shape. Under
loads, these changes in geometry increase the local stress fields of the components quite significantly, and this
will lead to failure of the component of high stress concentration. The stress distribution is not uniform throughout
the cross section, when a rectangular pattern of 4 circular holes is introduced in a rectangular plate under axial
tension force. Finite element method is used to study for the stress reduction. The stress concentration factor can
be reduced up to 6.8 % for using four auxiliary holes by locate auxiliary holes on either side of main a rectangular
pattern of holes. Results reveals that the introduction of the auxiliary holes at a optimum location and sizes helps
to smooth flow of the stress pass through the components.
KEYWORDS: Finite element, Stress concentration, Auxiliary hole, Stress concentration factor
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1. บทนา
การออกแบบชิ้ นงานต่าง ๆ ส่ วนใหญ่ขนาดหน้าตัดของชิ้ นงานมี ขนาดไม่คงที่ ทาให้มีค่าความเค้น
หนาแน่นเกิดขึ้นบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตัดนั้น ซึ่งค่าความเค้นหนาแน่นที่เกิดขึ้นเป็ นส่วนสาคัญที่วศิ วกร
ออกแบบต้องคานึ งถึงและมีความระมัดระวัง เมื่อมีภาระงานมากระทาต่อชิ้นงาน ทาให้เกิ ดความเค้นหนาแน่น
เกิดขึ้นสู งบริ เวณที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่หน้าตัด แสดงให้เห็นว่าการไหลของความเค้นไม่ราบเรี ยบ อาจ
เกิ ดความเสี ยหายของชิ้ นงานได้ การศึ กษาและออกแบบการทาให้ความเค้นหนาแน่ นบริ เวณนี้ ลดลง โดยไม่
เปลี่ยนชนิ ดของวัสดุ เพิ่มความหนาหรื อขนาดของชิ้นงาน จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อที่ไม่ทาให้ตน้ ทุนการ
ผลิตชิ้นงานนี้สูงขึ้นมากเกินไป
เมื่อมีภาระงานดึงมากระทาตามแนวยาวของชิ้นงานแผ่นสี่ เหลี่ยมที่มีรูวงกลม 4 รู อยูต่ รงกลาง ทาให้เกิด
ความเค้นหนาแน่นบริ เวณขอบของรู วงกลมสู งขึ้น Erickson และ Riley (1978) ได้ศึกษาโดยเพิ่มรู ช่วย 2 รู วางไว้
ก่อนและหลังด้านข้างรู กลมเดี่ ยวของชิ้นงานตามแนวของแรงดึ งที่ กระทา และวิเคราะห์โดยทาการทดลองใช้
วิธีโฟโตอีลาสติก ผลที่ได้ช่วยลดความเค้นหนาแน่นของชิ้นงานลง 21% - 31% Meguid (1986) ใช้วิธีการทางไฟ
ไนต์เอลิเมนต์มาวิเคราะห์ หาวิธีการลดค่าความเค้นหนาแน่นของชิ้นงานที่มีรูกลมตรงกลางเดี่ยวของชิ้นงาน ที่
รับภาระแรงดึงตามแนวแกน โดยใช้สองรู ช่วย ทาให้ลดค่าความเค้นหนาแน่นได้ 5.7% - 11 % Meguid และ Gong
(1993) ได้ศึกษาความเค้นหนาแน่นบริ เวณรอบรู วงกลมเดี่ยวบนแผ่นสี่ เหลี่ยม โดยใช้วิธีโฟโตอีลาสติก และนา
ผลเปรี ยบเทียบกับวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน Tenchev และคณะ (1995) เสนอวิธีการลดความ
เค้นหนาแน่นบริ เวณรู วงกลมที่อยูต่ รงกลางของชิ้นงาน โดยการเสริ มแผ่นเสริ มแรงบริ เวณรู วงกลมทั้งด้านบนและ
ล่าง ทาให้บริ เวณโดยรอบรู วงกลมเดี่ยวนั้นมีความหนามากขึ้น Ulrich และ Moslehy (1995) นาเสนอวิธีการบาวน์
ดารี เอลิเมนต์ มาใช้วเิ คราะห์โดยใช้รูช่วยเพื่อลดความเค้นหนาแน่นบริ เวณรู วงกลม และวงรี ที่อยูต่ รงกลางชิ้นงาน
Younis (2006) ได้ทาการทดลองโดยใช้วิธีโฟโตอีลาสติกศึกษาการกระจายความเค้นบริ เวณรู กลม เพื่อลดความ
เค้นหนาแน่ นในบริ เวณนั้น Yang และคณะ (2010) ใช้วิธีการไฟไนต์เอลิ เมนต์ ศึ กษาความเค้น หนาแน่ นและ
ความเครี ย ดหนาแน่ น ที่ เกิ ดขึ้ น บริ เ วณรู ก ลมที่ อยู่ต รงกลางบนแผ่นชิ้ น งานที่ รับภาระดัด Sburlati (2013) ได้
นาเสนอการสวมใส่ แหวนลงไปในรู กลม เพื่อลดความเค้นหนาแน่ นบริ เวณรู กลมของชิ้นงาน วัชระ และคณะ
(2015) ได้ใช้วธิ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์มาวิเคราะห์เพื่อลดความเค้นหนาแน่นของรู วงกลมเดี่ยวภายใต้แรงดึงโดย
ใช้ 2 และ 4 รู ช่วย เรี ยงต่อด้านข้างทั้งสองด้านของรู หลัก ผลที่ได้ ลดค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นลงได้ 14.3
% และ 18.8 % ตามลาดับ วัชระ และคณะ (2016) ได้ทาการวิเคราะห์ลดค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นของรู
วงกลมเดี่ยว โดยใช้ 2 รู กลมช่วย และ 2 รู วงรี ช่วยโดยวางตาแหน่ งซ้อนรู วงกลมหลัก ผลที่ได้ สามารถลดค่าตัว
ประกอบความเค้นหนาแน่ นลงได้ 19.8 % และ 22.2 % ตามลาดับ Mohammad และ Elahe (2016) ได้ศึกษาการ
กระจายตัวของความเค้นที่เกิดขึ้นบริ เวณรู เดี่ยวที่มีรูปทรงต่าง ๆ ที่อยูต่ รงกลางของแผ่นชิ้นงาน Aizhong Lu และ
คณะ (2017) ได้นาเสนอ 3 หลักการในการวิเคราะห์หาความเค้นที่เกิดขึ้นบริ เวณวงรี ที่อยูต่ รงกลางของชิ้นงาน
งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาความเค้นหนาแน่นที่เกิดขึ้นบริ เวณรู วงกลม 4 รู รู ปแบบสี่ เหลี่ยมโดยทั้ง 4 รู อยูต่ รง
กลางของชิ้นงานแผ่นสี่ เหลี่ยม ภายใต้แรงดึงตามแนวแกน และทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์
เพื่อลดความเค้นหนาแน่ นสู งสุ ดที่ เกิ ดขึ้นบริ เวณขอบของกลุ่มรู หลัก โดยใช้รูช่วย 2 รู วางด้านข้างตรงกลาง
ระหว่างกลุ่มรู หลักทั้งสองด้าน และใช้รูช่วย 4 รู วางด้านข้างของรู หลักทั้ง 4 รู ในระดับเดียวกัน
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2. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ได้ทาการวิเคราะห์ 3 รู ปแบบ ดังแสดงตาม รู ปที่ 1 โดย รู ปแบบ A มีรูหลัก 4 รู รู ปแบบ B มีรู
หลัก 4 รู และรู ช่วย 2 รู และ รู ปแบบ C มีรูหลัก 4 รู และรู ช่วย 4 รู โดย รู ปแบบ A ทาการคานวณเพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการคานวณทางไฟไนต์เอลิเมนต์ กับผลการวิจยั ของ Meijers (1967) เพื่อยืนยันรู ปแบบโมเดลทางไฟไนต์เอลิ
เมนต์ว่าสามารถ นาไปใช้ในรู ปแบบ B และรู ปแบบ C ได้ รู ปแบบ B ทาการเปลี่ ยนขนาดของรู ช่วย d1 และ
ระยะห่าง c1 รู ปแบบ C ทาการเปลี่ยนขนาดของรู ช่วย d2 และระยะห่าง c2
800 mm
ขอบ A ของรู หลัก



d

450 mm


c
(a) รู ปแบบ A
800 mm
d



450 mm

ขอบ B ของรู
ช่วย



ขอบ C ของรู ช่วย



(b) รู ปแบบ B
800 mm
d


450 mm

(c) รู ปแบบ C
(d) รู ปที่ 1 แสดง 3 รู ปแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์
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ขนาดของแผ่นสี่ เหลี่ยมมีกลุ่มรู ตรงกลาง 4 รู ตาม รู ปที่ 1 โดยมีความกว้างเท่ากับ 450 มิลลิเมตร และ
ความยาว 800 มิ ล ลิ เ มตร ขนาดของกลุ่ มรู หลัก ทั้ง 4 รู มี ข นาด 20 มิ ล ลิ เ มตร l = 125 มิ ล ลิ เ มตร และ c = 100
มิ ลลิ เมตร การกาหนดเงื่ อนไขขอบเขตในระเบี ยบวิธีทางไฟไนต์เอลิ เมนต์ กาหนดให้หน้าตัดด้านซ้ายมือของ
ชิ้นงานไม่ยอมให้มีการเคลื่อนตัว และหน้าตัดด้านขวามือมีแรงดึงตามแนวแกนขนาด 500 นิ วตัน กระทากระจาย
สม่าเสมอตลอดหน้าตัด ขนาดของเอลิเมนต์ 8 มม. จานวน 49 462 เอลิเมนต์
ค่าความเค้นที่เกิดขึ้นตามแนวพิกดั เชิงขั้ว ถูกนาเสนอโดย Timoshenko และ Goodier (1970) แสดงตาม
รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แผ่นอนันต์มีรูตรงกลางรับแรงดึงตามแนวแกน
𝜎𝑟 =
𝜎𝜃 =

1
2
1

𝑎2

𝜎 (1 − 𝑟 2 ) +

𝜎 (1 +
2

𝑎2
𝑟2

1

𝜎 (1 −
2
1

) – 2 𝜎 (1 +

4𝑎2
𝑟2
3𝑎4
𝑟4

3𝑎4

+

𝑟4

) cos 2𝜃

) cos 2𝜃

(1)
(2)

พิจารณาที่หน้าตัด I-I ที่ค่ามุม  = π /2 สมการที่ 2 เปลี่ยนเป็ น
𝜎𝜃 =

1

𝜎 (2 +
2

𝑎2

+

𝑟2

3𝑎4
𝑟4

(3)

)

จาก รู ปที่ 1 (a) รู ปแบบ A พิจารณาที่ขอบด้านบนสุดตรงกลางของชิ้นงาน ค่า a = 10 และ r = 162.5 นาไปแทนค่า
ในสมการที่ 3 ได้  = 1.002 ขนาดความเค้นที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงว่าขนาดความกว้างของชิ้นงาน
สามารถนาไปใช้วเิ คราะห์ได้
พิจารณาที่หน้าตัด II-II ที่ค่ามุม  = 0 สมการที่ 1 เปลี่ยนเป็ น
𝜎𝑟 =

1

𝜎 (2 −
2

5𝑎2
𝑟2
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จาก รู ปที่ 1 (a) รู ปแบบ A พิจารณาที่ขอบด้านขาวมือตรงกลางของชิ้นงาน ค่า a = 10 และ r = 350 นาไปแทนค่าใน
สมการที่ 4 ได้ r = 0.998 ขนาดความเค้นมีค่าใกล้เคียงกันมาก แสดงว่าขนาดความยาวของชิ้นงานสามารถ
นาไปใช้วเิ คราะห์ได้
ค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่น (Ktn) คานวณได้จากสมการที่ 5
Ktn

nom
โดย

max


= max / nom
=  / (1 – d/l)

(5)
(6)

คือ ความเค้นตั้งเากสูงสุด
คือ ความเค้นตั้งเาก

3. ผลการคานวณและอภิปราย
รู ปแบบ A การคานวณโดยใช้วธิ ี การทางไฟไนต์เอลิเมนต์ max มีค่าสูงสุดที่ขอบของรู หลัก ดังตาแหน่ง
ที่แสดงใน รู ปที่ 3 และผลการคานวณหาค่า Ktn ที่ตาแหน่ง max ได้ 2.51 ซึ่งค่าที่ได้ถือว่าใกล้เคียงมากกับ Meijers
(1967) ที่ 2.52

รู ปที่ 3 แสดงผลความเค้นที่เกิดขึ้นโดยใช้วธิ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของรู ปแบบ A
รู ปแบบ B และ รู ปแบบ C การคานวณโดยใช้วธิ ี การทางไฟไนต์เอลิเมนต์แสดงใน รู ปที่ 4 และ รู ปที่ 5
ตามลาดับ ผลการคานวณหาค่า Ktn ที่ได้แสดงในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ตามลาดับ

รู ปที่ 4 แสดงผลความเค้นที่เกิดขึ้นโดยใช้วธิ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของรู ปแบบ B
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รู ปที่ 6 แสดงผลความเค้นที่เกิดขึ้นโดยใช้วธิ ีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของรู ปแบบ C
ตารางที่ 1 แสดงค่า Ktn ที่ได้จากการใช้วธิ ีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของรู ปแบบ B
d1 /d
0.2
0.4
0.6
0.8
c1 /d
1.0
2.72
2.69
2.62
2.72
2.0
2.69
2.67
2.60
2.67
3.0
2.66
2.65
2.56
2.62
4.0
2.63
2.64
2.58
2.63
5.0
2.64
2.66
2.60
2.65
6.0
2.66
2.69
2.62
2.68

1.0

1.2

2.75
2.69
2.66
2.67
2.69
2.71

2.79
2.72
2.70
2.68
2.70
2.72

จากตารางที่ 1 รู ปแบบ B ที่ c1 /d เท่ากับ 1.0 เมื่อค่า d1 /d มีค่าเพิ่มขึ้น ค่า Ktn มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่ งมีค่า
มากกว่ารู ปแบบ A และมีความสัมพันธ์เดี่ยวกันกับที่ c1 /d เท่ากับ 2.0 3.0 4.0 5.0 และ 6.0 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่า การเพิ่มรู ช่วย 2 รู ตรงกลางของกลุ่มรู หลัก ตามรู ปแบบ B ไม่ได้ช่วยลดค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นลง
เมื่อเทียบกับรู ปแบบ A
ตารางที่ 2 แสดงค่า Ktn ที่ได้จากการใช้วธิ ีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของรู ปแบบ C
d2 /d
0.2
0.4
0.6
c2 /d
1.0
2.56
2.51
2.46
2.0
2.53
2.50
2.46
3.0
2.51
2.49
2.47
4.0
2.51
2.50
2.49
5.0
2.52
2.51
2.51
6.0
2.52
2.52
2.52
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0.8

0.9

2.34
2.37
2.41
2.46
2.51
2.52

2.38
2.40
2.43
2.47
2.51
2.52
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จากตารางที่ 2 รู ปแบบ C ที่ c2/d เท่ากับ 1.0 เมื่อค่า d2 /d มีค่าเพิ่มขึ้น ค่า Ktn มีค่าลดลงจนถึงค่า d2 /d เท่ากับ
0.8 จากนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์เดี่ยวกันกับที่ c2 /d เท่ากับ 2.0 3.0 และ 4.0 ตามลาดับ แต่ที่ค่า c2 /d
เท่ากับ 5.0 และ 6.0 ค่า Ktn มีค่าเท่ากันถึงแม้วา่ d2 /d มีค่าเพิ่มขึ้น
เมื่อนาค่าจากตารางที่ 2 มาสร้างกราฟ ได้ความสัมพันธ์ดงั แสดงในรู ปที่ 7 แสดงให้เห็นว่าเมื่อระยะห่าง
ระหว่างรู หลักและรู ช่วยมีค่ามากขึ้น ค่า Ktn มีแนวโน้มลู่เข้าไปหาค่าที่ได้ตามรู ปแบบ A ค่า Ktn ในรู ปแบบ C นั้น
สามารถลดลงได้สูงสุด 6.8 % เมื่อเทียบกับรู ปแบบ A

รู ปที่ 7 แสดงค่าระหว่าง Ktn กับ c2 /d ที่ค่าอัตราส่วน d2 /d ต่าง ๆ ของรู ปแบบ C

4. สรุ ปผลการวิจัย
วิธีการทางไฟไนต์เอลิ เมนต์นามาใช้ในการวิเคราะห์ การหาค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่ น ของ
ชิ้นงานสี่ เหลี่ยมที่มีรูกลมอยูต่ รงกลาง 4 รู ภายใต้ภาระดึงตามแนวแกน ได้ถูกนาเสนอ การลดค่าตัวประกอบความ
เค้นหนาแน่นโดยใช้รูช่วย 2 รู วางตรงกลางทั้งสองข้างของกลุ่มรู หลักตามรู ปแบบ B ไม่สามารถลดค่าตัวประกอบ
ความเค้นหนาแน่นลงได้เมื่อเทียบกับรู ปแบบ A และการใช้รูช่วย 4 รู โดยวางด้านข้างของกลุ่มรู หลักข้างละ 2 รู
ตามรู ปแบบ C สามารถลดค่าตัวประกอบความเค้นหนาแน่นได้สูงสุ ด 6.8 % เทียบกับรู ปแบบ A เมื่อตัวประกอบ
ความเค้นหนาแน่นลดลง แสดงถึงความเค้นสู งสุดในชิ้นงานลดลงตามไปด้วย ทาให้การกระจายตัวของความเค้น
ในชิ้นงานราบเรี ยบมากขึ้น ส่งผลให้อายุของชิ้นงานสูงขึ้น
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