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***************************************************************************************************
การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจําปีการศึกษา 2561
หัวข้อ “Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
***************************************************************************************************

สารอธิการบดี
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใช้เป็นดัชนี
ชี้วัดความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม มีบทบาทสําคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า และนําสู่การสร้างสมให้เกิดการขยายขอบเขตด้วยองค์ความรู้แล้ว ยังเป็น
ที่มาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่เน้นความสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ด้วยนวัตกรรมการทําวิจัยนับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ได้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นที่จะต้องทําวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์ของ
พื้นที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผลิตทั้งวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ และได้เตรียมข่องทางการเผยแพร่งานวิจัย
ทั้งในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสาร
ที่ ผ่ านการคั ดเลื อกเข้ าสู่ ฐานข้ อ มู ล ASEAN Citation Index (ACI) ด้ านสั งคมศาสตร์ ธุ รกิ จ การจั ดการ การบั ญ ชี วิชาชี พ
สาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งได้จัดเป็นประจําทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
มาจนถึงปัจจุบัน การเผยแพร่ผลงานวิชาการ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการต่อยอดงานวิจัยให้ลึก
ซึ่งรวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนได้สําเร็จจากการศึกษาตามเกณฑ์ของ
ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการในภาพรวม จึงได้จัดให้มีเวทีสําหรับ
การเสนอผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ นับว่าเป็นโอกาสที่ดี
ของนักวิชาการจากทุกภูมิภาคได้มาพบกัน รู้จักกันและแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการระดมสมองในการคิดโจทย์
วิจัยใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อสภาพปัจจุบันและอนาคต
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงได้กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ
“Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคม” วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ บรรยาย
พิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินค้าชุมชน การนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์ครอบคลุมผลงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการจัดการ
และบริหารธุรกิจ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก 38 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ก

การจัดประชุมวิชาการระดับ ชาติ ครั้งที่ 9 ได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่เป็น เจ้าภาพร่วม และ
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ในนามของวิทยาลัยขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงเจ้าของผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมีคุณค่าทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้น และผู้สนใจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จนทําให้การนําเสนอ
ผลงานระดับชาติครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ และหวังว่า
คงได้รับความอนุเคราห์เช่นนี้อีก และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้สละ
เวลาพิ จารณาผลงานวิจั ยและให้ ข้อ เสนอแนะเพื่ อ การปรับ ปรุงเติ มเต็ม ให้ ส มบู รณ์ ขึ้น ภายในเวลาที่ ค่อนข้างจํากั ด ทํ าให้
การจัดทํา Proceedings เสร็จได้ทันเวลาและมีความสมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย คณะทํางานชุดต่าง ๆ
เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันทําให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี สัมฤทธิ์ผลสมตามความ
มุ่งหมายที่ได้กําหนดไว้ทุกประการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้จะได้พัฒนาด้านการวิจัยให้ก้าวไกลต่อไป พบกันอีกในการ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 ในปี พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจยั ” ครั้งที่ 9 ประจําปีการศึกษา 2561
หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
*****************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัย ทั้งในด้านการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยและพัฒนา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยสถาบัน โดยมีนโยบายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มีการ
แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยอันมีคุณค่า นําไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่อย่างกว้างขวางระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา
นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการในด้านอื่น ๆ
วิทยาลัยมีความประสงค์ในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม
จึ งได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ เทคโนโลยี ภ าคใต้ วิจั ย ครั้ งที่ 9 ประจํ าปี ก ารศึ ก ษา 2561 หั ว ข้ อ “Social
Innovation: นวั ต กรรมเพื่ อ สั งคม” ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เวที สํ าหรับ การนํ าเสนอผลงานวิช าการที่ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร
คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ การนํานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม
2.2 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม เผยแพร่ ผ ลงานอั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ แวดวงวิ ช าการและ
สาธารณชน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย
3. ระยะเวลาดําเนินการ
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
4. สถานที่จัดประชุมวิชาการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผูป้ ฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ
ง

6. รูปแบบการประชุม
6.1 การบรรยายพิเศษ
6.2 การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าชุมชน
6.3 การนําเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ และการประกวดโปสเตอร์ดีเด่น
6.4 การนําเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
7. ผลงานที่นาํ เสนอ
7.1 เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดําเนินการที่ยังไม่เคย
ตีพิมพ์หรือนําเสนอผลงานดังกล่าวเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
7.2 เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3 ด้านสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มที่ 4 ด้านการศึกษา
กลุ่มที่ 5 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มที่ 6 ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กลุ่มที่ 7 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 8 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ
8. การพิจารณาบทความ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จะส่งบทความ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลังจากได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดําเนินการ ดังนี้
8.1 การเลือกกลุ่มการเสนอผลงานและประเภทของการเสนอผลงาน
8.2 บทความทุกบทความจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกลุ่มสาขาวิชา
8.3 การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่จะนําเสนอในการประชุม และการจัดทํา Proceedings
8.4 การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในการประชุม กรณี
- บทคัดย่อ บทความ และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้กําหนด
รวมทั้งไม่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหรือตามนโยบายที่กําหนด
- ไม่ชําระค่าลงทะเบียน
9. กําหนดการส่งผลงานและลงทะเบียน
เปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษความยาว
ไม่เกิน 10 หน้า A4 ผ่าน http://conference.sct.ac.th
ลงทะเบียนพร้อมชําระเงินเข้าร่วมนําเสนอผลงาน
แจ้งผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่งบทความฉบับแก้ไข
ประกาศผลบทความที่ผ่านเข้าร่วมนําเสนอ
ลงทะเบียนพร้อมชําระเงินเข้าร่วมประชุมโดยไม่นําเสนอผลงาน
วันประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มกราคม 2562
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
22 กุมภาพันธ์ 2562

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความตระหนักและความเข้าใจต่อสาธารณะในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม
10.2 บุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มาพบกัน
รู้จักกันและแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการระดมสมองในการคิดโจทย์วิจัยใหม่ ๆ ให้ตอบสนองต่อสภาพ
ปัจจุบันและอนาคต
จ

ร่วมกับ

*********************************************************************************************************
กําหนดการภาพรวม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจําปีการศึกษา 2561
หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
*********************************************************************************************************
08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00-09.15 น. พิธเี ปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
กล่าวเปิด โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม
นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
09.15-10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อสังคม”
โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
10.30-11.00 น. มอบโล่ขอบคุณภาคีร่วมจัดโครงการและถ่ายภาพหมู่รว่ มกัน
11.00-15.00 น. ชมนิทรรศการผลงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และภาคีร่วมจัดโครงการ
การแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การมอบรางวัลผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดเี ด่น
และการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
-ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
(วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
-ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(การจัดการและบริหารธุรกิจ)
-ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5
(การจัดการและบริหารธุรกิจ สารสนเทศศาสตร์ และการศึกษา)
-ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ
(การศึกษา)
-ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5
(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ฉ

08.00-09.00 น.
09.00-09.15 น.
09.15-10.30 น.
10.30-11.00 น.
11.00-15.00 น.
12.00-13.00 น.

กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” ประจําปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
กล่าวเปิด โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
บรรยายพิเศษ หัวข้อ“นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม
มอบโล่ขอบคุณภาคีร่วมจัดโครงการและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ชมนิทรรศการผลงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้และภาคีร่วมจัดโครงการ การแสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การมอบรางวัลผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น และการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

13.00-13.15 น.

ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบกําจัด
ฝุ่นไม้ในโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรมใน
โรงเรียน
อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง
มหาวิทยาลัยบูรพา

เศษซาก สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
อุไรวรรณ บุษทิพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การพัฒนาบล็อกประสานจากหินฝุ่นและ
เถ้าชานอ้อย
กฤษฎา ทองสมบูรณ์
ณัฐนนท์ รัตนไชย
จตุรวิธ ศิริมหา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
กับบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด
(มหาชน) สาขาย่อยอําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฐมพงค์ กุกแก้ว
ณัฐกานต์ ใจซื่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มี
ต่อความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดสามัคคีนุกูล
จิรฐา ทองแก้ว
ทวีศักดิ์ จินดานุรกั ษ์
ดวงเดือน สุวรรณจินดา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คําเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ
เพศ และตําแหน่งของบุคลากร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
นพวรรณ เนตรธานนท์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา
เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์
ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์
กาญจนา พิบูลย์
มหาวิทยาลัยบูรพา

13.15-13.30 น.

แอปพลิเคชันโรงพยาบาลและระบบบริการ
สุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
1) กมลทิพย์ เดชะปรากรม
2) หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์
3) จรณินท์ ยุวภูษิตานนท์
4) กูอัซรีฟีน ต่วนเฮง
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2-4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สําหรับ
กระบวนการทดสอบการยอมรับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสภาพยาบาล
วันทนา ศรีสมบูรณ์
นวลศรี เด่นวัฒนา
ณัฐพร ภักดี
มหาวิทยาลัยบูรพา

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

ช

การศึกษาผลนวดรักษาแบบราชสํานัก
ร่วมกับพอกเข่าด้วยสมุนไพร เปรียบเทียบ
กับการนวดรักษาแบบราชสํานักร่วมกับ
ประคบสมุนไพรในการรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ตําบลกาตอง
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา
ซานียะห์ มะแงสะแต
ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
มหาวิทยาลัยรังสิต

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

13.30-13.45 น.

แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ํามัน
กิตติชาติ โหมาศวิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมอง
ด้านความใส่ใจ ความจํา การรับรู้มิติสัมพันธ์
และการบริหารจัดการของสมอง สําหรับ
ฟื้นฟูทางปัญญาของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง
กรศิริ สร้อยสูงเนิน
ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
กนก พานทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา
การเมืองโลก โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ศุภรัตน์ มฤคี
สรียา หมัดอาด้ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เอชไอวีและเอดส์
ชุนิกา แจ่มจํารัส
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

13.45-14.00 น.

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสําหรับ
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ
สมชาย แก้วขุนจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลตอบแทนจากการปลูกมะนาวแบบบ่อ
ซีเมนต์กับแบบปลูกลงดินของเกษตรกร
ตําบลวังลึก อําเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
พิธาน แสนภักดี
สุมาลี นามโชติ
ศศิวิมล อินทร์โชติ
สุจิตรา เนินพลับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การออมเงินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้ประกอบการตําบลยะหา
จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
วาสนา พิทักษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นําตาม
หลักการอิสลามของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
มูฮัมหมัด เนสะและ
อะห์มัด ยี่สุ่นทรง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

14.00-14.15 น.

เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึมเหมือง ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์
ข้อมูลเพื่อทํานายโอกาสเกิดการพลัดตกหก อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ล้มของผู้ป่วยใน
ของประเทศไทย
วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
ปาณิสรา อ่อนละมูล
ฮาซีย๊ะห์ ดอรอแซ
ระพีพรรณ พิริยะกุล
มนตรี พิริยะกุล
อัลอามีน มะแต
จารินี วัฒนไทย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แอปพลิเคชันไลน์กับความผูกพันต่อองค์กร:
กรณีศึกษาพนักงานในอําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
สมฤทัย ธรรมใจ
ณัฐวดี แซ่ลิ่ม
สรวิชช์ เรืองนาค
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับ
“วัจนกรรม” ในรอบ 3 ทศวรรษ
(พ.ศ.2529-2560)
กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
จริญญา ธรรมโชโต
สมิทธ์ชาต์ พุมมา
อลิสา คุ่มเคี่ยม
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของ
ผู้จัดการแผนกแม่บ้านของโรงแรมใน
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน
สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ตลาดน้ําอัมพวา อําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
กฤษณ์ สาริยา
ปรัญชา ชุ่มนาเสียว
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
นิพนธ์ โซะเฮง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

ซ

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

14.15-14.30 น.

การลําดับความสําคัญของความสูญเปล่าที่
มีผลต่อระบบลีนภายในสํานักงานด้วย
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลําดับชั้น
กรณีศึกษา สํานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ธนะรัตน์ รัตนกูล
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
เสรี หนูหลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจอาหารในตลาดสี
เขียว กรณีศึกษา: ตลาดป่าไผ่สร้างสุขและ
ตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง
ปริยากร สุจิตพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าทางอินเทอร์เน็ต: กรณีศึกษาผู้บริโภค
ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ธมนวรรณ แสงมณี
ฉัตรลดา หนูรัก
อรรถวิทย์ ไพจิตรจินดา
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ซอฟูวะห์ กูโน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

14.30-14.45 น.

ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ดีเซลที่เหมาะสม กรณีศึกษา :
บริษัท รับเหมาก่อสร้างงานโยธา XYZ
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ธนะรัตน์ รัตนกูล
สุวิมล บัวทอง
ศรีวรรณ ขําตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน) ในพื้นที่
ภาคใต้
อัจติมา อาจหาญ
ปรีชญา ชุมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

14.45-15.00 น.

แนวคิดด้านความปลอดภัยของพนักงานใน
การปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ค้าไม้
พัชรี เพิ่มพูน
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ธนะรัตน์ รัตนกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจรีสอร์ทใน
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นิศารัตน์ เส้งนนท์
ปรีชญา ชุมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความความพึง
พอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสาร:
กรณีศึกษาเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่
โมน่า อ่อนแก้ว
ฟารินดา หะไร
สุดารัตน์ เพชรรัตน์
อัจจนา ทิพย์ละมัย
สัญชัย ลั้งแท้กุล และเจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คุณภาพบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของ
ท่าอากาศยานในประเทศไทย
ธนพนธ์ ขาวทอง
คอรีดะฮ์ น้อยทับทิม
ซารีนา กาเดร์
สัญชัย ลั้งแท้กุล
เจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง
การไทเทรต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสร้าง
แบบจําลอง-สังเกต-สะท้อนความคิดอธิบาย ร่วมกับการอธิบายปรากฏการณ์
ทางเคมีสามระดับ
สุพัตรา พรหมฤทธิ์
พูนสุข อุดม
นินนาท์ จันทร์สูรย์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดี เรื่อง
พระอภัยมณี โดยใช้การแสดงละครโนรา
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
วรากร บัวกิ่ง
มาโนช ดินลานสกูล
เมธี ดิสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

ฌ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา
ราศรี สวอินทร์
วิไลวรรณ วิไลรัตน์
สรียา หมัดอาด้ํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้น
นวัตวิถี จังหวัดสงขลา
ตัวแปรเดียว ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ เสาวณี ทับเพชร
ร่วมมือตามเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
สไบทิพย์ ทองศรี
กรุณา แดงสุวรรณ
กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

15.00-15.15 น.

การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลแห้ง
(Holothuria leucospilota และ
Holothuria scabra)
วิจิตรา ตุ้งซี่
ณัฐพล ราชูภิมนต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ต้นทุน-ผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งขาว
แวนนาไมแบบธรรมชาติ พื้นที่เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สกุลรัตน์ แก้วเพิ่มพูน
จินตนีย์ รู้ซื่อ
ญาณินี ทรงขจร
ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความตั้งใจในการชําระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ของผู้บริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
อภิญญา ชุมจุล
รติรัตน์ ธรรมชาติ
กาญจนา หอมบุตร
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทําหน้าที่
ด้านเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยมุสลิมโรคไต
เรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไต
มยุรา หมัดศิริ
กันตพร ยอดใชย
บุศรา หมื่นศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.15-15.30 น.

การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม
วัชรินทร์ สายน้ําใส
กิตตินันท์ ช่วยด้า
ศศิลักษณ์ ชีทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ต้นทุนทางการเงินในการลงทุนปลูก
มะพร้าวแบบผสมผสานสับปะรด
เชิงพาณิชย์ในอําเภอกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
อภิวัฒน์ หุ่นเก่า
จินตนีย์ รู้ซื่อ
ญาณินี ทรงขจร
ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานพัฒนาวินัย
นักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันวิสา พืชผล
สุภาภรณ์ ใจรังษี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุด
แบบฝึกทักษะ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉัตรบดินทร์ แวแม
กรุณา แดงสุวรรณ
กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บทวิเคราะห์การใช้ตัวเลขอารบิกเพื่อสื่อ
ความหมายในการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
ของชาวจีน
รุ่งระวี ธิติปราการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

ญ

การเข้าถึงสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
1) สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
2) วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
3) จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย
4) รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
5) ทิพย์อักษร วรรณทวี
6) รัศมี ศรีบุญ
7) ยุทธชัย เกราะแก้ว
1-6) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
7) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

15.30-15.45 น.

การผลิตก๊าซมีเทนจากน้ํากากส่าของ
โรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยกระบวนการ
หมักร่วมแบบไร้อากาศกับกากน้ําตาล
1) ทัศนี ศรีมาชัย
2) เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3) เสาวรส เหลือนุ่นขาบ
1-2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําทางวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 3
สุกฤตา วัฒนเกษมสกุล
รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อม
โลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม
เกรด 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด
SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า
ลิขิต วรรณพงศ์
วิชัย ประยูร
สุรพล ชูสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลของการสอนแบบโครงงานและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผล
การเรียนวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 3 ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม) จังหวัดตรัง
1) พันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
2) โสภาศิริ ดวงพัตรา
3) ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
1) โรงเรียนปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม)
2-3) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สุชาติ อุมา
ละมุล รอดขวัญ
หรรษา นิลวิเชียร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
อัสมา พิมพ์ประพันธ์
วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

15.45-16.00 น.

รายได้ รายจ่าย หนี้สิน และการออมของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
มุกดาวรรณ พลเดช
นลิน สนิทงาม
สุกัญญา บุญขวัญ
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์
อัญชลี แพรกปาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ต้นทุน ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของ
ผ้าทอยกดอกเมืองนคร: กลุ่มทอผ้าบ้าน
เนินมวง ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุกัญญา บุญขวัญ
มุกดาวรรณ พลเดช
นลิน สนิทงาม
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์
อัญชลี แพรกปาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รัชนี สิทธิศักดิ์
กตัญญุตา บางโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฎ

การประเมินผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจําปีงบประมาณ
2560
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
สุกัญญา ใจเย็น
อัญชลี แพรกปาน
วิไลวรรณ ชํานาญคํา
ทรายทอง เสมอภาค
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

การนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย

16.00-16.15 น.

16.15-16.30 น.

ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ

ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
ด้านสารสนเทศศาสตร์
ด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ห้อง ว.2108 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้อง ว.3101 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร ว.5

ห้อง ว.2106 ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

ห้องราชาวดี ชั้น 2 อาคาร ว.5

ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน
ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ
ดร.ตรีชฎา ศิริรักษ์

รศ.อรสา อร่ามรัตน์
ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ดร.ทวีพร นาคา

ดร.สรรค์นันธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ดร.พวงรัตน์ จินพล
ดร.บายาตี ดือรามัน

รศ.ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ดร.ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่
ดร.สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี

รศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
ผศ.ดร.ไพรัตน์ ฉิมหาด
ดร.ปัทมา แคนยุกต์
ดร.จุฑาภรณ์ ลิ่มสุวรรณมณี

การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านเนินธัมมัง
ตําบลแม่เจ้าอยู่หัว อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
พวงรัตน์ จินพล
มานิตา เจือบุญ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนตาม
ทัศนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกระบี่
ภูมินทร์ หนูน้อย
ละมุล รอดขวัญ
อัจฉรา ธรรมาภรณ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

อิทธิพลของสารตัวเติมผสมระหว่างท่อ
นาโนคาร์บอนและเขม่าดําเกรดนําไฟฟ้าต่อ
สมบัติเชิงกล และสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ
เชิงประกอบชนิดนาโนของยางธรรมชาติ
อรอนงค์ พรรณรังษี
สุวลักษณ์ วิสุนทร
สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
เยี่ยมพล นัครามนตรี
เจริญ นาคะสรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การเสริมสมบัติของพอลิเมอร์เชิงประกอบ
ชนิดนาโนของยางธรรมชาติผสมท่อนาโน
คาร์บอนและอนุภาคสังกะสี
นฤมล ทองคง
สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
สุวลักษณ์ วิสุนทร
เยี่ยมพล นัครามนตรี
เจริญ นาคะสรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองและการมองโลกในแง่ดี กับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (อบต.) จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรรวี กลับอําไพ
วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
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ฐ

กลุ่มที่ 1 (A) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

การนาเสนอภาคบรรยาย
AO01 ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบกาจัด
ฝุ่นไม้ในโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรมใน
โรงเรียน
AO02 การพัฒนาบล็อกประสานจากหินฝุ่นและ
เถ้าชานอ้อย
AO03 แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มนามัน
AO04 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสาหรับ
บาบัดนาเสียในครัวเรือน ชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ
AO05 การลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่
มีผลต่อระบบลีนภายในสานักงานด้วย
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชัน
กรณีศึกษา สานักงานคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
AO06 ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้เชือเพลิง
ดีเซลทีเ่ หมาะสม กรณีศึกษา :
บริษัท รับเหมาก่อสร้างงานโยธา XYZ
AO07 แนวคิดด้านความปลอดภัยของพนักงาน
ในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมค้าไม้
AO08 การผลิตก๊าซมีเทนจากนากากส่าของ
โรงงานสุรากลั่นชุมชนโดยกระบวนการ
หมักร่วมแบบไร้อากาศกับกากนาตาล

อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง

มหาวิทยาลัยบูรพา

A1-A6

กฤษฎา ทองสมบูรณ์
ณัฐนนท์ รัตนไชย
จตุรวิธ ศิรมิ หา
กิตติชาติ โหมาศวิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

A7-A13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

A14-A21

ธนะรัตน์ รัตนกูล
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
เสรี หนูหลง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A28-A35

กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ธนะรัตน์ รัตนกูล
สุวิมล บัวทอง
ศรีวรรณ ขาตรี
พัชรี เพิ่มพูน
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ธนะรัตน์ รัตนกูล
1) ทัศนี ศรีมาชัย
2) เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
3) เสาวรส เหลือนุ่นขาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A36-A42

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

A43-A48

1-2) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา
3) มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

A49-A56

สมชาย แก้วขุนจิตร

AO09 อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อม ลิขิต วรรณพงศ์
โลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม
วิชยั ประยูร
เกรด 304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด
สุรพล ชูสวัสดิ์
SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า

A22-A27

A57-A64

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
AP01 การออกแบบและสร้างอิเล็กทรอนิกส์
สิปราง เจริญผล
เซ็นเซอร์การตรวจจับแผ่นดินไหวโดยใช้ รัชนี ลือดารา
ระบบสมองกลแบบฝังตัวส่งข้อมูลผ่านการ นวลนภา จุลสุทธิ
สื่อสารไร้สายกาลังงานต่า
ธเนศ คณะดี

ฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย A65-A70

กลุ่มที่ 2 (B) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

การนาเสนอภาคบรรยาย
BO01 เปรียบเทียบประสิทธิภาพอัลกอริทึม
เหมืองข้อมูลเพื่อทานายโอกาสเกิดการ
พลัดตกหกล้มของผู้ป่วยใน
BO02 การสกัดคอลลาเจนจากปลิงทะเลแห้ง
(Holothuria leucospilota และ
Holothuria scabra)
BO03 อิทธิพลของสารตัวเติมผสมระหว่างท่อนา
โนคาร์บอนและเขม่าดาเกรดนาไฟฟ้าต่อ
สมบัตเิ ชิงกล และสมบัติทางไฟฟ้าของ
วัสดุเชิงประกอบชนิดนาโนของยาง
ธรรมชาติ
BO04 การเสริมสมบัติของพอลิเมอร์เชิงประกอบ
ชนิดนาโนของยางธรรมชาติผสมท่อนาโน
คาร์บอนและอนุภาคสังกะสี

BO05 การอ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมสารตัวเติม

ปาณิสรา อ่อนละมูล
ระพีพรรณ พิริยะกุล
มนตรี พิริยะกุล
วิจิตรา ตุ้งซี่
ณัฐพล ราชูภิมนต์

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

B1-B8

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B9-B16

อรอนงค์ พรรณรังษี
สุวลักษณ์ วิสุนทร
สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
เยี่ยมพล นัครามนตรี
เจริญ นาคะสรรค์
นฤมล ทองคง
สกุลรัตน์ พิชัยยุทธ์
สุวลักษณ์ วิสุนทร
เยี่ยมพล นัครามนตรี
เจริญ นาคะสรรค์
วัชรินทร์ สายนาใส
กิตตินันท์ ช่วยด้า
ศศิลักษณ์ ชีทอง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

B17-B23

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

B24-B30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B31-B39

พุฒิพัฌน์ คุณะปัญญาดิลก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

B40-B48

นันทวัน ขันตา
สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์
ยุทธนา จันทะขิน
ศรัณย์ รักษาพราหมณ์
ณัฐพล ราชูภิมนต

มหาวิทยาลัยบูรพา

B49-B58

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B59-B64

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B65-B73

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
BP01 ประสิทธิภาพของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในการกาจัดมอดหนวดยาวในข้าวและ
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ไข่มอดหนวดยาว
BP02 ผลของกลิ่นนามันหอมระเหยชมนาดต่อ
ความจาขณะทางานและความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาล

BP03 ผลของการทดแทนอาหารสาเร็จรูปด้วย
เนือตาลผงในการเลียงกุ้งไบร์ทออเรนจ์
(Procambarus clarkii)
BP04 ระบบโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี ยุพดี อินทสร
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์
คมกฤช เจริญ
พัฒนะ วรรณวิไล
นูรีซัน เจะเลาะ
วิกาญดา นุญณะ
ฒ

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

BP05 การศึกษาปริมาณฟีนอลิกรวม ปริมาณ
ฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระจากสารสกัดหยาบจากใบโทงเทง

1) ประกิต ไชยธาดา
2) สุนิศา หล้าจิ
3) อาริยา สุนทรา
4) เสาวนีย์ เมืองจันทร์บุรี
BP06 การพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรดพิมพ์ได้จากวัสดุ ศรวิษฐ์ ด้วงศรีพัฒน์
ไฮบริดระหว่างกราฟีนและ
อรุณวัฒน์ พรหมนิมิตร์
คาร์บอนนาโนทิวป์ที่มีหมู่ฟังก์ชันสาหรับ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

หน่วยงาน

หน้า

1-3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช
4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

B74-B78

บริษัท เฮเดล เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด

B79-B83

กลุ่มที่ 3 (C) ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
การนาเสนอภาคบรรยาย
CO01 เศษซาก สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ
CO02 ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์
กับบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จากัด
(มหาชน) สาขาย่อยอาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
CO03 ผลตอบแทนจากการปลูกมะนาวแบบบ่อ
ซีเมนต์กับแบบปลูกลงดินของเกษตรกร
ตาบลวังลึก อาเภอสามชุก จังหวัด
สุพรรณบุรี
CO04 การออมเงินตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้ประกอบการตาบลยะหา
จังหวัดยะลา ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
CO05 ประสิทธิภาพการดาเนินงานของสหกรณ์
อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทย
CO06 แอปพลิเคชันไลน์กับความผูกพันต่อ
องค์กร: กรณีศึกษาพนักงานในอาเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา
CO07 อิทธิพลของสื่อออนไลน์ต่อการตัดสินใจ
ซือสินค้าทางอินเทอร์เน็ต: กรณีศกึ ษา
ผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

อุไรวรรณ บุษทิพย์
ปฐมพงค์ กุกแก้ว
ณัฐกานต์ ใจซื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี

C1-C8
C9-C15

พิธาน แสนภักดี
สุมาลี นามโชติ
ศศิวิมล อินทร์โชติ
สุจิตรา เนินพลับ
ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
วาสนา พิทักษ์ธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

C16-C21

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

C22-C27

วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช
ฮาซียะ๊ ห์ ดอรอแซ
อัลอามีน มะแต
จารินี วัฒนไทย
สมฤทัย ธรรมใจ
ณัฐวดี แซ่ลมิ่
สรวิชช์ เรืองนาค
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
ธมนวรรณ แสงมณี
ฉัตรลดา หนูรัก
อรรถวิทย์ ไพจิตรจินดา
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

C28-C35

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C36-C43

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C44-C50

ณ

ลาดับ

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

CO08 คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความความ
พึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสาร:
กรณีศึกษาเส้นทางสงขลา-หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C51-C58

CO09

โมน่า อ่อนแก้ว
ฟารินดา หะไร
สุดารัตน์ เพชรรัตน์
อัจจนา ทิพย์ละมัย
สัญชัย ลังแท้กุล
เจษฎา นกน้อย
คุณภาพบริการที่มผี ลต่อความพึงพอใจ
ธนพนธ์ ขาวทอง
ของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศของ คอรีดะฮ์ น้อยทับทิม
ท่าอากาศยานในประเทศไทย
ซารีนา กาเดร์
สัญชัย ลังแท้กุล
เจษฎา นกน้อย
ความตังใจในการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด อภิญญา ชุมจุล
ของผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา รติรตั น์ ธรรมชาติ
กาญจนา หอมบุตร
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอาหารในตลาด
ปริยากร สุจิตพันธ์
สีเขียว กรณีศึกษา: ตลาดป่าไผ่สร้างสุข
และตลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อัจติมา อาจหาญ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ในพืนที่
ปรีชญา ชุมศรี
ภาคใต้
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจรีสอร์ทใน นิศารัตน์ เส้งนนท์
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปรีชญา ชุมศรี
ต้นทุน-ผลตอบแทนการเลียงกุ้งขาว
สกุลรัตน์ แก้วเพิ่มพูน
แวนนาไมแบบธรรมชาติ พืนที่เขตอาเภอ จินตนีย์ รู้ซื่อ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ญาณินี ทรงขจร
ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
ต้นทุนทางการเงินในการลงทุนปลูก
อภิวัฒน์ หุ่นเก่า
มะพร้าวแบบผสมผสานสับปะรด
จินตนีย์ รู้ซื่อ
เชิงพาณิชย์ในอาเภอกุยบุรี จังหวัด
ญาณินี ทรงขจร
ประจวบคีรีขันธ์
ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์
รายได้ รายจ่าย หนีสิน และการออมของ มุกดาวรรณ พลเดช
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด นลิน สนิทงาม
นครศรีธรรมราช
สุกัญญา บุญขวัญ
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์
อัญชลี แพรกปาน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C59-C66

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C67-C75

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

C76-C85

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย

C86-C92

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

C93-C100
C101-C106

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

C107-C116

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

C117-C125

CO10

CO11
CO12
CO13
CO14

CO15

CO16

ชื่อผลงานวิจัย

ด

หน้า

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

CO17 ต้นทุน ผลตอบแทน และจุดคุ้มทุนของ
ผ้าทอยกดอกเมืองนคร: กลุ่มทอผ้าบ้าน
เนินมวง ตาบลขอนหาด อาเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุกัญญา บุญขวัญ
มุกดาวรรณ พลเดช
นลิน สนิทงาม
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
ชัชฎาภรณ์ บุญชูวงศ์
อัญชลี แพรกปาน
CO18 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
กรรวี กลับอาไพ
ความสามารถของตนเองและการมองโลก วิรัตน์ ธรรมาภรณ์
ในแง่ดี กับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) จังหวัด
วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
นครศรีธรรมราช
จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย

หน่วยงาน

หน้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

C126-C134

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

C135-C142

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
CP01 พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile
Banking ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
CP02 ความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
CP03 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
CP04 การทางานระหว่างเรียนของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
CP05 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบัญชีธนาคารใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

จุฑาวุฒิ โนนทิง
โชคชัย เดชรอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

C143-C146

สุกัญญา โคตรสีทา
โชคชัย เดชรอด
ศิรินภา คาโคตร
เสาวนีย์ สิทธิโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

C147-C150

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

C151-C155

สุพจน์ สกุลแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

C156-C159

1) ภูริชาติ พรหมเต็ม
2) เพ็ญนภา เกือเกตุ
3) ทิพนพพร เกือเกตุ

1-2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
3) องค์การบริหารส่วนตาบล
ศีรษะจระเข้น้อย

C160-C165

CP06 ปัจจัยทีม่ ีความสัมพันธ์ต่อความเครียดใน
การทางานของพนักงานบัญชี
บริษัทเอกชนในจังหวัดยะลา

1) เพ็ญนภา เกือเกตุ
2) ภูริชาติ พรหมเต็ม
3) ทิพนพพร เกือเกตุ

C166-C171

CP07 ปัจจัยทัศนะต่อการจัดการท่าอากาศยาน
ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
หาดใหญ่

รุวัยดา หะยีสะมะแอ
จินตนา บินหมัด
อัสมา สาระนัย
สัญชัย ลังแท้กุล
เจษฎา นกน้อย
ปิยรัตน์ ขาเกลียง
พันธ์ทิมา คงวัดใหม่
รัชชินันท์ ชูช่วย
วรรณภรณ์ บริพันธ์
เจษฎา นกน้อย
ต

1-2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา
3) องค์การบริหารส่วนตาบล
ศีรษะจระเข้น้อย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

C180-C188

CP08 การยอมรับความหลากหลายทางเพศของ
ผู้ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

C172-C179

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

CP09 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
“หลาดชุมทางทุ่งสง” อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้เขียน
วรรณวิศา คล้ายนิมิต
ศิริวรรณ คารอด
ไอลดา คงตุ้ง
สุพัตรา คาแหง
เมษา ทองบุญยัง
ยุพาพร เรืองหวาน
อรทัย รักษาเขตร
อิศราพร ใจกระจ่าง
สุภาวดี ผอมภักดี
กมลทิพย์ ไพรัตน์
จิรัตติกานต์ สงกรด

CP10 พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดริมนาเชียรใหญ่
เทศบาลตาบลเชียรใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
CP11 พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดเรื่องเล่ากับข้าว
ยามเย็นตาบลคูหาสวรรค์ อาเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง
หยาดพิรุฬห์ พิทักษ์ศักดานนท์
CP12 การใช้ข้อมูลทางการบัญชีและ
ประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจประมง สุกัลยา ปรีชา
โสพิศพิไล ทองใส
CP13 การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของ
โสพิศพิไล ทองใส
กลุ่มเครื่องถม จังหวัดนครศรีธรรมราช
พชรพร ปานชู
โพยมพร รักษาชล
ชัญญานุช โมราศิลป์
สุวัฒนา พวงสุวรรณ
สุพัตรา คาแหง
CP14 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
พัชรี พระสงฆ์
ทางการเงินของการลงทุนเลียงแพะ ใน
สุพัตรา คาแหง
เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
อานิสรา สังข์ช่วย
CP15 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและ
อรัญญา จินาชาญ
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ตอนบน
สุกัลยา ปรีชา
พัชรี พระสงฆ์
CP16 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
ของสวนอาหารเรือนผักกูด อาเภอ
สุจินดา พรหมขา
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
CP17 พฤติกรรมการตัดสินใจซือเครื่องสาอาง
สุจินดา พรหมขา
สาหรับผิวหน้าผ่านระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

ถ

หน่วยงาน

หน้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

C189-C194

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

C195-C199

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

C200-C208

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

C209-C215

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

C216-C226

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

C227-C234

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

C235-C240

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

C241-C245

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

C246-C250

กลุ่มที่ 4 (D) ด้านสารสนเทศศาสตร์
ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

DO01 แอปพลิเคชันโรงพยาบาลและระบบ
บริการสุขภาพบนระบบปฏิบตั ิการแอน
ดรอยด์

1) กมลทิพย์ เดชะปรากรม
2) หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์
3) จรณินท์ ยุวภูษิตานนท์
4) กูอัซรีฟีน ต่วนเฮง

D1-D8

DO02 การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สาหรับ
กระบวนการทดสอบการยอมรับระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการ
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของสภา
พยาบาล
DO03 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมอง
ด้านความใส่ใจ ความจา การรับรูม้ ิติ
สัมพันธ์ และการบริหารจัดการของสมอง
สาหรับฟื้นฟูทางปัญญาของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง
DO04 ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานพัฒนา
วินัยนักเรียนนักศึกษา กรณีศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
DO05 การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์กระจูดบ้าน
เนินธัมมัง ตาบลแม่เจ้าอยู่หัว อาเภอ
เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันทนา ศรีสมบูรณ์
นวลศรี เด่นวัฒนา
ณัฐพร ภักดี

1) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม
2-4) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา

D9-D17

กรศิริ สร้อยสูงเนิน
ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์
กนก พานทอง

มหาวิทยาลัยบูรพา

D18-D27

วันวิสา พืชผล
สุภาภรณ์ ใจรังษี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

D28-D36

พวงรัตน์ จินพล
มานิตา เจือบุญ
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

D37-D47

อภิชัย ทัศนะเทพประเสริฐ
ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา
ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ
กันต์ธมน สุขกระจ่าง
ธนะรัตน์ รัตนกูล
เจนจิรา หวังหลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

D48-D56

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

D57-D62

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง ตรัง

D63-D68

การนาเสนอภาคบรรยาย

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
DP01 การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนาศาลเจ้าใน
จังหวัดภูเก็ต
DP02 ปัจจัยในการคัดเลือกระบบประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆของกิจการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยวิธีวิเคราะห์เชิงลาดับขัน
DP03 รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซต์
DP04 แนวทางการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก
สาหรับการนาเสนอผลงานทางธุรกิจ

จริยา เกิดไกรแก้ว

ท

D69-D75

กลุ่มที่ 5 (E) ด้านการศึกษา
ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

Chandrakasem Rajabhat
University
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

E1-E13

การนาเสนอภาคบรรยาย
EO01 Using English in Teaching
Mathematics
EO02 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่มี
ต่อความสามารถในการเขียนข้อเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดสามัคคีนุกูล
EO03 คาเรียกขานในภาษาไทยตามปัจจัยอายุ
เพศ และตาแหน่งของบุคลากร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
EO04 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชา
การเมืองโลก โดยใช้การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
EO05 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นาตาม
หลักการอิสลามของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
EO06 สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับ
“วัจนกรรม” ในรอบ 3 ทศวรรษ
(พ.ศ.2529-2560)

Chana Preecha
จิรฐา ทองแก้ว
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
ดวงเดือน สุวรรณจินดา

E14-E21

นพวรรณ เนตรธานนท์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

E55-E29

ศุภรัตน์ มฤคี
สรียา หมัดอาดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

E30-E36

มูฮัมหมัด เนสะและ
อะห์มัด ยีส่ ุ่นทรง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

E37-E47

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E48-E55

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E56-E63

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E64-E71

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

E72-E78

กมลวรรณ ลิมเจษฎาพงษ์
พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
จริญญา ธรรมโชโต
สมิทธ์ชาต์ พุมมา
อลิสา คุ่มเคี่ยม
EO07 ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สุพัตรา พรหมฤทธิ์
การไทเทรต ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี พูนสุข อุดม
ที่ 5 โดยการจัดการเรียนรูด้ ้วยวิธกี าร
นินนาท์ จันทร์สูรย์
สร้างแบบจาลอง-สังเกต-สะท้อน
ความคิด-อธิบาย ร่วมกับการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับ
EO08 การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดี เรื่อง วรากร บัวกิ่ง
พระอภัยมณี โดยใช้การแสดงละครโนรา มาโนช ดินลานสกูล
สาหรับนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษา
เมธี ดิสวัสดิ์
ปีที่ 3
EO09 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สไบทิพย์ ทองศรี
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัว กรุณา แดงสุวรรณ
แปรเดียว ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์
ร่วมมือตามเทคนิค STAD ของนักเรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1
ธ

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

EO10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์พืนฐาน เรื่อง
อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้ชุด
แบบฝึกทักษะ สาหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3
EO11 บทวิเคราะห์การใช้ตัวเลขอารบิกเพื่อสื่อ
ความหมายในการสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ตของชาวจีน
EO12 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืนที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
EO13 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ
นักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
EO14 ผลของการสอนแบบโครงงานและทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มตี ่อผล
การเรียนวิชาชีววิทยา เพิ่มเติม 3 ของ
ผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ปัญญาวิทย์ (แผนกมัธยม) จังหวัดตรัง
EO15 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารตามทัศนะของครูโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
EO16 ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนตาม
ทัศนะของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกระบี่

หน่วยงาน

หน้า

ฉัตรบดินทร์ แวแม
กรุณา แดงสุวรรณ
กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

E79-E85

รุ่งระวี ธิติปราการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย

E86-E92

สุกฤตา วัฒนเกษมสกุล
รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

E93-E100

รัชนี สิทธิศักดิ์
กตัญญุตา บางโท

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช

E101-E106

1) พันธุ์บริพัตร์ จันทร์ช่วย
2) โสภาศิริ ดวงพัตรา
3) ปุญฑรษา อุ่นเลิศ

1) โรงเรียนปัญญาวิทย์
(แผนกมัธยม)
2-3) วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้

E107-E113

สุชาติ อุมา
ละมุล รอดขวัญ
หรรษา นิลวิเชียร
ภูมินทร์ หนูน้อย
ละมุล รอดขวัญ
อัจฉรา ธรรมาภรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

E114-123

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

E124-E131

พีรภพ แซ่หง่วน
ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E132-E138

วรวรรณ เจยาคมณ์
ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E139-E144

วิยดา รักษ์พงศ์
ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E145-E150

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
EP01

การบริหารการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในพืนที่จังหวัดภาคใต้ของ
ประเทศไทย
EP02 การบริหารงานพัสดุของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
EP03 การดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16

น

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

EP04

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของครู สังกัด
สานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
EP05 การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
สังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
EP06 การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 เรื่อง การสกัด
สารจากธรรมชาติด้วยตัวทาละลาย
อินทรีย์และทดสอบการแยกสารด้วย
เทคนิคทางโครมาโทกราฟีของนักศึกษา
ชันปีที่ 3
EP07 ผลการจัดกิจกรรมการบูรณาการ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน เรื่อง ภูมิปญ
ั ญาจักสานไม้ไผ่ สาหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชน
ตาก

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

สุกัญญา ทิพย์รักษ์
อมลวรรณ วีระธรรมโม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E151-E156

อังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
อมลวรรณ วีระธรรมโม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

E157-E164

ประกิต ไชยธาดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช

E165-E169

เด่นศักดิ์ หอมหวล
ปิยรัตน์ เกิดแสง

วิทยาลัยชุมชนตาก

E170-E177

กลุ่มที่ 6 (F) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การนาเสนอภาคบรรยาย
FO01 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ตลาดนาอัมพวา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
FO02 มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
FO03 การเข้าถึงสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

กฤษณ์ สาริยา
ปรัญชา ชุ่มนาเสียว
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
นิพนธ์ โซะเฮง
ซอฟูวะห์ กูโน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

F1-F8

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

F9-F17

1) สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
2) วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
3) จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย
4) รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
5) ทิพย์อักษร วรรณทวี
6) รัศมี ศรีบุญ
7) ยุทธชัย เกราะแก้ว

1-6) วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้
7) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

F18-F24

บ

ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

FO04 ความต้องการของผูส้ ูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

FO05 การประเมินผลการบริการสาธารณะของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ
2560

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์
อัสมา พิมพ์ประพันธ์
วิลาศลักษณ์ สมศักดิ์
จุฑามาศ อิงโพธิ์ชัย
รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
คนึงนิจ ศรีสุวรรณ
สุกัญญา ใจเย็น
อัญชลี แพรกปาน
วิไลวรรณ ชานาญคา
ทรายทอง เสมอภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

F25-F30

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

F31-F37

ไชยยุทธ์ อินบัว

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

F38-F45

รัชชเมธ จันทนวล
ชนิศร์ ชูเลื่อน

มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

F46-F52

พระมหาสมคิด สมฺปนฺโน
(อินทร์แก้ว)
จารึก ศิรินุพงศ์
นิเวศ มณีรัตนวงศ์
ไพรรัตน์ คงสร้อย
ธนายุ ภู่วิทยาธร
สุณีย์ ล่องประเสริฐ

มหาวิทยาลัย
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ปากนาวัดเลียบ เทศบาลเมืองตะลุบัน
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ของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
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ป

F60-F65

กลุ่มที่ 7 (G) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ลาดับ

ชื่อผลงานวิจัย

ชื่อผู้เขียน

หน่วยงาน

หน้า

การนาเสนอภาคบรรยาย
GO01 การวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะของ
ผู้จัดการแผนกแม่บ้านของโรงแรมใน
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะขันพืนฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่ง
อาเซียน
GO02 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในอาเภอเบตง จังหวัดยะลา
GO03 การพัฒนารูปแบบชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี จังหวัดสงขลา

สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล
ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

G1-G10

ราศรี สวอินทร์
วิไลวรรณ วิไลรัตน์
สรียา หมัดอาดา
เสาวณี ทับเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

G11-G19

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

G20-G26

พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

มหาวิทยาลัยพะเยา

G27-G32

เกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์

มหาวิทยาลัยบูรพา

H1-H10

มหาวิทยาลัยรังสิต

H11-H19

ชุนิกา แจ่มจารัส

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

H20-H29

มยุรา หมัดศิริ
กันตพร ยอดใชย
บุศรา หมื่นศรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

H30-H36

การนาเสนอภาคโปสเตอร์
GP01 แนวทางการปรับตัวกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจนาเที่ยว
ในจังหวัดพะเยา

กลุ่มที่ 8 (H) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การนาเสนอภาคบรรยาย
HO01 ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
HO02 การศึกษาผลนวดรักษาแบบราชสานัก
ร่วมกับพอกเข่าด้วยสมุนไพร เปรียบเทียบ
กับการนวดรักษาแบบราชสานักร่วมกับ
ประคบสมุนไพรในการรักษาภาวะ
ข้อเข่าเสื่อมในผูส้ ูงอายุ ตาบลกาตอง
อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
HO03 การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
เอชไอวีและเอดส์
HO04 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทาหน้าที่
ด้านเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยมุสลิมโรคไต
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กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนนาโอ่
ตาบลร่มเมือง อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง
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HP11 การพัฒนาโลชั่นที่ผสมสารสกัดนามันหอม
ระเหยข่าเล็ก โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมในชุมชนบ้านนา ตาบลเกาะเต่า
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ในคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
HP15 ผลของการเผายาต่ออาการปวด
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HP16 การเพิ่มการรอดชีวิตของเชือ
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โดยวิธีการห่อหุ้มร่วมกับเพกทิน
HP17 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบ
ชุมเห็ดไทยในการยับยังเชือ Salmonella
Typhimurium ATCC13311 และ
Staphylococcus aureus ATCC25923
HP18 การกาจัดเพลียอ่อนถั่วฝักยาวโดยใช้สาร
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A – วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Oral Presentation

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
22 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ประสิทธิผลของการปรับปรุงระบบกาจัดฝุ่นไม้
ในโรงฝึกงานวิชาอุตสาหกรรมในโรงเรียน
The Effectiveness of Improving Wood Dust Ventilation System in the
Workshop of Industrial Training School
อธิพันธ์ ลอยเมืองกลาง*
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
*e-mail: mascotoui@hotmail.com
Atipunt Loymuangklang
Tanongsak Yingratanasuk
Teerayut Sa-Ngiamsak
Faculty of Public Health, Burapha University
บทคัดย่อ
งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่สาหรับเครื่องขัดเตรียมงานไม้ (2) เพื่อศึกษา
ปริมาณฝุุนไม้ที่เกิดขึ้นจากเครื่องขัดไม้ในโรงฝึกงาน และ (3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการระบายฝุุนไม้ ก่อนและหลัง
การออกแบบและติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในการทางานกับเครื่องขัดไม้ โดยการใช้หลักการ แนวคิด และวิธีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการคานวณค่าอัตราการไหลของอากาศ ขนาด และความยาวของท่อนาอากาศ โดยคานึงถึง
คุณสมบัติของวัสดุ ต้นทุน รวมถึงสามารถผลิตใช้งานได้จริง และเปรียบเทียบประสิทธิผลของการระบายฝุุนไม้ ด้วยการ
ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของฝุุนไม้ แบบฝุุนรวม ก่อน และหลังการติดตั้งระบบระบายอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิธีการของ NIOSH 0500 ซี่งแบ่งชนิดของตัวอย่างฝุุนไม้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน และแผ่นไม้ผสม
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของฝุุนไม้ทั้ง 3 ประเภท แผ่นไม้ผสม มีประสิทธิผลของการกาจัดฝุุนไม้
มากที่สุด โดยมีปริมาณฝุุนไม้ลดลงโดยเฉลี่ย 87 เปอร์เซ็นต์ ไม้เนื้ออ่อนมีปริมาณฝุุนไม้ลดลงโดยเฉลี่ย 66 เปอร์เซ็นต์ และไม้
เนื้อแข็งมีปริมาณฝุุนไม้ลดลงโดยเฉลี่ย 59 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งหลังจากการทดลอง พบว่า สามารถลดต้นทุนในการ
จัดสร้างระบบระบายอากาศเฉพาะที่สาหรับเครื่องขัดงานไม้ ได้มาก และยังสามารถนาไปพัฒนาใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการ
ควบคุมฝุุนไม้ในโรงฝึกงานต่อไป
คาสาคัญ: ฝุุนไม้ ระบบระบายอากาศ ประสิทธิผลการระบายฝุุน
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Abstract
This research is study the effectiveness of the improvement wood dust ventilation systems. Which
conducted experiments with wood sanding machines using the principles, concepts and engineering
design methods to help calculate the air flow rate, size and length of the air duct. Regard to the
properties of the material and comparing the effectiveness of wood dust ventilation by measuring the
amount of wood dust, the total dust before and after the installation of the ventilation system - according
to NIOSH 0500 (NIOSH, 1994), which divided the types of wood dust samples into 3 types: hardwood,
softwood and manufactured board.
The results of the study showed that the amount of concentration of all three types of wood
dust. Manufactured board has the most effectiveness of wood dust ventilation with the average amount
of wood dust decreasing by 87 percent. The type of softwood has a decrease in the amount of wood dust
by an average of 66 percent. The type of hardwood has a decrease in the average amount of wood dust
by 59 percent. Which after the experiment found that it can reduce the cost of creating a lot. And it can
also be used as a standard for further control of wood dust in the workshop.
Keywords: Wood Dust, Ventilation, Total Dust, Dust Sampling

บทนา

วัตถุประสงค์การวิจัย

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีความสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบภายในประเทศเป็นสาคัญ เน้นการจ้างงานช่างฝีมือ
ภายในประเทศ (กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ,
2559) ดังนั้นการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาอุตสาหกรรม
มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพในภาคอุ ต สาหกรรม และยั ง ช่ ว ย
พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ รวมทั้ ง ทั ก ษะในการฝึ ก
ปฎิ บั ติ ง าน (สมศั ก ดิ์ แต้ ม บุ ญ เลิ ศ ชั ย , 2558) ในการฝึ ก
ปฎิบัติงานกับเครื่องจักรที่ทาให้เกิดฝุุน โดยเฉพาะงานไม้
ปัญหาของฝุุนไม้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องขัดไม้ จึงทาให้
เกิดการฟุูงกระจายของฝุุนไม้ปริมาณมาก ซึ่งระบบกาจัดฝุุน
ที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การกระจายตัว ของฝุุน
ไม้ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกหลายด้าน
วิ ธี ก ารที่ จ ะแก้ ปั ญ หาฝุุ น ไม้ โ ดยการควบคุ ม ที่
แหล่งกาเนิดฝุุนไม้โดยใช้หลักการการออกแบบระบบกาจัด
ฝุุน ไม้ เป็ นวิ ธี ที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด รวมไปถึ งความ
เหมาะสมในการเลื อ กชนิ ด ของหั ว ดู ด ขนาดของท่ อ ดู ด
อากาศ และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ โดย
การออกแบบนี้ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง และมี
ประสิทธิภาพดี จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทางานด้านนี้ และจะ
ทาให้การออกแบบจัดสร้างในครั้งต่อไปสามารถทาได้อย่าง
รวดเร็ว เพราะสามารถลดขั้นตอนของการออกแบบและการ
คานวณลงได้มาก รวมถึงสามารถประหยัดงบประมาณใน
การจัดสร้างได้อีกด้วย

1. เพื่อออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่
สาหรับเครื่องขัดเตรียมงานไม้
2. เพื่อศึกษาปริมาณฝุุนไม้ที่เกิดขึ้นจากเครื่องขัด
ไม้ในโรงฝึกงาน
3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของการระบายฝุุน
ไม้ ก่ อ นและหลั ง การออกแบบและติ ด ตั้ ง ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ในการทางานกับเครื่องขัดไม้

วิธีการวิจัย
การตรวจวัดปริมาณฝุุนรวม จะตรวจวัดภายใน
โรงฝึกงาน โดยการเก็บตัวอย่างอากาศ รวมทั้งฝุุนภายใน
พื้นทีป่ ฏิบัติงาน เนื่องจากฝุุนไม้มีขนาดที่แตกต่างกันมากจึง
เก็ บ ตั ว อย่ า งฝุุ น เป็ น แบบฝุุ น รวม (Total Dust) โดย
แบ่งกลุ่มตัวอย่างฝุุนไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ ไม้เนื้อแข็ง
ไม้เนื้ออ่อน และแผ่นไม้ผสม ดาเนินการตามวิธีมาตรฐาน
ของ NIOSH 0500 (National Institute of Occupational
Health and Safety, 1994) ที่กาหนด โดยเก็บตัวอย่างฝุุนไม้
ทั้ง 3 ชนิด แต่ละชนิด 1 ครั้ง ใช้เวลา 15 นาที จานวน 5
ครั้ง (Welling, et al., 2008) เก็บตัวอย่างฝุุนไม้ โดยไม่มี
การติดตั้งอุปกรณ์กาจัดฝุุนไม้ที่ออกแบบ รวมทั้งหมด 15
ตัวอย่าง ลักษณะรอบการปฏิบัติงานกับเครื่องขัดงานไม้ ซึ่ง
กาหนดขนาดของชิ้นงานไม้ที่ทาการขัดให้มีขนาดเท่ากั น
โดยมีขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร และขัดชิ้นงานให้ออกมา
เป็นวงกลมตามแบบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร
เท่ากันทุกครั้งของการทดลอง
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จะสามารถใช้ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
A=
D2 =

=

(

)

D = 0.27 m.
Q = อัตราการไหลของอากาศ, (ลบ.ม./วินาที)
V = ความเร็วลมที่แนวกึ่งกลางของหัวดูด
ณ จุด X, เมตร/วินาที
A = พืน้ ที่หน้าตัดของหัวดูด, (ตร.ม.)
X = ระยะห่างจากแกนของหัวดูด
(โดยที่ X < 1.5D), เมตร
D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวดูดทรงกลม หรือ
ความยาวด้านหน้าของหัวทรงสี่เหลี่ยม, เมตร (วันทนี
พันธุ์ประสิทธิ,์ 2557)

รูปที่ 1 ลักษณะชิ้นงานก่อนขัด และหลังขัด
ขั้นตอนการออกแบบขึ้นมาใหม่นั้น ต้องคานึงถึง
วัตถุประสงค์ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และจัดสร้างให้ใช้
งานได้จริง โดยในการออกแบบหัวดูดจะต้องคานึงถึงรูปร่าง
ขนาด จุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง หั ว ดู ด และรวมถึ ง อั ต ราการไหลของ
อากาศเข้ า สู่ หั ว ดู ด โดยมี ปั จ จั ย ที่ ต้ อ งพิ จ ารณาได้ แ ก่
ความเร็วลมที่พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดของหัวดูด (Capture
Velocity) คือ ความเร็วต่าสุดที่อากาศ ณ จุดกาเนิดสาร
ปนเปื้อน ต้องสามารถนาพาสิ่งปนเปื้อน ให้ไหลไปพร้อมกับ
อากาศได้โดยไม่เกิดการตกค้างในระบบ

หาความเร็วในท่อดูดอากาศที่ใช้จริง ( V ) ขนาดท่อเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง = 0.045 m
A=
V=

A=

=

= 110 m/s

ท่ อ ที่ ใ ช้ จ ริ ง ได้ ค วามเร็ ว ลมในท่ อ มากกว่ า ค่ า
มาตรฐาน ACGIH (ACGIH, 2003) สาหรับงานขัดไม้อยู่ที่
12 - 15 m/s.

รูปที่ 2 แบบแปลนของหัวดูดที่ถูกออกแบบ
โดยปัจจัยที่ใช้พิจารณาเลือกช่วงของความเร็วลม
อยู่ในช่วงสูง เนื่องจากหัวดูดมีขนาดเล็กและควบคุมเฉพาะ
จุด ในการทดลองเลือกใช้หัวดูดแบบเรียบ ให้ค่าอัตราการ
ไหลของอากาศสูงที่สุด ที่ความเร็วลม 10 เมตร/วินาที
อัตราการไหลในท่อดูดอากาศที่จุดหัวดูด
Q = V (10X2+A)
A = 0.12 m X 0.28 m
= 0.0336 m2
∴ Q = 3 (10 (0.05)2 + 0.0336)
= 0.1758 m3/s.
หาขนาดพื้นที่หน้าตัดท่อที่ความเร็วต่าสุด

= 0.0016 m2

=

หาความดันเนื่องจากความเร็ว ( VP ) ได้จาก
VP = (

) =( )

VP = 7271.2 Pa
ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากการคานวณ
ท่อ
A
Q
V VP
ค่าจากการคานวณ 0.27 0.0586 0.1785 3
5.4
ค่าที่ใช้ได้จริง
0.045 0.0016 0.1785 110 7271.2

=

A = 0.0586 m2
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ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนประเภทของไม้ที่ใช้ในการขัด ซึ่งทุก
ชิ้นงานในการทดลองมีลักษณะงานที่เหมือนกันทุกครั้ง

รูปที่ 3 จาลองบริเวณทีต่ ิดตั้งระบบระบายฝุุนไม้
ผลจากการออกแบบโดยใช้การออกแบบหัวดู ด
เป็นแบบฮูดเรียบ ซึ่งใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติรับแรงกระแทกได้
ดี ผิวเรียบมัน เป็นพลาสติกที่มีความทนทานสูงและสามารถ
เป็นฉนวนกันไฟฟูาได้ ขึ้นรูปโดยการให้ความร้อนและเจาะรู
ส่วนท้ายให้ได้ตามขนาดที่ออกแบบ

รูปที่ 6 การทดลองเก็บตัวอย่างฝุุนไม้ หลังการติดตั้งระบบ
กาจัดฝุุนไม้

ผลการวิจัย
หลังจากการทดสอบประสิทธิผลของระบบกาจัด
ฝุุน ไม้ และได้ ผ ลลั พ ธ์ ข องการทดสอบแล้ ว จึ งน าผลการ
ทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบปริมาณความ
เข้มข้นของฝุุนไม้ ก่อนและหลังการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้
โดยแบ่ ง ตามประเภทของไม้ ที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบ พบว่ า
งานขัดตัวอย่างไม้เนื้ออ่อน มีปริมาณความเข้มข้นฝุุนไม้
ลดลง หลังจากการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้ ในทุกครั้งของ
การทดสอบ ซึ่ ง การเก็ บ ตั ว อย่ า งฝุุ น ไม้ เ นื้ อ อ่ อ นทดสอบ
ทั้งหมด 5 ครั้ง

รูปที่ 4 หัวดูดแบบฮูดเรียบ
จากนั้นติดตั้งระบบเข้ากับเครื่องขัดงานไม้ จุดที่
ติดตั้งหัวดูดฝุุนไม้ ที่ระยะห่างจากแกนขัดไม้ 50 มิลลิเมตร
เพื่อทดสอบประสิทธิผลของระบบกาจัดฝุุนไม้ การทดสอบ
จะแบ่งตัวอย่างไม้ออกเป็น 3 ประเภท คือ ไม้เนื้อแข็ง ไม้
เนื้ออ่อน และแผ่นไม้ผสม

รูปที่ 7 กราฟเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุุนไม้
เนื้ออ่อนก่อนและหลังการติดตั้งระบบ
ประสิทธิผลสามารถลดปริมาณฝุุนไม้โดยเฉลี่ยได้
ถึง 66 เปอร์ เซ็น ต์ โดยผลที่ไ ด้ พบว่า ค่า เฉลี่ ยที่ล ดลง
ที่ระดับความเชื่อมัน 95% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
งานขัดตัวอย่างไม้เนื้อแข็ง มีปริมาณความเข้มข้น
ฝุุนไม้ลดลง หลังจากการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้ ในทุกครั้ง
ของการทดสอบ ซึ่งการเก็บตัวอย่างฝุุนไม้เนื้อแข็งทดสอบ
ทั้งหมด 5 ครั้ง

รูปที่ 5 ลักษณะชิ้นงาน ก่อน และหลังทดลอง
เก็ บ ตั ว อย่ า งฝุุ น ไม้ ตั ว อย่ า งละ 5
ครั้ ง
ครั้งละ 15 นาที ก่อนการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้ และเก็บ
ตัวอย่างอีกครั้งหลังการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้ที่ออกแบบ
ไว้ รวมทั้งหมด 30 ตัวอย่าง โดยเปลี่ยนกระดาษทรายใหม่
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อภิปรายผลการวิจัย

รูปที่ 8 กราฟเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุุนไม้
เนื้อแข็ง ก่อน และหลังติดตั้งระบบ
ประสิทธิผลสามารถลดปริมาณฝุุนไม้โดยเฉลี่ยได้
ถึง 59 เปอร์เซ็นต์ โดยผลที่ได้พบว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลง ที่ระดับ
ความเชื่อมัน 95% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
งานขั ดตั ว อย่า งแผ่ นไม้ ผ สม มีป ริ ม าณความ
เข้มข้นฝุุนไม้ลดลง หลังจากการติดตั้งระบบกาจัดฝุุนไม้ ใน
ทุกครั้งของการทดสอบ ซึ่งการเก็บตัวอย่างฝุุนแผ่นไม้ผสม
ทดสอบทั้งหมด 5 ครั้ง

รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของฝุุนแผ่น
ไม้ผสม ก่อน และหลังติดตั้งระบบ
ประสิ ท ธิ ผ ลของการออกแบบและติ ด ตั้ งระบบ
กาจัดฝุุนไม้ พบว่า แผ่นไม้ผสมเป็นประเภทไม้ที่เห็นความ
แตกต่ า งของการลดลงของฝุุ น ไม้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ถึ ง 87
เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมัน 95% อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ

รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบกาจัดฝุุนไม้
โดยเฉลี่ยของไม้ทั้ง 3 ประเภท ก่อน และหลังติดตั้ง
ระบบ
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เนื่องจากระบบกาจัดฝุุนที่มีขายอยู่ ในปัจจุบันไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของโรงฝึกงานได้ เนื่องจาก
การทดลอง พบว่า สามารถลดต้นทุนได้ โดยชิ้นส่วนวัสดุ
และต้ น ทุ น ของระบบก าจั ด ฝุุ น ในท้ อ งตลาดมี ร าคาอยู่ ที่
36,600 บาท (พรเทพ แก้วเชื้อ, 2555) ซึ่งในการออกแบบ
และจั ด สร้ า งระบบก าจั ด ฝุุ น ไม้ ใ นครั้ งนี้ มี ต้ น ทุ น ค่ า วั ส ดุ
อุปกรณ์เพียง 8,500 บาท สามารถลดต้นทุนได้ ร้อยละ
76.77 และตรงกั บ ความต้ อ งการของโรงฝึ ก งาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยการออกแบบระบบระบายอากาศ
ใหม่ของเครื่องดูดฝุุน ที่ใช้สาหรับการควบคุมฝุุน หลังจาก
ติดตั้งระบบแล้วได้มีการประเมินประสิทธิผลในการลดการ
รับสัมผัสของแรงงานในโรงงานและความสามารถในการ
เก็บฝุุน ผลการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ระหว่ า งความเข้ ม ข้ น ของอนุ ภ าคทั้ ง ในและนอกระบบ
ระบายอากาศพบว่า (P <.05) ระบบนี้สามารถลดปริมาณ
ความเข้มข้นฝุุนลง 93.01% และ 64.64% ตามลาดั บ
นอกจากนี้ ผ ลการทดลองแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลที่ ดี กั บ
ค่าพารามิเตอร์ของระบบระบายอากาศที่ได้รับการออกแบบ
การใช้วิธีการกักเก็บฝุุนแบบบูรณาการเป็นตัวเลือกที่ดีใน
อุ ต สาหกรรมที่ มี ข้ อ จ ากั ด ด้ า นการเงิ น และทางเทคนิ ค
ในการปรับปรุงกระบวนการและอุปกรณ์ การเลือกวิธีการ
ออกแบบและจั ด สร้ า งเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามมาตรฐานด้ า น
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่สามารถแก้ไขปัญหา
มลพิษ ได้เ ท่ านั้ น แต่ยั งเป็ น เหตุ ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ข อง
โครงการดังกล่าวด้วยการลดค่าเสื่อมราคาและการรีไซเคิล
ฝุุน (Moradi & Bahrami, 2015) และเมื่อเทียบกับการลด
ความเสี่ ย งของการเกิ ด โรคเนื่ อ งจากสั ม ผั ส ฝุุ น จากการ
ทางานของผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจ ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานมีทัศคติที่ดีต่อการเรียนในโรงฝึกงานในระยะ
ยาว (พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ, 2555) ซึ่ง
มีผลสอดคล้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย นี้
โดยนาหลักการและเทคนิค มาใช้กับการออกแบบระบบ
กาจัดฝุุนไม้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ในราคาที่ประหยัดและ
เป็นประโยชน์ต่อโรงฝึกงานอื่น ๆ ที่มีงบประมาณจากัด
นอกจากนี้การลดปริมาณฝุุ นไม้ในโรงฝึกงานยัง
ช่วยลดความเสี่ย งต่อการเจ็ บปุวยด้วยโรคระบบทางเดิ น
หายใจของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่ พบว่า
อาชีพที่รับสัมผัสฝุุนไม้บ่อยที่สุดในประชากรที่ศึกษา อยู่ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์
โดยพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอดในคนงานที่มี
การรับสัมผัสกับฝุุนไม้ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นความ
เสี่ ย งที่ เ พิ่ม ขึ้ นของการเกิ ด โรคมะเร็ งปอดที่ ชัดเจนในหมู่
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คนงานที่มีการรับสัมผัสกับฝุุนไม้สะสม (Vallières, Pintos,
Parent & Siemiatycki, 2015)
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สรุป
จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นความสามารถใน
การกาจัดปริมาณความเข้มข้นของฝุุนไม้ของระบบระบาย
อากาศ โดยการน าหลั ก การ และเทคนิ ค มาใช้ ใ นการ
ออกแบบระบบกาจัดฝุุนไม้ โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้
ในราคาที่ประหยัด และสามารถลดปริมาณฝุุนไม้ได้จริงตาม
เกณฑ์ม าตรฐานอาชี วอนามัย และความปลอดภั ย ในการ
ทางาน ซึง่ ตรงตามสมมุติฐานจากการวิจยั ที่ว่าระบบระบาย
อากาศที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพจะสามารถระบายฝุุน ได้ มากขึ้ น
และทาให้ปริมาณฝุุนไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่การทางานลดลง ทั้ง
ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวยด้วยโรคระบบทางเดิน
หายใจของนักเรียนได้ และเป็นไปตามประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้ รั บ จากการวิ จั ย นี้ โดยสามารถน าไปใช้ เ ป็ น มาตรฐาน
สาหรับควบคุมฝุุนในโรงฝึกงานต่อไปได้

ข้อเสนอแนะการนาผลการศึกษาไปใช้
1. จากการศึกษาและออกแบบระบบกาจัดฝุุนไม้
ควรนาวิธีการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไปปรับปรุงใช้กับการศึกษา
ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบก าจั ด ฝุุ น กั บ เครื่ อ งจั ก รชนิ ด อื่ น ๆ
หรือกับลักษณะฝุุนแบบอื่น ๆ ต่อไป
2. สามารถนาไปพัฒนาใช้เป็นมาตรฐานสาหรับ
การควบคุมฝุุนไม้ในโรงฝึกงาน

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษากับหัวดูดอากาศแบบอื่น การเปลี่ยน
ขนาดและความยาวของท่อดูดอากาศให้สั้นลง และลดจุด
โค้งงอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกาจัดฝุุน เช่น ทาให้
มีความเร็วลมภายในท่อและหัวดูดเพิ่มขึ้น อัตราการไหล
ของอากาศภายในระบบสูงขึ้น ลดการสูญเสียในจุดโค้งงอใน
ระบบลง
2. ควรศึกษาการจัดสร้างอุปกรณ์กับวัสดุอื่น ๆ
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ และราคา ให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนาไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
(Relative Risk) ในการหาค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ การเกิด
โรคระบบทางเดิ น หายใจจากการรั บ สั ม ผั ส ฝุุ น ไม้ ใ นโรง
ฝึกงาน
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณ สมบัติ ของบล็อกประสานที่ทาจากหินฝุ่นและเถ้าชานอ้อย ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบล็อกประสาน (มผช.202/2547) โดยทดลองเพื่อหาส่วนผสมที่เหมาะสมในการทาบล็อกประสาน โดยใช้
ปูนซีเมนต์คงที่ 1 ส่วน ต่อหินฝุ่น 2 ,7 และ 8 ส่วน แล้วแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชานอ้อย 0,10,15,20,25 และ 30 เปอร์เซ็นต์
ตามลาดับ ทดสอบกับก้อนตัวอย่างขนาด 5x5x5 เซนติเมตร อัตราส่วนละจานวน 2 ก้อน นาไปทดสอบกาลังอัดและอัตรา
การดูดกลืนน้า พบว่า ทุกอัตราส่วนมี ค่ากาลังรับแรงอัดของทุกก้อนตัวอย่างมีค่าสูงกว่า 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
(7 เมกะพาสคัล) และอัตราการดูดกลืนน้าไม่มากกว่า 208 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของบล็อกประสาน (มผช.202/2547) ที่กาหนดไว้ จึงเลือกใช้อัตราส่วนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 5 สูตร ได้สูตรที่เลือกไปอัด
บล็อกประสาน คือ 1(15):7, 1(20):7, 1(25):7, 1(0):8 และ 1(5):8 จากนั้นทดสอบกาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดัด กาลังรับ
แรงอัดชนิดกาแพงและการดูดกลืนน้า พบว่า มีอัตราส่วนผสมที่ 1(0): 8 เพียงสูตรเดียวที่มีค่ากาลังอัดเท่ากับ 87 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ซึ่งผ่านมาตรฐานที่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีค่าการดูดกลืนน้า 94 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
ไม่เกิน 208 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของบล็อกประสาน (มผช.202/2547) การทดสอบกาลัง
รับแรงดัดของบล็อกประสานมีค่ากาลังรับแรงดัด 23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและจากการทดสอบกาลังรับแรงอัดชนิด
กาแพง พบว่า สามารถรับน้าหนักได้ 28.750 ตันต่อเมตร
คาสาคัญ: บล็อกประสานจากหินฝุ่นและเถ้าชานอ้อย กาลังรับแรงอัด กาลังรับแรงดัด กาลังรับน้าหนักแบบกาแพง
ค่าการดูดกลืนน้า
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Abstract
The purposes of the research were to study the properties of the blocks. The experiments were
divided into 2 sections. First part is to find the right ingredients in the block and the proper mix ratio for
the block. The cement-stone dust ratios were 1:6, 1:7, and 1:8. In addition, cement was substituted with
bagasse ash of 0, 10, 15, 20, 25 and 30 percent by volume. Six 5-cm cube samples from each cementstone dust ratio were tested. The results of the compressive strength test of samples was higher than 70
kg/cm2 (7Mpa), which satisfied the criteria set by the standard. In second part, five ratios which meet the
standard with the lowest cost were selected to create the blocks. The selected ratios for the binder
blocks were 1(15):7, 1(20):7, 1(25):7, 1(0):8 and 1(5):8. Tests were done considering compressive strength,
bending strength, water absorption and wall compressive strength. The results indicated that only the
ratio of 1(0):8 provided a compressive strength of 87 kg/cm2 which is higher than 70 kg/cm2 complying with
the TPCS 602/2547 standard. The average water absorption was 94 kg/m3, which did not exceed 208 kg/m3
according to the TPCS 602/2547 standard. The flexural strength of the binder block was 23 kg/cm2 and
wall compressive strength was 28.750 ton/m.
Keywords: Blocks of Dust Stone and Bagasse Ash, Compressive Strength, Bending Strength,
Wall Compressive Strength, Water Absorption

บทนา

วัตถุประสงค์การวิจัย

บล็อกประสานปัจจุบัน เกิดขึ้นจากการนาดินลูกรังที่
ผ่านการบดและนามาผสมกับปูนซีเมนต์ แล้วนามาขึ้นรูปเพื่อ
นามาเป็นวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันบล็อกประสานมีความนิยมมาก
ขึ้น แต่การผลิตกลับน้อยลงอันเนื่องมาจากดินลูกรังเป็นวัสดุที่
มีในบางพื้นที่ จึงทาให้ราคาแพงจากการขนส่ง
จากแนวโน้ ม ในอนาคตที่ วั ส ดุ ท างวิ ศ วกรรมอาจมี
ราคาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายในการ
การผลิตบล็อกประสานก็จะสูงตามไปด้วย เพราะส่วนผสมหลัก
ของการผลิตบล็อกประสานคือดินลูกรังซึ่งดินลูกรังในปัจจุบันมี
ปริมาณลดน้อยลงและมีราคาสูงขึ้น ทาให้ผู้ผลิตหลายรายต้อง
หยุดการทาการผลิตและยกเลิกกิจการไป เนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุ มราคาในการผลิต บล็ อกประสานได้ จึ งมีแ นวคิด ที่จ ะ
กลั บ มาใช้วั สดุ เหลือ ใช้ ในท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ ซึ่ งเป็ น ทางเลื อ กใน
สภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า พร้อ มทั้ งประหยั ด ค่าใช้จ่ าย โดยใน
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบันยังคงมีเศษวัสดุจากภาคอุตสาหกรรม
ที่มีราคาถู ก และมีอยู่ป ริม าณมาก นั่น คือหิ นฝุ่น เป็ นหิ นที่ มี
ขนาดเล็กสุด เป็นเศษฝุ่น หินที่เหลือจากการโม่หิน ชนิดต่าง ๆ
และเถ้าชานอ้อยเกิดจากการเผาชานอ้อยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
จะเหลือเป็นเถ้าชานอ้อยร้อยละ 0.62 ของน้าหนัก ชานอ้อย
หรือประมาณ 4.5 แสนตันต่อปี ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่หาง่าย
และราคาถูก
งานวิจัยนี้จึงต้องการพัฒ นาบล็อกประสานจากหิ น
ฝุ่นและเถ้าชานอ้อย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่เข้ามาทดแทนวัสดุ
ชนิดเดิมทีม่ ีปริมาณน้อยลงและมีราคาสูง

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ ของหินฝุ่นและ
เถ้าชานอ้อย
2. เพื่ อ หาอั ต ราส่ ว นที่ เหมาะสมในการท าบล็ อ ก
ประสานจากหินฝุ่นและเถ้าชานอ้อย
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของบล็อกประสานจากหินฝุ่น
และเถ้ าชานอ้ อ ยตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชนของบล็ อ ก
ประสาน (มผช.202/2547)
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วิธีการวิจัย
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของหินฝุ่นที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 4 จากโรงโม่ หิ น ศิ ล าสมบู ร ณ์ ท รั พ ย์ จั งหวั ด
กาญจนบุรี และเถ้าชานอ้อยใช้ที่ได้จากการเผาไหม้ชานอ้อย
จากโรงงานน้าตาล อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
หาอั ต ราส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมในการท าบล็ อ ก
ประสานโดยทดสอบก าลั ง อั ด ก้ อ นลู ก บาศก์ ข นาด 5x5x5
เซนติเมตร โดยใช้อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อหิน
ฝุ่น 2, 7 และ 8 ส่วนต่อการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชานอ้อย
0, 5, 10, 15, 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ซึ่งในแต่ ละ
อัตราส่ วนผสมจะใช้ 2 ก้อนตัวอย่างโดยจะนามาใช้ท ดสอบ
กาลังอัดจานวน 3 ตัวอย่าง และทดสอบการดูดกลืนน้าจานวน
3 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1)

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
22 กุมภาพันธ์ 2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ตารางที่ 1 จานวนก้อนลูกบาศก์ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร
อัตราส่วนผสม
จานวนก้อนตัวอย่าง
ของ
รวม
ปูนซีเมนต์:หิน 0 5 10 15 20 25
% % % % % %
ฝุ่น
1:6
6 6 6 6 6 6 32
1:7
2 2 2 2 2 2 32
1:8
2 2 2 2 2 2 32
รวม
18 18 18 18 18 18 108

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของก้อนลูกบาศก์
ขนาด 5x5x5 เซนติเมตรที่อายุ 28 วัน
กาลังรับแรงอัด
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
สูตร
ก้อนที่ 1 ก้อนที่ 2 ก้อนที่ 3
เฉลี่ย
1(0):6 225.31 197.42 198.14 206.96
1(5):6 188.73 179.25 165.30 177.76
1(10):6 193.34 223.46 244.71 220.51
1(15):6 301.13 271.16 210.61 260.97
1(20):6 188.22 222.38 200.56 203.72
1(25):6 226.03 201.78 237.19 221.66
1(0):7 210.86 191.31 181.12 194.43
1(5):7 184.52 175.87 199.00 186.47
1(10):7 175.69 134.70 144.38 151.59
1(15):7 163.35 153.16 185.43 167.32
1(20):7 170.50 141.25 194.26 168.67
1(25):7 120.28 148.31 127.26 131.95
1(0):8 163.18 140.14 124.18 142.50
1(5):8 97.47 115.34 146.81 119.87
1(10):8 133.37 135.80 129.51 132.89
1(15):8 116.72 87.75 102.15 102.21
1(20):8 86.32 83.33 79.16 82.94
1(25):8 75.57 91.84 86.59 84.67

เลื อ กอั ต ราส่ ว นผสมที่ เ หมาะสมมา 5 สู ต รโดย
พิจารณาจากกาลังรับแรงอัดและค่าการดูดซึมน้าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ชุ มชนของบล็ อกประสาน (มผช.202/2547)
รวมถึงที่ใช้ปูนซีเมนต์น้อยที่สุด อัดขึ้นรูป เป็นบล็อกประสาน
จานวนตัวอย่าง (ตารางที่ 2) จากนั้นทดสอบกาลังรับแรงอัด
กาลังรับแรงดัด กาลังรับแรงอัดชนิดกาแพงและการดูดกลืนน้า
ตารางที่ 2 จานวนบล็อกประสานในการทดสอบ
จานวนก้อนตัวอย่าง
อัตราส่วนผสมของ
ปูนซีเมนต์:หินฝุ่น กาลัง
อัด
สูตร 1
สูตร 2
สูตร 3
สูตร 4
สูตร 5
รวม

5
5
5
5
5
25

กาลัง
ดัด
5
5
5
5
5
25

รับแรง
แบบ
กาแพง
10
10
10
10
10
25

การ
ดูดกลืน
น้า
5
5
5
5
5
25

ผลการวิจัย
ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า ความ
ถ่ วงจ าเพาะของฝุ่ น หิ น และเถ้ า ชานอ้ อ ย เท่ ากั บ 2.70 และ
2.10 ตามล าดั บ ค่ าโมดู ลั ส ความละเอี ย ดของหิ น ฝุ่ น เท่ ากั บ
4.02 และเถ้าชานอ้อยมีขนาดเล็กกว่า 0.15 มิลลิเมตร
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบกาลังรับ แรงอัดของ
ก้ อ นลู ก บาศก์ 5x5x5 เซนติ เ มตร ที่ อ ายุ 28 วั น พบว่ า
ทุกอัตราส่วนมีค่ากาลังรับแรงอัดสูงกว่า 70 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชนของบล็อ ก
ประสาน (มผช.202/2547)

รูป ที่ 1 การทดสอบก าลังรับ แรงอัดของก้ อนลูกบาศก์ ขนาด
5x5x5 เซนติเมตร
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ตารางที่ 4 ค่าการดูดกลืนน้าของก้อนตัวอย่าง
ค่าการดูดกลืนนาเฉลี่ย
(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
สูตร
ก้อนที1่ ก้อนที2่ ก้อนที3่ เฉลี่ย
1(0):6 73.04 71.44 78.00 74.16
1(5):6 56.08 86.56 63.68 68.77
1(10):6 66.16 65.20 71.84 67.73
1(15):6 64.80 62.48 60.00 62.43
1(20):6 91.92 72.88 76.32 80.37
1(25):6 75.12 73.28 65.60 71.33
1(0):7 69.92 75.28 80.32 75.17
1(5):7 62.40 56.56 79.28 66.08
1(10):7 77.68 82.48 83.76 81.31
1(15):7 71.76 89.52 86.64 82.64
1(20):7 70.72 63.68 86.16 73.52
1(25):7 92.56 94.96 91.84 93.12
1(0):8 99.20 96.72 107.28 101.07
1(5):8 74.56 78.08 89.84 80.83
1(10):8 98.00 68.72 93.28 86.67
1(15):8 81.84 81.68 93.20 85.57
1(20):8 110.88 102.48 104.56 105.97
1(25):8 92.80 102.72 99.28 98.27

รูป ที่ 2 การทดสอบการดู ด กลื น น้ าของก้ อนลู ก บาศก์ ข นาด
5x5x5 เซนติเมตร
เลือกอัตราส่วนที่เหมาะสม 5 สูตรเพราะเป็นอัตราส่วน
ที่มีกาลังรับแรงอัดผ่านเกณฑ์ และเป็นอัตราส่วนที่ประหยัด
ที่ สุด ได้ แ ก่ 1(20):7, 1(25):7, 1(0):8, 1(5):8 และ 1(10):8
นาไปอั ด ขึ้น รูป เป็ น บล็อ กประสาน จากนั้น ทดสอบกาลั ง รับ
แรงอั ด ก าลั งรั บ แรงดั ด ก าลั ง รั บ แรงอั ด ชนิ ด ก าแพงและ
การดูดกลืนน้า (ตารางที่ 5-8)
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดของบล็อกประสาน
อายุ 28 วัน
สูตร
กาลังรับแรงอัด(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
1
2
3
4
5 เฉลี่ย
1(15):7 69
57
78
77
58
67
1(20):7 49
47
59
43
64
52
1(25):7 50
55
51
55
65
55
1(0):8 96
86
67
99
85
87
1(5):8 72
67
67
62
51
64

จากตารางที่ 4 ค่าการดูดกลืนน้าของก้อนตัวอย่าง
ตัวอย่างทุกอัตราส่วนผสม มีค่าการดูดกลืนน้าผ่านเกณฑ์ การ
ทดสอบค่าการดูดกลืนน้าของบล็อกประสาน ตามมาตรฐาน
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุ มชนของบล็ อกประสาน (มผช.202/2547) โดย
มาตรฐานได้กาหนดไว้ว่า น้าหนักของบล็อกประสานที่อบแห้ง
ที่มีน้าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 2.00 กิโลกรัม จะต้องมีค่าการ
ดู ด กลื น น้ าเฉลี่ ย 5 ก้ อ นสู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 208 กิ โ ลกรั ม ต่ อ
ลูกบาศก์เมตร

รูปที่ 3 การทดสอบกาลังอัดของบล็อกประสาน
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบกาลังรับแรงดัดอายุ 28 วัน
สูตร
กาลังรับแรงดัด(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
1
2
3
4
5 เฉลี่ย
1(15):7 18
15
20
20
15
17
1(20):7 13
12
15
11
17
14
1(25):7 13
14
13
14
17
14
1(0):8 25
23
21
18
28
23
1(5):8 19
17
18
16
14
17

รูปที่ 5 การทดสอบกาลังรับแรงอัดชนิดกาแพง
ตารางที่ 8 ค่าการดูดกลืนน้าของบล็อกประสาน
สูตร
ค่าการดูดกลืนนา(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
1
2
3
4
5 เฉลี่ย
1(15):7 105 128 137 107 116 119
1(20):7 125 125 110 157 134 130
1(25):7 123 114 126 113 102 115
1(0):8 104 96
78
96
94
94
1(5):8 91 101 88
90
88
92

รูปที่ 4 การทดสอบกาลังรับแรงดัดอายุ 28 วัน
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัดชนิดกาแพงอายุ
28 วัน
สูตร กาลังรับแรงอัดชนิดกาแพง กาลังรับแรงอัด
(กิโลกรัมต่อตาราง
ชนิดกาแพง
เซนติเมตร)
(ตันต่อเมตร)
1(15):7
19
23.750
1(20):7
12
20.000
1(25):7
15
18.750
1(0):8
23
28.750
1(5):8
20
25.000

รูปที่ 6 การทดสอบค่าการดูดกลืนน้า

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบกาลังรับแรงอัดเฉลี่ยของบล็อก
ประสานที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ เทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนของบล็อกประสาน (มผช.202/2547) (รูปที่ 7) พบว่า
มีอัตราส่วนผสมเดียวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือ 1(0)8 โดยมี
ค่ า ก าลั งอั ด 87 กิ โลกรั ม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร ผ่ า นเกณฑ์
A 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
22 กุมภาพันธ์ 2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

มาตรฐานที่ 70 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ อมเรศ บกสุวรรณ และประชุม คาพุฒ (2521) ที่
พบว่า กาลังอัดของอิฐบล็อกประสานผสมเศษหินแอนไฮไดรส์
ที่อายุ 28 วัน ที่อัตราส่วนผสม 1:8 มีค่า 72 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร ซึง่ มีค่าใกล้เคียงกัน

ส่ ว นผสมเที ย บกั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของบล็ อ ก
ประสาน (มผช.202/2547)
ส่วนผลการเปรียบค่ากาลังรับแรงดัดเฉลี่ยของบล็อก
ประสานที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ดังแสดงในรูป ที่ 8 จะพบว่า
ที่ อั ต รส่ ว นผสม 1(0)8 ให้ ค่ า ก าลั ง รั บ แรงดั ด สู ง สุ ด ที่ 23
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร คิดเป็น 26 เปอร์เซ็นต์ของกาลัง
รับแรงอัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมเรศ บกสุวรรณ และ
ประชุม คาพุฒ (2521) ที่พบว่า กาลังดัดของอิฐบล็อกประสาน
ผสมเศษหินแอนไฮไดรส์ที่อายุ 28 วัน ที่อัตราส่วนผสม 1:8
มีค่า 29 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน

กาลังรับแรงดัดเฉลี่ย(kg/m2)

25

รูปที่ 7 กาลังรับแรงอัดเฉลี่ยของบล็อกประสานที่อัตรา
ส่วนผสมต่าง ๆ เที ยบกับ มาตรฐานผลิต ภัณ ฑ์ ชุมชน
ของบล็อกประสาน (มผช.202/2547)

ค่าการดูดกลืนน้า(kg/m3)

15
10
5

0

อัตราส่วนผสม

ผลการเปรี ย บค่ า เฉลี่ ย การดู ด กลื น น้ าของบล็ อ ก
ประสานทุกอัตราส่วนผสมเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของบล็ อ กประสาน (มผช.202/2547) ดั งรู ป ที่ 8 จะพบว่ า
ทุ ก อั ต ราส่ ว นผสมผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานสู งสุ ด ไม่ เ กิ น 208
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมเรศ
บกสุวรรณ และประชุม คาพุฒ (2521) ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยการ
ดูดกลืนน้าของบล็อกประสานผสมเศษหินแอนไฮไดรส์ที่อัตรา
ส่ ว นผสม 1:8 มี ค่ า 222 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เมตร ซึ่ ง มี
ค่าใกล้เคียงกัน

250

20

รูปที่ 9 กาลังรับแรงดัดเฉลี่ยของบล็อกประสานที่อัตรา
ส่วนผสมต่าง ๆ
ส่ ว นผลการเปรี ย บค่ า ก าลั ง รั บ แรงอั ด เฉลี่ ย แบบ
กาแพงของบล็อกประสานที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ดังแสดงใน
รูป ที่ 9 พบว่ า ที่ อั ต รส่ วนผสม 1(0)8 ให้ ค่ า ก าลั งรั บ แรงอั ด
เฉลี่ ย แบบก าแพงสู งสุ ด ที่ 23 กิ โลกรัม ต่ อ ตารางเซนติ เมตร
คิดเป็น 28.75 ตันต่อความยาวกาแพงหนึ่งเมตร สอดคล้องกับ
งานวิจั ยของ Joyklad & Hussain (2018) ที่ พ บว่ า ก าลั งอั ด
ของอิฐบล็อกประสานรับน้าหนักแบบกาแพง ที่อายุ 28 วัน มี
ค่า 31 ตันต่อเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน

เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด 208kg/m3)

200
150
100

50
0

อัตราส่วนผสม

รูปที่ 8 ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนน้าของบล็อกประสานที่ทุกอัตรา
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ข้อเสนอแนะ

รูปที่ 10 กาลังรับแรงอัดเฉลี่ยแบบกาแพงที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ

1. การใช้เถ้าชานอ้อยมาเป็นส่วนผสมแทนปูนซีเมนต์เพื่อ
ต้องการลดค่าใช้จ่ายและใช้เศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่มี
ปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพของเถ้าถ่านหิน ทาให้เมื่อนามาใช้
ทดแทนปู นซี เมนต์ จะเห็ นว่าส่ งผลต่ อกาลั งของบล็ อกประสาน
อย่างมาก ทั้งยังทาให้การอัดขึ้นรูปในโมลทาได้ยาก จึงน่าจะยังไม่
เหมาะสมที่จะนามาใช้ในส่วนผสมของบล็อกประสาน
2. จากผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ส ามารถสรุ ป อั ต รา
ส่วนผสมที่เหมาะสมของบล็อกประสานจากฝุ่นหินได้แล้วก็ตาม
แต่เห็นว่า น่าจะวิจัยต่อไปในการรับน้าหนักตามสภาพจริง เช่น
กรณีกาแพงตัน กาแพงที่มีช่องประตูหรือหน้าต่าง และการรับ
น้าหนักในสภาพก่อเป็นเสา จนไปถึงการสร้างบ้านตัวอย่างเพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานจริง

สรุป

เอกสารอ้างอิง

จากการวิจัยเพื่ อพั ฒ นาอัตราส่วนผสมที่ เหมาะสม
ของบล็อกประสานจากหินฝุ่นและเถ้าชานอ้อย โดยทดลองใช้
อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อหินฝุ่น 2, 7 และ 8
ส่วนต่อการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าชานอ้อย 0, 5, 10, 15,
20 และ 25 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดั บ ผลการวิ จั ย สรุ ป ได้ ว่ า
มีเพียงอัตราส่วนผสมเดียวที่เหมาะสม คือ 1(0):8 โดยสามารถ
สรุปคุณสมบัติได้ (ตารางที่ 9)

มาตรฐานผลิตภัณฑสานักงาน. (2533). มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน อิฐบล็อกประสาน.มผช.602/2547.
กรุงเทพฯ: สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
วุฒินัย กกกาแหง และ นรา รัตนวงศ์. (2550). การทดสอบ
การรับกาลังอัด ของบล็อกประสาน.
รายงานการวิจยั ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชนบท
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย.
อมเรศ บกสุวรรณ และ ประชุมคาพุฒ. (2521). ผลิตภัณฑ์อิฐ
บล็อกประสานเพื่อวิสาหกิจชุมชนจากเศษหินแอนไฮ
ไดรต์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
เรื่องการบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน
(น. 19-22).ประจวบคีรีขันธ์: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต
วังไกลกังวล.
Joyklad, P., & Hussain, Q., (2018). Experimental study
on axial and diagonal compressive behavior
of brick masonary walls, วิศวกรรมสารเกษม
บัณฑิต, 8(2), 1-20

ตารางที่ 9 สรุปคุณสมบัติของบล็อกประสานที่อัตราส่วนผสม
1(0):8
อัตราส่วนผสม
1(0)8
ค่ากาลังอัดเฉลี่ย
87
(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)
ค่าเฉลี่ยการดูดกลืนน้า
94
(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
กาลังรับแรงดัดเฉลี่ย
23
(กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
กาลังรับแรงอัดแบบกาแพง
28.75
(ตันต่อความยาวกาแพงหนึ่งเมตร)
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แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้ามัน
Sound Insulation Panel from Oil Palm Fiber
กิตติชาติ โหมาศวิน*
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรึ
*e-mail: hnong4540@gmail.com
Kittichat Homaswin
Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้าเส้นใยปาล์มน้้ามันมาอัดแผ่นเป็นฉนวนดูดซับเสียง เพื่อทดสอบคุณสมบัติของแผ่น
ปาล์มน้้ามันให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Soft Board ทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงเปรียบเทียบกับฉนวนดูดซับ
เสียงตามท้องตลาด เป็นการน้าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาท้าวัสดุใหม่ การอัดขึน้ รูปแผ่นใช้กรรมวิธีการอัดร้อน ก้าหนดช่วง
ความหนาแน่นระหว่าง 300-400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ความหนา 12.5 และ 20 มิลลิเมตร อุณหภูมิในการอัด 150 °C
แรงที่ใช้ในการอัดอยู่ระหว่าง 25-30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เวลาในการอัด 8 นาที ใช้กาว pMDI ร้อยละ 5 -7 ทดสอบการ
ดูดซับเสียงในกล่องทดสอบ
ผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงตามระดับความดัง (dB) พบว่า แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้้ามัน
สามารถดูดซับเสียงได้ดกี ว่าฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด โดยแผ่นปาล์มน้้ามันสามารถดูดซับเสียงได้สงู สุดที่ร้อยละ 29.42 ที่
ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความหนา 20 มิลลิเมตร และฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาดสามารถดูดซั บ
เสียงได้สูงสุดที่ร้อยละ 22.42 ส่วนผลการทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ (Hz) พบว่า แผ่นฉนวนดูดซับเสียง
จากใยปาล์มน้้ามันสามารถดูดซับเสียงได้ดที ี่ย่านความถี่ระดับกลางถึงระดับสูง ( 500 Hz-2,000 Hz) แผ่นฉนวนดูดซับเสียงจาก
ใยปาล์มน้้ามัน ที่ความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ปริมาณกาว 5% และ 7% มีคุณสมบัติด้านกายภาพสมบัติ
และกลสมบัติผ่านเกณฑ์ของ Strength and Mechanical Properties of Soft Boards (Library of Congress Cataloging
– In – Publication Data) ซึ่งปริมาณกาว 5% เหมาะสมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
ค้าส้าคัญ: เส้นใยปาล์มน้้ามัน ฉนวนดูดซับเสียง กรรมวิธีการอัดร้อน
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Abstract
The objectives of the research are to develop acoustic boards made from oil palm fibers (OPFs), to
study the properties of the acoustic boards according to Soft Board Standard, to investigate the adsorption
efficiency, and to compare with other acoustic panels in the market. OPFs, by-products from agricultural
processes, were compressed into acoustic boards with a density of 300-400 kg/m3 and thickness of 12.5 and 20
mm via a hot pressing process. The temperature of 150 ̊C and pressure ranging from 25 to 30 kg/m2 were
applied in the process for 8 minutes. pMDI was used as a binding agent with an amount of 5-7% by weight of
the panel. Sound absorption tests were carried out in the test box and measured by sound level meters.
The test results indicated that the sound insulation panel from oil palm fiber was more effective than
the panels available in the market in absorbing sound. With the density of 400 kg/m3 and thickness of 20 mm,
the OPF panel was able to absorb sound up to 29.42% while the panels in the market was able to absorb
sound up to 26.46%. The OPF panel showed a good performance in sound absorption at middle-to-high
frequencies (500 Hz-2000 Hz). In addition, the properties of the panel with a density of 400 kg/m3 using pMDI
with an amount of 5% and 7% by weight of the panel met the strength and mechanical properties of soft
boards (Library of Congress Cataloging – In – Publication Data). However, pMDI with an amount of 5% by weight
of the panel is suitable for industrial production.
Keywords: Oil Palm Fiber, Sound Insulation, Hot Pressing Process
3.256 ล้านตันต่อปี และมีปริมาณใยปาล์มน้้ามันเหลือจาก
การเกษตรประมาณ 0.064 ล้านตันต่อปี (วรธรรม อุ่นจิตติ,
2555) ซึ่งใยปาล์มน้้ามัน ที่เหลือนั้นได้แปรรูปออกมาใช้ใน
อุตสาหกรรมการเกษตรและยังมีอยู่อีกจ้านวนไม่น้อยที่ไม่ได้
น้าไปใช้ประโยชน์ (วรธรรม อุ่นจิตติ, 2555)
ใยปาล์มน้้ามันเป็นเส้นใยที่มีลักษณะเฉพาะทาง
ธรรมชาติที่หยุ่นเหนียว แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากทฤษฎีของเสียง
วัส ดุ ที่ เป็ น เส้ น ใยหรื อ วัส ดุ ที่ มี ค วามพรุน สามารถที่ จ ะลด
พลังงานของเสียงลงได้ (ปรีชญา รังสิรักษ์ , 2541) ใยปาล์ม
น้้ามันจึงมีคุณสมบัติที่สามารถพัฒนาเป็นฉนวนดูดซับเสียง
ที่ดีได้ ดังนั้น การน้าใยปาล์มน้้ามันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ด้ า นวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งอาคารจึ งเป็ น อี ก ทางหนึ่ งที่ จ ะช่ ว ยลด
ปริมาณและเพิ่มมูลค่าขยะจากการเกษตร

บทน้า
ปัญหามลพิษทางเสียงในปัจจุบันนับวันจะมีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญ เติบโตของเมือง
อย่างรวดเร็ว การแย่งชิงพื้น ที่เพื่ อพัฒ นาธุรกิจและ ที่ พั ก
อาศัย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและมลภาวะต่าง ๆ ที่
ตามมาอย่ างมากมาย ตั วอย่ างหนึ่ งที่ เห็ น ได้ อ ย่างชั ด เจน
ที่สุดในประเทศไทย คือ ชุมชนที่พักอาศัย หรือสถานศึกษา
ที่ตั้งอยู่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิ ประสบปัญหามลภาวะ
ทางเสียงอย่างรุนแรง ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย
และการด้ารงอยู่อย่างมีความสุข
ดังนั้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาการลดผลกระทบความรุนแรงลงโดยการใช้ฉนวนดูด
ซับเสียงจ้าพวก Acoustic แผ่นโฟม และฉนวนใยแก้ว เป็น
วัสดุ ที่แ พร่ห ลายมากในปั จจุ บัน เพื่ อควบคุม และป้ องกั น
เสียงที่เกิดจากแหล่งก้าเนิดเสียงภายในอาคาร แต่ฉนวนดูด
ซับ เสียงเหล่านี้ ผลิ ตจากวัสดุ สังเคราะห์ ซึ่งมัก จะประสบ
ปัญหาและค้าถามเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อสุขภาพในการ
น้ามาใช้งาน อีกทั้งวัสดุที่ น้ามาผลิต หลายส่วนต้องน้าเข้า
จากต่างประเทศ (วรธรรม อุ่นจิตติชัย, 2555)
ในปัจจุบันมีการน้าวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้
ทดแทน ช่วยให้การใช้พลังงานตลอดจนสารเคมีและสารพิษ
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุสังเคราะห์ลดลง (Desarnaulds,
Carvalho, Costanzo & Arlaud, 2005) ปาล์มน้้ามันเป็น
พืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของประเทศไทย มีผลผลิตประมาณ

การศึ ก ษาทบทวน ทฤษฎี แ ละผลงาน วิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง
การได้ยินด้วยหูเป็นการสื่อสารของมนุษย์ที่ส้าคัญ
ยิ่งอันหนึ่ง อาจจะเป็นรองมาจากการมองเห็นด้วยตา ตานั้น
สามารถปิดหรือหลับได้เมื่อแสงเข้าตามากเกินไป หรือเมื่อ
พบภาพที่ไม่ต้องการดู แต่หูต้องเปิดรับทั้งเสียงรบกวนและ
เสี ย งที่ พึ งพอใจอยู่ ตลอดเวลา การป้ อ งกัน เสี ย งรบกวนนี้
จึงจ้าเป็นต้องป้องกันจากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ก่อนที่
เสียงจะมาถึงหู
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การควบคุ ม เสี ย งในอาคาร (ปรี ชญา รั งสิ รั ก ษ์ ,
2541) กระท้าเพื่อส่งเสริมปรับปรุงให้สภาวะการได้ยินเสียง
ดีขึ้น และควบคุมลดเสียงที่ไม่จ้าเป็นที่ไม่ต้องการให้น้อยลง
เสียงภายในอาคารประกอบด้วยเสียง 2 ชนิด คือ เสียงตรง
(Direct Noise) และเสี ย งสะท้ อ น (Reverberant Noise)
เสียงตรง (Direct Noise) สามารถลดได้ด้วยการ
ใช้แผงกั้นระหว่างต้นก้าเนิดเสียงกับผู้ฟัง
เสียงสะท้อน (Reverberant Noise) สามารถลด
ได้ โดยการใช้วัสดุดูดซับเสียงที่ผนังโดยเฉพาะผนังด้านที่ท้า
ให้เกิดเสียงสะท้อนมาก
การลดเสีย งที่ ไม่ ต้ อ งการ อาจท้ าได้ โดยการลด
เสี ย งสะท้ อ น ด้ ว ยวั ส ดุ ค วบคุ ม เสี ย ง ซึ่ ง เป็ น วั ส ดุ ซึ่ ง มี
คุณลักษณะมีความสามารถส้าคัญทางดูดซับเสียง ดีกว่าวัสดุ
พวกกระจก ไม้ ปูนฉาบ หรือคอนกรีต คุณภาพการดูดซับ
เสียงของวัสดุแต่ละชนิดนั้น แปรผัน ตามความถี่ของเสียง
ประเภทของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
1. ป ระเภ ทโป ร่ ง เบ าเป็ นรู เ ห มื อน ฟ องน้้ า
(Porous) เหมาะส้าหรับเสียงที่มีความถี่สูง ๆ
2. ประเภทที่เป็นเยื่อแผ่น (Membrane) เหมาะ
ส้าหรับเสียงที่มีความถี่ต่้า
3. ประเภทที่ดูดกลืนเสียงก้าทอน (Resonance)
สามารถปรั บ ขนาดให้ เหมาะกั บ ช่ ว งความถี่ ข องเสี ย งได้
สามารถดูดซับเสียงคลื่นแคบ
4. ประเภทปรุเป็นรู มีลักษณะซึ่งเหมาะส้าหรับ
เสียงความถี่ปานกลาง สามารถปรับขนาดของรูปร่างและ
ระยะระหว่างแผ่นทั้งสอง เพื่อให้เหมาะสมกับความถี่ของ
เสียงได้เช่นกัน
คุณสมบัติเส้นใยปาล์มน้ามัน
เส้นใยปาล์มน้้ามันมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ
5–7 เซนติเมตร ความโค้งงอต่้า ทนต่อความเปียกชื้นและ
การท้ า ลายของจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ด้ ดี เป็ น เส้ น ใยที่ ห ยุ่ น เหนี ย ว
แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม จึงถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม
เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล (พิ เชฐ ดุ ร งคเวโรจน์ และ ยุ ว ดี
ศันสนียรัตน์, 2548)
จากการใช้ เส้ น ใยธรรมชาติ ม าทดลองกั น เสี ย ง
พบว่า เส้นใยมะพร้าวสามารถเป็นวัสดุดูดซับเสียงและเป็น
ฉนวนความร้ อ นได้ ดี (Desarnaulds, Carvalho, Costanzo
and Arlaud, 2005)
การกั น เสี ย งของฉนวนใยมะพร้ า วที่ ค วาม
หนาแน่น 100–250 กิโลกรัม ที่ความหนา 1–3 นิ้ว พบว่า
ฉนวนใยมะพร้าวสามารถกันเสียงได้ประมาณ 4–13 เดซิ
เบล โดยที่ความหนาแน่น 100 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความหนา 1 นิ้ว กันเสียงได้น้อยที่สุด คือ 4 เดซิเบล และ

มากที่สุด คือ ที่ความหนาแน่น 250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ความหนา 3 นิ้ว กันเสียงได้ 13 เดซิเบล ซึ่งผลที่ได้
พบว่า การเพิ่มความหนาจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกั น เสี ย ง และการเพิ่ ม ความหนาแน่ น จะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกันเสียงได้มากกว่าการเพิ่มความหนา
(สถาปนิก สุริยันต์, 2550)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาใยปาล์มน้้ามันให้เป็นฉนวนดูดซั บ
เสียงภายในอาคาร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาและทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องแผ่ น
ปาล์มน้้ามันเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ Soft board
3. เพื่อศึกษาและทดสอบคุณสมบัติในการดูดซับ
เสียงของแผ่นฉนวนดูดซับเสียงจากใยปาล์มน้้ามัน
4. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติในการดูดซับเสียง
กับฉนวนดูดซับเสียงตามท้องตลาด (ที่น้ามาเปรียบเทียบ)

วิธีการวิจัย
การวิ จั ยเรื่ อง แผ่ นฉนวนดู ดซั บเสี ยงจากใยปาล์ ม
น้้ ามั นเป็ นรูปแบบการวิจั ยเชิ งทดลอง โดยก้ าหนดแนวทาง
วิธีด้าเนินการวิจัยเป็น 3 ช่วง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การทดลองขึ้นรูปแผ่นใยปาล์มน้้ามันต้องการอัด
ทั้งหมด 40 แผ่ น ขนาด 30×30 เซนติ เมตร ความหนา 12.5
และ 20 มิลลิเมตร ความหนาแน่น 300 และ 400 กก./ ม3 ใช้
ข้อก้าหนดขอการอัดแผ่นความหนาแน่นต่้า (Soft Board) ที่มี
ความหนาแน่น ประมาณ 200-400 กก./ ม3 ใช้กาวร้อยละ 5
และ 7 โดยเตรี ยมใยปาล์ ม น้้ ามั นให้ ได้ ป ริ ม าณตามความ
หนาแน่นของแผ่นที่ต้องการขึ้นรูป โดยค้านวณจากสูตร
ความหนาแน่น = ( m/v) x102 กก./ ม3
1.1 น้ าใยปาล์ ม น้้ ามั น เข้ าเครื่ อ งผสมกาว ตาม
ปริมาณ ที่ ค้ านวณได้ ในเครื่ อ งผสมกาวโดยการพ่ น กาว
เพื่อให้กาวกระจายทั่วเส้นใยปาล์มน้้ามัน

รูปที่ 1 การพ่นกาวในเครื่องผสมกาว
1.2 น้ าใยปาล์ มน้้ ามั นที่ ได้ เข้ าแบบขนาด 30x30
เซนติเมตร
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กายภาพสมบัติ และทดสอบด้านกลสมบัติ การชักตัวอย่างใน 1
แผ่น ชักตัวอย่างทดสอบ 2 ชิ้นงานต่อ 1 ประเภทการทดสอบ
ทดสอบด้านกายภาพสมบัติ
1. ความหนาแน่น (Density) : D
วิธีทดสอบ
การทดสอบความหนาแน่น จะก้าหนดขนาดทดสอบ
100 มม. × 100 มม. โดยชั่งน้้าหนักของชิ้นงานทดสอบและหา
ค่าเฉลี่ยความหนาของชิ้นงานทดสอบ วัดความหนาที่บริเวณ
ขอบของชิ้นงานทดสอบทั้ง 4 ด้าน ลึกเข้าไปจากขอบประมาณ
25 มม. แล้วค้านวณหาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานทดสอบ
ค้านวณค่าความหนาแน่นจากสูตร
ความหนาแน่น = (m /v) x10 (กก./ ม3)
เมื่อ
m = น้้าหนัก (ก.)
V = ปริมาตร (ม3)
2. การดูดซึมน้้าโดยปริมาตร หลังแช่น้า 24 ชั่วโมง
(Water Absorption by Volume 2-24 Hours) : WA
วิธีทดสอบ
การทดสอบความชื้ น จะก้ าหนดขนาดทดสอบ
50 × 50 มิลลิเมตร ชั่งชิ้นทดสอบให้ได้น้าหนักที่แน่นอนถึง
0.1 กรัม เป็นน้้าหนักก่อนแช่น้า แช่ชิ้นทดสอบในน้้าสะอาดที่
อุณหภู มิ ห้ อง โดยตั้ งชิ้ นทดสอบให้ ได้ ฉากกั บระดั บผิ วน้้าให้
ขอบบนอยู่ใต้ระดับผิวน้้าประมาณ 25 มิลลิเมตร และแต่ละชิ้น
ต้ องไม่ ติ ดกั น เมื่ อชิ้ นทดสอบแช่ น้ าครบ 24 เซนติ เมตร น้ า
ขึ้นมาชั่งน้้าหนักที่ชั่งได้ในครั้งนี้เป็นน้้าหนักหลังแช่น้า 24 ชม.
น้ามาค้านวณหารค่าการดูดซึมน้้า
การดูดซึมน้้า (%) = [(v2 – v1)] / v1] x 100
เมื่อ v1 = ปริมาตรก่อนแช่น้า (กรัม)
v2 = ปริมาตรหลังแช่น้า (กรัม)
ทดสอบด้านกลสมบัติ
1. มอดุลัสแตกหัก (MOR) และมอดุลัสยืดหยุ่น
(MOE)
วิธีการทดสอบ
วางชิ้ น ทดสอบลงบนแท่ น รองรั บซึ่ งมี ระยะห่ าง
12 เท่า ของความหนาระบุของชิ้นทดสอบ ให้ปลายชิ้นทดสอบ
ยื่นออกไป จากแท่นรองรับประมาณ ข้างละ 12.5 มิลลิเมตร
ให้แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการแรง
กดอย่ างสม่้ าเสมอประมาณ 10 มม./วิ นาที เวลาที่ ใช้ ตั้ งแต่
เริ่ มต้ นจนกระทั่ งชิ้ นทดสอบหั ก ต้ องไม่ น้ อยกว่า 30 วิ นาที
และต้องไม่เกิน 120 วินาที ค้านวณหาค่ามอดุลัสแตกร้าว และ
มอดุลัสยืดหยุ่นจากสูตร

รูปที่ 2 การน้าใยปาล์มน้้ามันเข้าแบบ
1.3 น้ าขึ้ นอั ดด้ วยเครื่ องอั ดให้ ได้ ความหนาตาม
ก้าหนด

รูปที่ 3 การอัดด้วยเครื่องอัด

รูปที่ 4 รูปแผ่นใยปาล์มน้้ามันที่ส้าเร็จ
2. ทดสอบทางด้านกายภาพสมบัติ และทางด้านกล
สมบัติตามมาตรฐานแผ่นความหนาแน่นต่้า (Soft Board)
ตารางที่ 1 มาตรฐานแผ่ นความหนาแน่ นต่้ า (Soft Board)
Strength and Mechanical Properties of Soft
Boards
Property

Unit

Density
Pcf
Specific gravity
Modulus of elasticity 1,000 psi
(bending)
Modulus of rupture
psi
Tensile strength
psi
perpendicular
To surface
24 – hour water
% by
absorption
volume

Value for structural
Insulation board
10 - 30
0.16 - 0.42
25 - 125
200 - 800
10 - 25
1 - 10

หาค่ามอดุลัสแตกร้าวจากสูตร
MOR = 3WI λ/ 2bd2
เมื่อ MOR = มอดุลัสแตกร้าว (Mpa)

ที่มา: (Hoadley, 2000)
ชิ้นงานที่ได้หลังจากตัดแต่งขอบ ขนาด (กว้าง×ยาว)
35 ซม. × 35 ซม. น้ ามาตั ดแบ่ งตามขนาด เพื่ อทดสอบด้ าน
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W = แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ (นิวตัน)
Iλ = ระยะห่างของแท่นรองรับ (มม.)
b = ความกว้างของชิ้นทดสอบ (มม.)
d = ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ (มม.)
หาค่ามอดุลัสยืดหยุ่นจากสูตร
2
MOE Δ = ΔWIλ / 4bd3 Δ S
เมื่อ MOE = มอดุลัสยืดหยุ่น (Mpa)
Iλ = ระยะห่างแท่นรองรับ (มม.)
ΔW = แรงกดที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ วงที่ เส้ น กราฟเป็ น
เส้นตรง (นิวตัน)
รูปที่ 5 ต้าแหน่งเครื่องมือในกล่องทดสอบเสียง
b = ความกว้างของชิ้นทดสอบ (มม.)
1. ต้าแหน่งต้นก้าเนิดเสียง
d = ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ (มม.)
2. ต้าแหน่งแผ่นทดสอบ
ΔS = ระยะแอ่นตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็น
3. ต้าแหน่งเครื่องวัดระดับเสียง
เส้นตรง (มม.)
2. ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับทางผิวหน้า
วิธีการทดสอบ
1
ติดผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบกับแผ่นดึง โดยใช้
กาวสังเคราะห์เรซินที่มีแรงยึดมากกว่าแรงยึดในตัวชิ้นทดสอบ 3
น้ าชิ้ น ทดสอบที่ เตรี ยมได้ แล้ วนี้ ไปเข้ าเครื่ องดึ ง ดึ งให้ ชิ้ น
ทดสอบแยกออกจากกัน ซึ่งปกติจะแยกในชั้นไส้อัตราการเพิ่ม
แรงดึ งต้ อ งเป็ น ไปอย่ างสม่้ าเสมอ เวลาที่ ใช้ ตั้ งแต่ เริ่ ม ดึ ง
จนกระทั่ งชิ้ นทดสอบแยกออกจากกั นต้ องไม่ น้ อยกว่ า 30
วินาที และไม่เกิน 120 วินาที หาค่าความต้านแรงดึงตั้งฉากกับ
ผิวหน้าจากสูตร
ความต้ านแรงดึ งตั้ งฉากกั บทางผิ วหน้ า = แรงดึ ง
รูปที่ 6 เครื่องวัดระดับเสียงชนิดแยกย่านความถี่
สูงสุด (นิวตัน) / (ความกว้าง (มม.) × ความยาว (มม.)
Svantek รุ่น :SVAN971
3. การทดสอบคุณสมบัติการดูดซับเสียง
วิธีการทดสอบ
หลักการท้างานของกล่องทดสอบ
น้าแผ่นใยปาล์มน้้ามันที่อัดได้ทั้งหมดทดสอบการดูด
โดยการใช้หลักการสะท้อนของเสียงในการหาค่าการ
ซั บเสี ยงเปรี ยบเที ยบกั บฉนวนดู ดซั บเสี ย งตามท้ องตลาด
ดูดซับเสียงของแผ่นฉนวน คือ เมื่อเสียงจากแหล่งก้าเนิดเสียง
(ตารางที่ 2)
คลื่ นที่ กระทบกั บแผ่นฉนวนทดลองที่ กั้ นไว้ จะมี การสะท้ อน
กลับในองศาที่เท่ากับมุมตกกระทบ (ปรีชญา รังสิรักษ์, 2541)
ตารางที่ 2 รายละเอียดวัสดุทดสอบการดูดซับเสียง
ท้าให้เครื่องรับที่ตั้งไว้ในองศาเดียวกันรับเสียงที่สะท้อนไปและ
แผ่น
ความหนาแน่น ความหนา
ชนิดแผ่นทดสอบ
ส่วนที่หายไป คือ ส่วนที่แผ่นฉนวนดูดซับไว้มีปัจจัย 3 ประการ
NO.
(กก./ม3)
(มม.)
ที่ส้าคัญในการเปรียบเทียบสมรรถนะของการดูดซับเสียงหรือ
A1 แผ่น ACOUSTIC BOARD
390
15
สะท้อนเสียงของวัสดุที่ต้องค้านึงถึง คือ
A2 แผ่นยิบซั่มบอร์ด
9
1. ย่านความถี่และระดับความดังของเสียงต้องคงที่
1/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 5%
400
12.5
ขณะทดสอบเปรียบเทียบ
2/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 7%
400
12.5
2. ระยะระหว่างปลายกระบอกเสียงและไมโครโฟน
3/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 5%
400
20
ต้องคงที่ทั้งระยะทางตรงและหักเห
4/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 7%
400
20
5/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 5%
300
12.5
3. มุ มตกกระทบของเสี ยงต้ องคงที่ ขณะทดสอบ
6/1 ใยปาล์มน้้ามัน กาว 7%
300
12.5
เปรียบเทียบ
7/1
8/1

ใยปาล์มน้้ามัน กาว 5%
ใยปาล์มน้้ามัน กาว 7%

300
300

20
20
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4. เหตุที่ต้องทดสอบในกล่องบุผนังวัสดุดูดซับเสียง
ก็ เพื่ อลดผลกระทบจากเสี ยงภายนอก ซึ่ งปกติ มี ค่ าระหว่าง
10-50 dBA

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
แผนภูมิที่ 3 ผลทดสอบความต้านแรงดัด
วิจารณ์ผลทดสอบ
จากผลการทดสอบค่ามอดุลัสแตกร้าว พบว่า
ค่ามอดุลัสแตกร้าวที่ 700.85 ปอนด์/นิ้ว2 ที่ชุดทดสอบ 3
ความหนาแน่นที่ 27.15 ปอนด์/ฟุต3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของInsulating Board (Library of Congress Cataloging
– In – Publication Data) ซึ่ งก้ า ห น ด ให้ ค่ าม อ ดุ ลั ส
แตกร้ า ว อยู่ ในช่ ว ง 200–800 ปอนด์ /ฟุ ต 3 พบว่ า ความ
หนาแน่นมีส่วนท้าให้ค่ามอดุลัสแตกร้าวดีขึ้น

แผนภูมิที่ 1 ผลทดสอบความหนาแน่นเฉลี่ย
วิจารณ์ผลการทดสอบ
ค่าความหนาแน่นที่ก้าหนดในการอัดแผ่น ก้าหนด
ความหนาแน่ น อยู่ ที่ 400 กก./ม 3. (รหั ส แผ่ น 3.1 – 3.4.)
พบว่า ชุดทดสอบ 400 กก./ม3. มีความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ที่
22.57 ปอนด์ / ฟุ ต 3 ตรงตามมาตรฐานของ Insulating
Board (Library of Congress Cataloging – In –
Publication Data) ซึ่งก้าหนดให้ความหนาแน่นอยู่ในช่วง
10 – 30 ปอนด์/ฟุต3

แผนภูมิที่ 4 ผลทดสอบมอดุลัสยืดหยุ่น (MOE) เฉลีย่
วิจารณ์ผลทดสอบ
จากการทดสอบค่ามอดุลัสยืดหยุ่น พบว่า ค่ามอ
ดุลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยที่ 32,535.05ปอนด์/นิ้ว2 ที่ชุดทดสอบ 4
ความหนาแน่นที่ 27.15 ปอนด์/ฟุต3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ข อ ง Insulating Board (Library of Congress
Cataloging – In – Publication Data) ซึ่ ง ก้ า หนดให้ ค่ า
มอดุลัสยืดหยุ่น อยู่ในช่วง 25,000 – 125,000 ปอนด์/ฟุต

แผนภูมิที่ 2 ผลทดสอบการดูดซึมน้้าเฉลีย่
วิจารณ์ผลการทดสอบการดูดซึมน้า้ โดยปริมาตร
จากผลการทดสอบการดูดซึมน้้า พบว่า ค่าการดูด
ซึ ม น้้ า เฉลี่ ย ที่ ร้ อ ยละ 9.46 ที่ ชุ ด ทดสอบหมายเลข 3
ผลทดสอบค่ า การดู ด ซึ ม น้้ า ของแผ่ น ที่ ท ดสอบที่ ค วาม
หนาแน่น 400 กก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแผ่น Soft
Board ของยุโรป ซึ่งก้าหนดค่าการดูดซึม น้้าเฉลี่ยต้องอยู่
ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10

แผนภูมิที่ 5 ผลทดสอบความต้านแรงดึงตั้งฉากกับ
ทางผิวหน้าเฉลีย่
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วิจารณ์ผลทดสอบ
จากผลการทดสอบความต้ า นแรงดึ งตั้ งฉากกั บ
ผิ ว หน้ า มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 55.24 ปอนด์ / นิ้ ว 2 ที่ ชุ ด ทดสอบ 4
ความหนาแน่น ที่ 27.15 ปอนด์ /ฟุ ต 3 ผลจากการทดสอบ
ความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ข อ ง Strength and mechanical properties of Soft
boards (Library of Congress Cataloging – In –
Publication Data) ซึ่ งก้ า หนดให้ ค่ า ความต้ า นแรงดึ งตั้ ง
ฉากกั บ ผิ วหน้ าไม่ น้ อ ยกว่า 10 -25 ปอนด์ /นิ้ ว2 แสดงว่ า
แผ่นใยปาล์มน้้ามันมีความยึดแน่นของเส้นใยมาก

สรุป
คุณสมบัติการดูดซับเสียงของแผ่นใยปาล์มน้้ามัน
สามารถดู ดซับ เสี ยงได้เที ยบเป็ นร้อยละ 27.36 ถึง 29.25
ส่วนแผ่นอคูสติคบอร์ดและยิบ ซั่มบอร์ด (ใช้เป็นเกณฑ์ ใน
เปรี ย บเที ย บ) สามารถดู ด ซั บ เสี ย งได้ เ ที ย บเป็ น ร้ อ ยละ
26.46 และ22.90 ตามล้าดับ ซึ่งพบว่า แผ่นใยปาล์มน้้ามัน
ที่ความหนาแน่น 400 กก./ม3 มีค่าการดูดซับเสียงได้ดีกว่า
อคูสติคบอร์ดและยิบซั่มบอร์ด โดยพบว่า ตัวแปรทางด้าน
ความหนาและความหนาแน่ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของแผ่ น ท้ า ให้
ความสามารถในการดู ด ซั บ เสี ย งได้ ม ากขึ้ น ส่ ว นตั ว แปร
ทางด้านปริมาณกาวนั้นมีแนวโน้มต่อการเพิ่มของค่าการดูด
ซับเสียงเพียงเล็กน้อย
คุ ณ สมบั ติ ก ารดู ด ซั บ เสี ย งแยกย่ านความถื่ ข อง
แผ่นใยปาล์มน้้ ามั นสามารถดูด ซับเสียงได้ ดี ที่ย่านความถี่
ปานกลางถึงสูง (500 Hz-2000 Hz) การเพิ่มความหนาและ
ความหนาแน่นของแผ่นใยปาล์มน้้ามั นมีแนวโน้มในการดูด
ซับเสียงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
คุณสมบัติทางด้านกายภาพสมบัติและกลสมบัติ
พบว่า ทางด้ านกายภาพสมบั ติ แ ละกลสมบั ติ ของแผ่ น ใย
ปาล์ ม น้้ า มั น ที่ ค วามหนาแน่ น 400 กก./ม 3 อยู่ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานของ Strength and Mechanical Properties
of Soft Boards

แผนภูมิที่ 6 ผลการทดสอบการดูดซับเสียงแยกย่าน
ความถี่ของแผ่นใยปาล์มน้้ามัน
ความหนาแน่น 400 กก./ม.3

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยนี้ พบว่า แผ่น ใยปาล์ม น้้ามัน ที่ความ
หนาแน่น 400 กก./ม3 สามารถน้าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะน้าไปใช้เป็นฉนวนดูดซับเสียงและ
วัส ดุ ต กแต่ งภายใน เหมาะส้ า หรับ ใช้ ภ ายในห้ อ งประชุ ม
ห้องซ้อมดนตรี สามารถติดตั้งผนังและฝ้าเพดานเพื่อเพิ่ ม
คุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้น มีข้อดี คือ มีลวดลายและสีสันตาม
ธรรมชาติที่สวยงามโดยไม่จ้าเป็นต้องทาสีทับ
ในการวิ จั ย ครั้ งต่ อ ไปสามารถน้ า ไปพั ฒ นาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง โดยการเจาะรูที่ผวิ หน้าแผ่น
ใยปาล์มน้้ามัน

แผนภูมิที่ 7 ผลการทดสอบการดูดซับเสียงแยกย่าน
ความถี่ของแผ่นใยปาล์มน้้ามัน
ความหนาแน่น 300 กก./ม.3
วิจารณ์ผลการทดสอบการดูดซับเสียงแยกย่านความถี่
จากแผนภูมิที่ 6 และ 7 แสดงผลการทดสอบการ
ดูดซับเสียงแยกย่านความถี่ของแผ่นใยปาล์มน้้ามัน พบว่า
ค่าการดูดซับเสียงได้ต่้าสุดที่ย่านความถี่ 250 Hz และค่า
การดูดซับเสียงสูงสุดที่ย่านความถี่ 500 Hz และรองลงมา
ที่ย่านความถี่ 2000 Hz แสดงให้เห็นว่า แผ่นใยปาล์มน้้ามัน
สามารถดูดซับเสียงได้ ดีที่ย่านความถี่ปานกลางถึงสูง (500
Hz-2000 Hz) การเพิ่ มความหนาและความหนาแน่ นของ
แผ่ น ใยปาล์ ม น้้ ามั น มี แนวโน้ ม ในการดูด ซั บ เสีย งเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างชัดเจน ในขณะที่ปริมาณกาวที่ใช้มีแนวโน้มในการเพิ่ม
หรือลดการดูดซับเสียงไม่ชัดเจน
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนที่มีผลต่อการจัดการน้้าเสียชุมชน เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้้าเสียครัวเรือนก่อนปล่อยสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และเพื่อศึกษา
ประสิท ธิผ ลของเทคโนโลยีส ะอาดในการจัดการน้้าเสียครัวเรือ นจากระบบบ้ าบั ดน้้ าเสีย รวมของชุม ชนก่ อนปล่อยสู่คลอง
สาธารณะ รวบรวมข้อมูลโดยเก็บแบบสอบถามในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เขตบางกะปิ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประชาชน และ
กรรมการชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ และตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งที่ได้จากระบบบ้าบัดน้้าเสียในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เพื่อ
วิเคราะห์ผลหลังการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้้าเสียในครัวเรือน วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป
ทางสถิติ จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือน มีปริมาณการใช้น้าอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 22.9 ลูกบาศก์เมตร
ต่อเดือน และมีค่าน้้าประปาเฉลี่ย 261.99 บาทต่อเดือน การจัดการน้้าเสียก่อนระบายน้้าทิ้งส่วนใหญ่ใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร
และการแยกน้้ามัน และมีครัวเรือนไม่ถึงร้อยละ 50 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านการจัดการน้้าเสียต่าง ๆ ของชุมชน พฤติกรรม
การน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้บ้าบัดน้้าเสียที่ครัวเรือนส่วนใหญ่น้ามาใช้เป็นประจ้าทุกวัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
และการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินการ ซึ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือนท้าให้ค่าคุณภาพ
น้้าทิ้งดีขึ้นเกือบทั้งหมด (ยกเว้นค่าคุณภาพน้้าทิ้งในส่วนของสารที่ละลายได้ทั้งหมด ยังมีค่าเกินค่ามาตรฐาน) แต่ยังไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ .05
ค้าส้าคัญ: เทคโนโลยีสะอาด การบ้าบัดน้้าเสีย การจัดการน้้าเสียครัวเรือน

A 22

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
22 กุมภาพันธ์ 2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Abstract
This research aims to study household residents’ behaviors in using water which affect
community management of wastewater; apply clean technology to treat wastewater before it was drained
to the community wastewater treatment system; and study the effectiveness of the clean technology
used in this wastewater treatment. Data were collected from the village residents and community
committee using a questionnaire. The water obtained from wastewater treatment after using the clean
technology was examined for its quality. A statistical software package was employed in data analysis.
Results shows that each household had an average water consumption at 22.9 cubic metres per month
and thus spent an average of 261.99 baht on water utility per month. Wastewater management was
typically done through the use of garbage traps to separate liquid from household leftovers and oil. Less
than 50 percent of all households participated in wastewater management activities of the community.
Most residents used clean technology to treat household wastewater daily such as using new products,
improving operation process which led to better water quality almost all cases. However, no statistical
significance was found at .05 level in water improvement after using the clean technology.
Keywords: Clean Technology, Wastewater Treatment, Household Wastewater Management
บ้ าบั ด น้้ าเสี ยที่ เหมาะสม จึ งควรมี การจัด การน้้ าเสี ย จาก
แหล่ ง ก้ า เนิ ด ชุ ม ชนอย่ า งเหมาะสม โดยเริ่ ม ต้ น จาก
แหล่งก้าเนิดน้้าเสียขนาดเล็กจากบ้านเรือนก่อนเป็นอันดับ
แรก ถ้ า แต่ ล ะบ้ า นเรื อ นสามารถก้ า จั ด น้้ า เสี ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม น้้ า เสี ย จากชุ ม ชนก็ จ ะไม่ เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ข อง
ประเทศอี ก ต่อ ไป ดั งนั้ น การน้ าวิท ยาการด้านเทคโนโลยี
สะอาด ยังเป็นหลักการป้องกันมลพิษ ที่ใช้หลักการลดการ
เกิดน้้าเสียให้เหลือน้อยที่สุด โดยวิธีการแยกสารมลพิษที่เกิด
จากกระบวนการผลิ ต ทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ งประกอบด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเปลี่ยนวัตถุดิบที่ท้า
ให้ เกิ ด ผลพลอยได้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด น้้ า เสี ย รวมทั้ ง การลด
ปริมาณและความเข้มข้นขององค์ประกอบในน้้าเสียด้วยการ
น้าไปใช้ซ้า (Reuse) หรือการน้ากลับไปใช้ใหม่ (Recycle)
จนไม่สามารถน้าน้้าเสียไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนั้น ก็จะน้าไป
บ้ า บั ด ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการต่ อ ไป โดยมี ก าร
ด้าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ชุมชนที่ผู้วิจัยศึก ษาในครั้งนี้ เป็ น ชุ มชนหมู่บ้ าน
กิ ต ติ นิ เวศน์ เขตบางกะปิ โดยมี เนื้ อ ที่ 300 ไร่ แบ่ งเป็ น
แปลงย่อย จ้านวน 1,057 แปลง ซึ่งเกิดก่อนพระราชบัญญัติ
จั ด สรรที่ ดิ น พ.ศ. 2543 จึ งยั งไม่ เข้ า ข่ า ยที่ ดิ น จั ด สรร ที่
จะต้องด้าเนิน การ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การก้าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การ
จัดท้าบันทึกรายละเอียด และรายงาน สรุปผลการท้างาน
ของระบบบ้าบัดน้้าเสีย พ.ศ.2555 ตามบทบัญญัติในมาตรา
80 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบ
โครงการก็ได้ท้าบ่อพักน้้า และบ้าบัดเบื้องต้นเป็นแบบบึง

บทน้า
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้้าในประเทศไทยได้ทวี
ความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพน้้าในแม่น้ า
หลายสาย โดยคุณ ภาพน้้าเฉลี่ ยแถบลุ่ มแม่ น้ าเจ้าพระยา
ตอนล่างตั้งแต่นนทบุรีถึงสมุทรปราการ ในปี 2559 อยู่ใน
เกณฑ์ เสื่อมโทรม (กรมควบคุมมลพิษ , 2561) สาเหตุของ
ปัญ หาคุ ณ ภาพน้้ าที่ ส้าคัญ มาจากการระบายน้้ าเสียจาก
ชุมชน เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม
โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบ้านเรือนเดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่มชุมชน หรือย่านที่
อยู่อาศัยล้วนมีส่วนก่อให้เกิดน้้าเสียจากการใช้น้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ้าวันด้วยกันทั้งสิ้น
การจั ด การน้้ า เสี ย ชุ ม ชนเมื อ งของประเทศ
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ยังขาดการจัดการที่เหมาะสม
น้้าเสียที่เกิดขึ้นถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้้าสาธารณะ ท้าให้
แหล่งน้้านั้นมีสภาพเสื่อมโทรมหรือน้้าเน่าเสียมีสีด้าและส่ง
กลิ่นเหม็น จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ ได้ในที่สุด จากการ
ส้ารวจ พบว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณน้้าเสียเกิดขึ้นในปี
2559 เท่ากับ 2,515,809 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่มีขีด
ความสามารถ ในการบ้าบัดน้้าเสียของระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ขนาดชุ ม ชน และขนาดใหญ่ ต ามที่ อ อกแบบ 1,136,800
ลู ก บ า ศ ก์ เม ต ร ต่ อ วั น (ส้ า นั ก จั ด ก า ร ร ะ บ า ย น้้ า
กรุงเทพมหานคร, 2561) ซึ่งระบบบ้าบัดน้้าเสียยังไม่เพียง
พอที่จะบ้าบัดน้้าเสียที่ระบายออกมาในแต่ละวัน
ดังนั้นเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนและรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพ ยากรแหล่ งน้้ าธรรมชาติ ก่ อนที่ จะปล่อ ยน้้ าเสี ยลงสู่
แหล่งน้้าสาธารณะจึงจ้าเป็นต้องมีกระบวนการป้องกันและ
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ประดิ ษ ฐ์ ซึ่ งถู ก ปล่ อ ยทิ้ งร้ างโดยผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า โครงการ
ดังกล่าวประสบความส้าเร็จได้ยาก หากชุมชนที่ไม่เข้าข่าย
ที่ ดิน จั ด สรร หรืออื่ น ๆ ไม่ ได้มี ส่ วนร่วมในการจั ด การน้้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่คลองบ้านม้าและคลองแสนแสบ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้้าเสียชุมชน เพื่อจัดการน้้า
เสียให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากการลด แยก
ก้าจัด และจัดการขยะไม่ให้ ปนเปื้อ นลงในน้้า โดยการใช้
ตะแกรงดักเศษอาหาร การลดภาชนะที่ใช้แล้ว เช่น กล่อง
โฟม ถุ งพลาสติ ก การล้ างจานชามอย่ างถู ก ต้ อ งโดยการ
ก้ า จั ด คราบไขมั น ก่ อ นน้ า ไปล้ า ง ท้ า ให้ แ บคที เ รี ย มี
ประสิ ท ธิ ภ าพย่ อ ยของเสี ย ในน้้ า ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น การเพิ่ ม
ออกซิเจนโดยการเติมอากาศ การเพิ่มจ้านวนแบคทีเรียด้วย
น้้ าหมั ก จุ ลิ น ทรีย์ เพื่ อย่ อ ยสลายในภาวะอั บ อากาศสั้น ลง
เพื่อให้น้าทิ้งที่ปล่อยจากชุมชน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้ง
ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ และเป็ น แนวทางให้ กั บ ชุ ม ชน
หมู่บ้านกิตตินิเวศน์อื่น ๆ ได้น้าไปปรับปรุงระบบต่อไป

คน ได้แก่ ประธานชุมชน เลขาชุมชน และคณะกรรมการ
ชุมชน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง และประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ จ้านวน 1,057 หลังคาเรือ น
การค้ า นวณจ้ า นวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ สู ต รของ Yamane
(1973 อ้ า งถึ ง ใน ศิ ริ พ งศ์ พฤทธิ พั น ธ์ , 2553) ได้ ก ลุ่ ม
ประชากรตัวอย่าง 291 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling)
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส้ า หรั บ การศึ ก ษาใช้
แบบสอบถาม ให้คณะกรรมการชุมชน ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ กรอกแบบสอบถามตามข้อมูล
ที่ก้าหนดให้อย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาวิจัย
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ได้ แ ก่ เพศ จ้ า นวนผู้ อ ยู่
อาศั ยในครัว เรือ น อาชี พ ระยะเวลาที่ อ าศั ย ในครัวเรื อ น
ปริมาณการใช้น้าอุป โภคบริโภค แหล่งน้้าส้าหรับอุป โภค
บริโภค การจัดการน้้าเสียก่อนระบายน้้าทิ้ง กิจกรรมการใช้
น้้าในครัวเรือน และการเข้าร่วมกิจกรรมในการลดปริมาณ
น้้าเสียที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้าและ
การจัดการน้้าเสีย 6 ด้าน มีลักษณะเป็นข้อค้าถาม เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง บางครั้ง นาน ๆ
ครั้ง ไม่มี โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (3= ทุกครั้ง, 2=
บางครั้ ง , 1=นาน ๆ ครั้ ง , 0=ไม่ มี ) แบ่ งช่ ว งแปลผลตาม
เกณฑ์ ต่อไปนี้ (ทุกครั้ง=2.26–3.00, บางครั้ง=1.51–2.25,
นาน ๆ ครั้ง=0.76–1.50, ไม่มี=0–0.75)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบ้าบัดน้้าเสียของชุมชน
การหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยการน้ า
แบบสอบถามที่ ส ร้ างขึ้ น เสนอผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง ในแบบสอบถาม แล้วน้ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน้าแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับ
กลุ่มประชากรที่ไม่ได้อยู่ ในชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ เพื่อ
หาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ (Cronbach, 1972) ได้ ค่ า
ความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.82
ใช้ ก ารวิเคราะห์ เชิ งปริ ม าณจากข้ อ มู ล จากการ
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ประเด็ น ที่ ใช้ วิเคราะห์ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
ทั่วไป พฤติกรรมการใช้น้าและการใช้เทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการน้้าเสียครัวเรือน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ร่วมกั บ การเปรีย บเที ย บผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพน้้ าทิ้ ง
ด้วยค่า t - test ก้าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 0.05

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้น้าของครัวเรือนใน
ชุมชนที่มีผลต่อการจัดการน้้าเสียชุมชน
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการ
น้้าเสี ยครัวเรือนก่ อนปล่ อยสู่ระบบบ้าบั ด น้้ าเสีย รวมของ
ชุมชน
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเทคโนโลยีสะอาดใน
การจัดการน้้าเสียครัวเรือน จากระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของ
ชุมชนก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะ

วิธีการวิจัย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม โดยผู้ ให้
ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประชาชน และกรรมการชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้น้า การดูแลและการ
จั ด การน้้ า เสี ย ของชุ ม ชนหมู่ บ้ า นกิ ต ติ นิ เ วศน์ การใช้
เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการน้้าเสียของครัวเรือน และ
ผู้วิจัยจะน้าน้้าที่ได้จากระบบบ้าบัดน้้าเสียในชุมชนหมู่บ้าน
กิตตินิเวศน์มาตรวจสอบ (จ้างบริษัทรับตรวจสอบคุณภาพ
น้้า) เพื่อวิเคราะห์ผลคุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย
หลังการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้้า
เสียในครัวเรือน
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ แบ่ งเป็ น 2
กลุ่ ม ตามบทบาทหน้ า ที่ คื อ ประชากร ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการหมู่ บ้ า น จ้ า นวน 25 คน ได้ แ ก่ ประธาน
ชุ ม ชน เลขาชุ ม ชน และคณะกรรมการชุ ม ชน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้ านจ้านวน 10
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4) ปรับ ปรุงกระบวนการด้าเนิน การ พฤติก รรม
การใช้ น้ า และการจั ด การน้้ า เสี ย ด้ า นการป รั บ ป รุ ง
กระบวนการด้าเนินการที่ท้าทุกครั้ง ได้แก่ส้ารวจอุปกรณ์
เช่น ก๊อกน้้า ฝักบัว หัวฉีด สุขภัณฑ์ เป็นประจ้าเพื่อป้องกัน
การรั่วไหล ( X = 2.53, S.D.= 0.712) ปิดน้้า ระหว่างฟอก
สบู่ ห รื อ แปรงฟั น ( X = 2.61, S.D.= 0.592) อาบน้้ า จาก
ฝั ก บั วหรือ ตั ก อาบแทนการอาบน้้ าในอ่ างน้้ า ( X = 2.77,
S.D.= 0.548) ปิดน้้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น
( X = 2.85, S.D.= 0.477) ปิดน้้าให้สนิทไม่ปล่อยให้น้าไหล
หยดลงท่ อ น้้ า ทิ้ ง ( X = 2.81, S.D.= 0.467) รวบรวมจาน
ชามหรือภาชนะต่าง ๆ จนมากพอแล้วจึงน้าไปล้างพร้อมกัน
( X = 2.26, S.D.= 0.745) ล้างผักหรือจานชามในอ่างหรือ
ภาชนะรองน้้ าไม่ ล้ างจากก๊ อ กโดยตรง ( X = 2.27, S.D.=
0.794) รวบรวมผ้าที่ต้องการซักจนมากพอแล้วจึงน้าไปซัก
ท้าความสะอาด ( X = 2.46, S.D.= 0.687) ใช้น้าผลิตภัณฑ์
ซั ก ล้ า งในปริ ม าณที่ เหมาะสมกั บ สภาพงาน ( X = 2.54,
S.D.= 0.651) เก็บกวาดท้าความสะอาดภาชนะ พื้ น ก่อน
ล้ า งท้ าค วา ม ส ะ อ า ด ( X = 2.65, S.D.= 0.596) ก า ร
ปรับ ปรุงกระบวนการด้ าเนิ น การที่ ท้ าบางครั้ง ได้ แ ก่ ท้ า
ความสะอาดบ้านหรือล้างห้องน้้าโดยการใช้ผ้าชุบน้้าจากถัง
น้้า ไม่ใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง ( X = 2.23, S.D.= 0.766)
ละล ายอาห ารที่ แช่ แ ข็ ง โดย ป ล่ อยทิ้ งให้ ละลายใน
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งแทนการละลายในน้้ า ( X = 2.10, S.D.=
0.781) ใช้ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์อาบน้้าในปริมาณ
ที่ เห ม าะ ส ม ( X = 2.08, S.D.= 1.122) การป รั บ ป รุ ง
กระบวนการด้าเนินการที่ท้านาน ๆ ครั้ง ได้แก่ ใช้น้าหมัก
ชี ว ภาพ บ้ า บั ด น้้ า เสี ย ทางชี ว ภาพ ท้ า ความสะอาดพื้ น
ห้ อ งครั ว ห้ อ งน้้ า ( X = 1.00, S.D.= 1.125) ใช้ น้ า หมั ก
ชีวภาพเทลงท่อระบายน้้าทิ้งและชักโครก เพื่อลดกลิ่น ย่อย
สลายกากของเสียและเพิ่มออกซิเจนในน้้าเสีย ( X = 1.39,
S.D.= 1.145) และไม่มีการเติมคลอรีนในท่อระบายน้้าทิ้ ง
และชักโครกเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของแอมโมเนี ย
และเปลี่ ย นรู ป เป็ น แก๊ ส ไนโตรเจน ( X = 0.53, S.D.=
0.959)
5) การใช้ซ้า มีการน้าน้้าจากการล้างผัก ล้างจาน
หรือน้้าสุดท้ายในการซักผ้าไปรดน้้าต้นไม้ หรือใช้ประโยชน์
อื่ น ๆ นาน ๆ ครั้ ง ( X = 1.47, S.D.= 1.008) น้ า ขวด
ผลิตภัณฑ์ซักล้างมาใช้ซ้าโดยการซื้อน้้ายาซักล้างแบบเติม
เป็นบางครั้ง ( X = 2.06, S.D.= 0.924) และน้าขวดน้้ามาใช้
ซ้้าเป็นบางครั้ง ( X = 1.81, S.D.= 0.953)
6) การน้ากลับมาใช้ใหม่ การน้าน้้าทิ้งมาผสมกับ
น้้ า หมั ก ชี ว ภาพ มารดน้้ า ต้ น ไม้ นาน ๆ ครั้ ง ( X = 1.10,
S.D.= 1.049)

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเชิงปริมาณ
ผลการศึ กษาข้อ มู ล ทั่ วไป พบว่า ครัว เรือนส่ว น
ใหญ่มีจ้านวนผู้อยู่อาศัย 3 คน 4 คน และ 2 คน ตามล้าดับ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.61 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ น
แม่บ้าน/พ่อบ้าน พนักงานบริษัท และค้าขาย มีระยะเวลาที่
อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนใหญ่ 15 ปีขึ้นไป ปริมาณน้้าที่ใช้
อุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน ปริมาณ 22.9 ลูกบาศก์เมตร
ต่อคิวต่อหน่วย และมีค่าน้้าประปาเฉลี่ย 261.99 บาทต่อ
เดือน ครัวเรือน ร้อยละ 99.7 ใช้น้าประปาในการอุปโภค
บริโภคภายในครัวเรือ น ซึ่งน้้าที่น้ ามาบริโภคจะใช้เครื่อ ง
กรองน้้ า น้้ าขวด และน้้าถั ง ครัวเรือน ร้อ ยละ 69.4 การ
จัดการน้้าเสียก่อนระบายน้้าทิ้ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการ
น้้าเสียก่อนระบายน้้าทิ้งโดยใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร ร้อย
ละ 92 วิธีการแยกน้้ ามัน และการใช้จุลิน ทรีย์ ร้อยละ 50
และ 16 ตามล้าดั บ ครัวเรือนหรือ สถานประกอบกิ จการ
เกือบทั้งหมดใช้น้าในห้องน้้าสุขภัณฑ์ ซักผ้า รดน้้าต้นไม้ ท้า
ความสะอาดบ้าน และใช้ประกอบอาหาร คิดเป็น ร้อยละ
97.2, 95.8, 93.8, 93.1 และ 88.5 ตามล้าดับ การเข้าร่วม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน พบว่ า กิ จ กรรมอบรมสร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจในการลดปริมาณน้้าเสีย มีผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 40.3 กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
จัดการน้้าเสีย และกิจกรรมท้าน้้าหมักชีวภาพ/ผลิตภัณฑ์ซัก
ล้ า งอเนกประสงค์ มี ผู้ เข้ า ร่ ว ม ร้ อ ยละ 34.4 และ 34.0
ตามล้าดับ
ผลการศึ ก ษาด้ านพฤติ ก รรมการใช้ น้ า และการ
จัดการน้้าเสีย
1) การเปลี่ยนแปลงผลิตภั ณ ฑ์ มีการใช้อุปกรณ์
ป ร ะ ห ยั ด น้้ า ทุ ก ค รั้ ง ( X = 2.61, S.D.= 0.856) ใช้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉ ลากเขี ย วหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ แ ทน
สารเคมี ที่ เป็ น อั น ตราย เป็ น บางครั้ ง ( X = 1.94, S.D.=
0.901)
2) การเปลี่ ย นแปลงวัต ถุ ดิ บ เลื อ กซื้ อ ผั ก ปลอด
สารพิษเพื่อลดการใช้น้าล้าง เป็นบางครั้ง ( X = 1.99, S.D.=
0.909) น้าเศษอาหารมาท้าน้้าหมักชีวภาพ เพื่อใช้บ้าบัดน้้า
เสี ย ทางชี ว ภาพ ท้ า ความสะอาดพื้ น ห้ อ งครั ว ห้ อ งน้้ า
นาน ๆ ครั้ง ( X = 0.82, S.D.= 1.049) และน้าเศษผลไม้ ที่
มีรสเปรี้ยวมาท้าผลิตภัณฑ์ซักล้าง เพื่อลดการซื้อผลิตภัณฑ์
ซักล้าง นาน ๆ ครั้ง ( X = 0.85, S.D.= 1.054)
3) เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ใช้ ก๊ อ กประหยั ด น้้ า
ทุกครั้ง ( X = 2.27, S.D.= 1.014) ใช้ตะแกรงดักเศษอาหาร
ก่อนระบายน้้ าทิ้ ง ทุ กครั้ง ( X = 2.49, S.D.= 1.036) ไม่ มี
การใช้ ถั ง ดั ก ไขมั น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส้ า หรั บ ห้ อ งครั ว
( X = 0.55, S.D.= 1.014)
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบ้าบัด
น้้ า เสี ย ของชุ ม ชน มี ดั งนี้ ปั ญ หาในการบ้ าบั ด น้้ าเสี ย ของ
ชุมชนที่ควรปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การทิ้งเศษอาหาร ไขมัน
น้้ามัน ลงท่อระบายน้้าโดยตรง ท้าให้ท่อระบายน้้า อุดตัน
เกิดน้้าท่วมขังเวลาฝนตก และมีน้าขังในท่อระบายน้้าและ
ส่ ง กลิ่ น เหม็ น บ่ อ บ้ า บั ด น้้ า เสี ย ใช้ ง านไม่ ไ ด้ ประชาชน
บางส่วนยังไม่มีความรู้ด้านการจัดการน้้าเสียในครัวเรือน
และประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
น้้าเสียหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น้้าเสียในชุมชน ข้อเสนอแนะในการบ้าบัดน้้าเสียของชุมชน

ได้แก่ ขุดลอกท่อระบายน้้าเป็นประจ้า ตรวจสอบ ปรับปรุง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียส่วนกลางของหมู่บ้าน และดูแลระบบ
อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
แก่ประชาชนในหมู่บ้าน สร้างจิตส้านึกในการจัดการน้้าเสีย
แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการ
น้้าเสียของชุมชน และแนวทางการมีส่วนร่วมในการบ้าบัด
น้้าเสีย ได้แก่ แยกขยะและเศษอาหารก่อนทิ้งน้้าเสียลงท่อ
ระบายน้้ า และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ โครงการต่ า ง ๆ ที่
หมู่บ้านจัดขึ้น

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง
ดัชนี
คุณภาพน้า
1. ค่า pH
2. บีโอดี
(BOD)
3.ปริมาณ
ของแข็ง
- ค่าสาร
แขวนลอย
- ค่าตะกอน
หนัก
- ค่าสารที่
ละลายได้
ทั้งหมด
4. ค่าซัลไฟต์
5. ที เค เอ็น
(TKN)
6. น้้ามัน
และไขมัน

ค่ามาตรฐาน
(ประเภท ข)
(หน่วย: มก./ล)

ค่าเฉลี่ยคุณภาพน้าทิง
(หน่วย: มก./ล)

คุณภาพน้าทิงเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

เปรียบเทียบคุณภาพน้า
ทิงก่อนและหลังด้าเนิน
โครงการ

ก่อนด้าเนินโครงการ
t
p-value*
5.464
.115

หลังด้าเนินโครงการ
t
p-value*
2.273
.264

15.600

.041

16.5

.833

0.279

-2.333

0.129

1.476

.379

14.62

16.25

-54.294

0.06

-6.111

0.052

-.831

.559

ไม่เกิน 0.5

<0.1

<0.1

-

-

-

-

-

-

ไม่เกิน 500.0
ไม่เกิน 1.0

472
<0.06

548
~ 0.425

-.247
-

0.423
-

12.000
-1.500

0.027
0.187

-.695
-1.000

.613
.500

ไม่เกิน 35.0

17.18

22.5

-9.807

0.033

-1.190

0.223

4.600

.136

ไม่เกิน 20

6.5

<2

-13.500

0.024

-

-

6.500

.097

5.0-9.0

ก่อนด้าเนิน
โครงการ
7.51

หลังด้าเนิน
โครงการ
7.25

ไม่เกิน 20.0

21.67

ไม่เกิน 30.0

t

p-value*

* ระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05
จากตารางที่ 1 พบว่ า ก่ อ นด้ า เนิ น โครงการ
ค่า BOD มีค่าสูงเกินมาตรฐาน (21.67 มก./ล) แต่เมื่อน้ามา
วิเคราะห์แล้วพบว่า ค่า BOD ไม่แตกต่างจากค่ามาตรฐาน
อย่างมีนัยส้าคัญ (p-Value = .279) ส่วนค่าคุณภาพน้้าทิ้ง
เฉลี่ ย ตั ว อื่ น ๆ อยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน และเมื่ อ ด้ า เนิ น
โครงการไปแล้ว มี ก ารวิเคราะห์ คุ ณ ภาพน้้ าทิ้ งเฉลี่ ยหลั ง
ด้าเนินโครงการเทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่า ค่า BOD ไม่
เกิ น ค่ ามาตรฐาน แต่มี ค่ าสารที่ ล ะลายได้ทั้ งหมด เกิ น ค่ า
มาตรฐาน (548 มก./ล) เมื่อน้ามาวิเคราะห์แล้วพบว่า ค่า
สารที่ละลายได้ทั้งหมด มีค่าเกินมาตรฐานอย่างมีนัยส้าคัญ
(p-Value = .027) ส่ ว นค่ า คุ ณ ภาพน้้ า ทิ้ งตั ว อื่ น ๆ อยู่ ใ น
เกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อเปรียบเที ยบผลการวิเคราะห์คุณ ภาพน้้ าทิ้ ง
ก่อนด้าเนินโครงการและหลังด้าเนินโครงการพบว่า ค่า pH
ใกล้ เ คี ย งค่ า ความเป็ น กลาง โดยค่ า pH ลดลงอย่ า งมี
นั ย ส้ าคั ญ (p-Value = .041) ค่ า BOD ค่ า สารแขวนลอย
ค่าซัลไฟต์ ค่า TKN และน้้ามันและไขมัน มีค่าลดลงแต่ไม่มี
ความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ (P-Value เท่ า กั บ .379,
.559, .500, .136 และ .097) ส่ ว นค่ า สารที่ ล ะลายได้
ทั้งหมดมีค่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ
(p-Value = .613)
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อภิปรายผลการวิจัย

สรุป

จากการศึกษา พบว่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สะอาดในการบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือนท้าให้ค่าคุณภาพน้้า
ทิ้ ง ส่ ว นใหญ่ ดี ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า งอย่ า งมี
นั ยส้ าคั ญ ส่ วนค่ าคุ ณ ภาพน้้ าในส่ว นของสารที่ ล ะลายได้
ทั้งหมด มีค่าเกินค่ามาตรฐาน โดยของแข็งละลายน้้า (DS:
Dissolved solids) อาจเป็นสารอินทรีย์ เช่น น้้าตาล เป็น
ต้ น หรื อ สารอนิ น ทรี ย์ เช่ น เกลื อ เป็ น ต้ น สารเหล่ า นี้
สามารถละลายน้้าและผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียจากครัวเรือน
ได้ และเนื่ อ งจากในชุ ม ชนหมู่ บ้ า นกิ ต ติ นิ เวศน์ นี้ มี ก าร
ประกอบกิจการร้านขายอาหาร ที่ยังไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ในครัวเรือน อีกทั้งพฤติกรรมการทิ้งน้้าเสียจากการบริโภค
ในครัวเรือนก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถทราบได้ว่าจะ
มีสารละลายน้้ามากน้ อยเท่าใด และอาจเป็นปัจจัยที่ท้าให้
ค่าที่ได้เกินมาตรฐาน
พฤติกรรมการน้าเทคโนโลยีสะอาดมาใช้บ้าบัดน้้า
เสียที่ประชากรส่วนใหญ่ น้ ามาใช้เป็นประจ้าทุกวัน ได้แก่
ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงผลิ ต ภั ณ ฑ์ และด้ า นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการด้าเนินการ และเมื่อแยกพิจารณาแล้ว พบว่า
การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งได้ง่ายและใช้ได้ต่อเนื่อง
เช่น อุป กรณ์ ป ระหยัด น้้ า ก๊อ กประหยั ด น้้ า เป็ น ต้ น เป็ น
เหตุ ผ ลให้ ค รั ว เรื อ นน้ า เทคโนโลยี ม าใช้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด
นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เวลา ไม่ ยุ่ ง ยากในการปฏิ บั ติ สามารถท้ า ได้ ง่ า ยใน
ชีวิต ประจ้ าวั น และเห็ น ผลทั น ที เช่น การปิ ดน้้ าระหว่ าง
ฟอกสบู่หรือแปรงฟัน ปิดน้้าให้สนิทไม่ปล่อยให้น้าไหลหยด
ลงท่ อ น้้ าทิ้ ง การรวบรวมผ้ า ที่ ต้ อ งการซั ก มากพอแล้ ว จึ ง
น้ าไปซั ก ท้ าความสะอาด การใช้ น้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซั ก ล้ างใน
ปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ วรภพ พรรณรายน์ (2551) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้น้าประปาอย่าง
ประหยัด ที่ตอบถูกสูงสุดในข้อไม่ควรซักผ้าเป็นประจ้าทุก
วัน รองลงมาไม่ควรเปิดฝักบัวทิ้งไว้ขณะก้าลังถูสบู่ และไม่
ควรเปิดน้้าทิ้งไว้ขณะก้าลังแปรงฟัน และกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการใช้น้าประปาอย่างประหยัด ได้แก่ ปิด
น้้าทันทีเมื่อใช้เสร็จ ไม่ปล่อยให้น้าไหลล้น สูงสุดเป็นอันดับ
หนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งที่ ท้ า ให้ ค รั ว เรื อ นสามารถน้ า
เทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในชีวิตประจ้าวัน เพื่อลดปริมาณน้้า
เสียจากครัวเรือน สอดคล้องกับ ศตพล มุ่งค้้ากลาง (2552)
พบว่าระบบบ้าบัดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทมาก
ที่ สุ ด คื อ ระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ณ แหล่ งก้ า เนิ ด (On-site
Treatment)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการบ้าบัดน้้า
เสี ย จากครั ว เรื อ นบางอย่ า งสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ง่ า ยใน
ชีวิตประจ้าวัน เป็นการลดปริมาณน้้าเสียตั้งแต่ต้นทาง และ
เป็นการบ้าบัดเบื้องต้นก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้้าสาธารณะ
ท้าให้คุณภาพน้้าทิ้งดีขึ้น นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีสะอาด
สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกด้วย ดังนั้นควร
มีการรณรงค์ ให้ความรู้ และด้าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์เป็นชุมชนหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ น้้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นการปรับ
ทั ศ นคติ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนในชุ ม ชนเข้ า ใจและสามารถ
ประยุก ต์ใช้เทคโนโลยี ส ะอาดให้ เหมาะสมกั บ การด้ าเนิ น
ชีวิตประจ้าวัน เป็นสิ่งที่จ้าเป็น คณะกรรมการหมู่บ้านจึง
ควรมีการประชาสัม พั นธ์ ให้ ความรู้ความเข้าใจ และการ
ด้ าเนิ น การอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนส่ วนใหญ่ เกิ ด
ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป จากการวิจัย
พบว่า การน้าน้้าจากแหล่งน้้าสาธารณะไปตรวจวัดคุณภาพ
น้้ า จะมี ปั จ จั ย ภายนอกที่ ท้ า ให้ ค่ า คุ ณ ภาพน้้ า มี ค วาม
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มจ้านวน
การเก็บ คุ ณ ภาพน้้ า และควรมี ก ารติ ด ตามผลการด้ าเนิ น
โครงการในระยะยาวต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่มีผลต่อระบบลีนภายในสานักงาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น (AHP) เก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลือกสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบบเจาะจง จานวน 7 คน ด้วยการ
เปรียบเทียบค่าน้าหนักความสาคัญของความสูญเปล่าหลักและสูญเปล่ารอง ผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักของความสูญเปล่าหลัก
พบว่ า ค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ ของความสู ญ เปล่ า หลั ก รวมทุ ก ด้ า นที่ มี ผ ลต่ อ แบบจ าลองกระบวนการส านั ก งานแบบลี น
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การเคลื่อนไหว (w3) 0.157, สินค้าคงคลัง (w6) 0.140, ใช้คนไม่คุ้มค่า (w8) 0.131, ผลผลิตที่
บกพร่อง (w7) 0.129, กระบวนงานซ้าซ้อน (w5) 0.117, การขนส่ง (w4) 0.111, การรอคอย (w2) 0.108 และการผลิตมาก
เกินไป (w1) 0.106 โดยผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักที่ได้จะมีผลต่อการวางนโยบายระบบสานักงานแบบลีนต่อไป
คาสาคัญ: ความสูญเปล่า สานักงานแบบลีน การวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น
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Abstract
This research aimed to prioritize of waste affecting the lean system within the office, Faculty of
Industrial Technology, Songkhla Rajabhat University with Analytics Hierarchy Process (AHP). The collecting data
with 7 support staff of the Faculty of Industrial Technology was applied. Using purposive sampling method and
weight comparison, the importance of primary and secondary wastes was obtained. It was found that significant
weight of all primary wastes affecting the lean office process model. Sort by descending order as follows:
Motion (w3) 0.157, Inventory (w6) 0.140, People's Time (w8) 0.131, Defect (w7) 0.129, Over-processing (w5)
0.117, Transport (w4) 0.111, Waiting (w2) 0.108 and Over Production (w1) 0.106. The results of the analysis of
the weight values will affect the policy of lean office systems.
Keywords: Waste, Lean Office, AHP
Production) แ ล ะ แ บ บ ชุ ด ก า ร ผ ลิ ต ( Batching
Production) มุ่ ง ให้ ค วามสนใจไปที่ ก ารด าเนิ น การที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ คุ ณ ภาพ ความรวดเร็ ว และต้ น ทุ น โดย
Holweg (2007) ส่วนการนาระบบลีนไปประยุกต์ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อย่ า งแพร่ ห ลายก็ ถู ก กล่ า วถึ งโดย
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ Fujimoto (1989) ; Hines,
Holweg and Rich (2004) รวมไปถึง Ohno (1988)
ซึ่งส่ว นใหญ่มุ่ งเน้ นไปที่ก ารลดความสูญ เปล่ าด้ วยการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ขนส่งอย่างถูกที่และถูกเวลา
การนาแนวคิ ดแบบลี น ไปใช้ใ นองค์ กรที่ เป็ น ภาคบริ ก าร
จะต้องมุ่งเน้นไปที่การติดตามคุณภาพการให้บริการและ
ต้น ทุ น โดย Maleyeff (2006) และ Ehrlich (2006)
สอดคล้องกับ Hines et al., (2004) ที่กล่าวถึงแนวคิดแบบ
ลีนเป็นหลักการบริหารจัดการที่ยึดเอาความต้องการของ
ลูกค้าเป็นตัวกาหนดคุณค่าในการให้บริการเป็นหลัก ด้วย
การเพิ่มพลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบในการให้บริการ รวม
ไปถึงการขจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ซึ่งก็คือความสูญ
เปล่าที่มักซ่อนอยู่ในกระบวนการทางานต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ความสู ญ เปล่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สานักงาน (Waste in Administration) โดยจิรรัตน์
ธีระวราพฤกษ์ และ ชนินทร กิตติวิเศษ (2551) มีการอ้างถึง
ใน Tapping & Shuker (2003) ดังนี้ 1) การผลิตมากเกิน
ความ ตองการ (Over Production) ซึ่งแสดงด้วยการจัดทา
รายงานหรื อ เอกสารมากเกิ น จ าเป็ น 2) การรอคอย
(Waiting) การรอคอยขั้นตอน / กระบวนการตัดสินใจ เช่น
ร อ ค า สั่ ง อ นุ มั ติ จ า ก หั ว ห น้ า ง า น 3 ) ก า ร ข น ส่ ง
(Transportation) เช่น กระบวนการจั ดส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงานส่วนอื่น 4) การจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory)
เช่น งานธุรกรรมที่ค้างรอ (Backlogs) และ อีเมลที่ค้าง
สะสม 5) กระบวนกา รที่ เ กิ น ความจ าเป็ น ( Over
Processing) ซึ่งเป็นขั้นตอนการดาเนินงานที่ซับซ้อนโดยไม

บทนา
ปัจจุบันความต้องการของตลาดภาคบริการมีการ
เปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งท้ า ทาย ด้ ว ยความต้ อ งการในด้ า น
คุณภาพที่สูงขึ้นและต้นทุนต้องต่าลง ผู้รับบริการหรือลูกค้า
จะเป็ นผู้ ตัด สิน ว่า รู ปแบบการให้บ ริก ารนั้ นสอดคล้ องกั บ
ความต้องการของตนหรือไม่ (Bicheno & Holweg, 2009)
แต่สิ่ งหนึ่งที่น่ าแปลกใจ ถึ งแม้ จะมีก ารใช้ร ะบบอั ตโนมั ติ
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ ามาช่วยในระบบการ
ดาเนิ นงาน แต่ Acland (2005) และกลุ่ ม นั ก วิชาการ
Dickson, Ford and Laval (2005) พบว่า ระดับการ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารนั้ น ไม่ ไ ด้ ดี ขึ้ น ตามเทคโนโลยี ที่ ใ ช้
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงส่งผลให้องค์กร
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน จาเป็นต้อง
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ หรือการบูรณา
การจุ ด แข็ ง ของแนวคิ ด เดิ ม ที่ มี อ ยู่ ม าใช้ เ พื่ อ ให้ ส ามารถ
ตอบ สนองต่ อสิ่ ง ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ในอนา ค ตไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่มีการนาการจัดการ
ความรู้ของทั้งภาครัฐและเอกชนมาบูรณาการ หรือการนา
ระบบเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีอยู่นอกเหนือจากระบบที่สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูแบบอย่างแล้วทา
ตาม หรือการปรับปรุงรูปแบบการจัดการขององค์กรอื่นที่
ประสบความสาเร็จมาปรับใช้ในองค์กร แต่สิ่งที่ควรคานึงถึง
คือ ความคุ้มค่า การลดต้นทุน ลดเวลา ลดทรัพยากรบุคคล
ตลอดจนลดความสูญเปล่าที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานหรือแม้แต่
บุคคลของทุกฝ่าย
แนวคิดแบบลีน (Lean Concept) มีจุดเริ่มต้นมา
จาก บริ ษั ท โตโยต้ า มอเตอร์ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ทั่ ว ไปว่ า
ระบบการผลิ ต แบบโตโยต้ า (Toyota
Production
System,
TPS) มี ก ารน าระบบดั ง กล่ า วเข้ า มาใช้
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งแบบคราวละมาก ๆ (Mass
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จาเป็น 6) การเคลื่อนไหว (Motion) เช่น การจัดฟอร์ม
เอกสารหรือการคีย์ข้อมูลที่ซ้าซ้อน และ 7) การเกิดของเสีย
(Defects) เช่น การจัดเก็บบันทึกข้อมูลที่ขาดความแม่นยา
ดังนั้นเพื่อให้การลาดับความสาคัญของความสูญ
เปล่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น และมี ผ ลต่ อ ระบบลี น ในส านั ก งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยเลือกวิธีกระบวนการลาดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (AHP) เนื่องจากเป็นวิธีการที่ถูกนาไปใช้ในการ
ล าดั บ ความส าคั ญ ปั จ จั ย หรื อ ปั ญ หา และทางเลื อ กใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การประเมินระบบ
ลี น ในส านั ก งานของอุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ โดยกลุ่ ม
นักวิจัย Almomani, Abdelhadi, Mumani, Momani,
and Aladeemy (2014) การวางกรอบแนวคิดในการ
ออกแบบกระบวนการแบบลี น ในภาคอุ ต สาหกรรม โดย
Pangsri (2014) การประเมินคุณภาพการให้บริการของ
บริษัททางด้าน IT โดย Zhu, Ramanathan, and
Ramanathan (2011) และการคัดเลือกเครื่องมือในการ
บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ใ น ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม โ ด ย
Thawesaengskulthai (2007) เป็นต้น จึงทาให้เชื่อมั่นได้
ว่าวิธีการดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและมีความเหมาะสมสาหรับ
การวิจัยในครั้งนี้

ด้วยตารางเมตริกซ์ เริ่มต้นจากลาดับชั้นบนสุดของแผนภูมิ
แล้วไล่ลงสู่ลาดับชั้นด้านล่างทีละชั้นตามลาดับ ซึ่งสามารถ
เขียนหลักเกณฑ์ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้
กาหนดให้
C1, C2, C3,…,Cn เป็น
ตัวแทนของเกณฑ์การตัดสินใจ
A1, A2, A3,…,An แทนปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ในล าดั บ
ชั้นที่เปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัย Cj กับ Aj
ดังนั้น การวิ เคราะห์ จะท าในรู ปแบบของตาราง
เมตริกซ์ขนาด N x N ด้วยการนิยามเมตริกซ์ A = [ Aij]
(i = 1, 2, 3,…N) เกณฑ์การนาค่า Aij จากการเปรียบเทียบ
ทีละคู่ปัจจัยไปใส่ในตารางเมตริกซ์ มีกฎอยู่ 2 คู่ ดังนี้
ถ้า Aij =  จะทาให้ Aij=

1
=A 0


ปัจจัยที่ Ci ถูกตัดสินให้มีความสาคัญเท่าเทียม
กันกับปัจจัย Cj จะทาให้ค่าของ Aij = Aji
ดังนั้น ตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียนได้ ดังนี้
เกณฑ์การตัดสินใจ
C1 C2
C3…..
1
1/A12
1/A13
A =
:
1/A1n

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสูญเปล่าที่มีผลต่อระบบลีนใน
สานักงาน
2. เพื่อลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่มีผล
ต่อระบบลีนในสานักงาน ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้น

A12
1
1/A23
:
1/A2n

A13…..
A23…..
1…..
:…..
A3n…..

Cn ทางเลือก
 1n

 2n

 3n

:
1

A1
A2
A3
:
An

(1)

4.

ค านวณหาค่ า ของดั ชนี ค วามสอดคล้ อ ง
(Consistency index: C.I.) เพื่อเป็นการทดสอบว่า
ผลของการเปรียบเทียบคู่ที่ได้ดาเนินมาในขั้น ตอนที่ 3 นั้น
มีความสอดคล้องกันของเหตุผลหรือไม่ จากสมการที่ 2 โดย
Saaty (2008) ดังนี้

วิธีการวิจัย
การลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่มีผลต่อ
ระบบลี น ภายในส านั ก งาน กรณี ศึ ก ษา ส านั ก งานคณะ
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ด้ วย
วิธีการ AHP ตามแนวทางของ Saaty (2008) ดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อกับความสูญเปล่าที่
มีผลต่ อระบบลี นในส านักงาน เป็ นความสู ญเปล่ า หลั กและ
ความสู ญเปล่ ารอง และก าหนดรหั ส (Code) (ตารางที่ 1)
โดย Tapping and Dunn (2006)
2. จากตารางที่ 1 น ามาสร้ างเป็ นแบบสั มภาษณ์
เพื่อการเปรียบเทียบน้าหนักความสาคัญของปัจจัยหลักและ
ปัจจั ยรองแต่ละคู่ โดยบุ คลากรในส านักงานเป็ นผู้ ประเมิ น
คะแนน (ตารางที่ 2)
3. การหาลาดับความสาคัญของปัจจัยต่าง ๆ คือ
การเปรียบเทียบปัจจัยหลักและปัจจัยรองต่าง ๆ เป็นรายคู่

C.I. =

(λ MaxΝ)
(Ν  1)

(2)

ถ้ า ค่ า C.I. > 0.1 แสดงว่ า ข อมู ล คะแนน
ความสาคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบเกิดความไมสอดคล้อง
กัน Saaty (2008) สาหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการให้
สัมภาษณ์เป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) Fuller
(2011) ผู้ให้ข้อมูลเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และทางานที่
เกี่ยวข้องกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสานักงานฯ ซึ่ง
ถือ ว่ า เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ต รง จ านวน 7
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ท่าน โดยสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธีการ AHP ซึ่งอธิบาย
ไว้ข้างต้น โดยตั้งแต่ขั้นตอนที่ 3 เป็นต้นมา การสนับสนุน
การตัดสินใจ (Decision Support Systems) ช่วยในการ

ประมวลผลวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ จ ะอาศั ย
ซอฟต์แวร์ระบบ

ตารางที่ 1 ความสูญเปล่าที่มผี ลต่อระบบลีนในสานักงาน
ความสูญเปล่าหลัก
ลาดับ
1. การผลิตมากเกินไป (Over Production)

รหัส
W1

2. การรอคอย (Waiting)

W2

3. การเคลื่อนไหว (Motion)

W3

4. การขนส่ง (Transport)

W4

5. กระบวนงานซ้าซ้อน (Over-processing)

W5

6. สินค้าคงคลัง (Inventory)

W6

7. ผลผลิตที่บกพร่อง (Defect)

W7

8. ใช้คนไม่คุ้มค่า (People's Time)

W8

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

ความสูญเปล่ารอง
ลาดับ
การทาเอกสารซ้าซ้อน
การทารายงานที่ไม่มีใครอ่าน
การทาสาเนาเพิ่มการพิมพ์งานเดิมซ้า
ส่งอีเมลเดิมซ้า
ส่งแฟกซ์เดิมซ้า
การลงนามรับรองในเอกสารที่ไม่จาเป็น
ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการทางาน
การรอคอยข้อมูลข่าวสาร
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างเวอร์ชัน
ต้องอาศัยทรัพยากรจากต่างแผนก
การค้นหาเอกสาร
การค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์
การหาข้อมูลข่าวสารจากหนังสือคู่มือ
ถือเอกสารไปยังแผนกอื่น
การส่งเอกสารที่ไม่ได้ใช้
การส่งเอกสารเพื่อจัดเก็บมากเกินไป
การส่งอีเมล์ในรายชื่อที่ไม่ทันสมัย
การทารายงานซ้าซ้อน
การกรอกข้อมูลเดิมซ้า
การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ
การทาเอกสารซ้าซ้อน
การวางแผนงานไม่ดี
งานที่รอให้ผู้อื่นทาต่อ
เอกสารล้าสมัย
อุปกรณ์ล้าสมัย
ขาดการอบรมบุคลากร
การสั่งซื้ออุปกรณ์มากเกินพอดี
การกรอกข้อมูลผิด
การใส่รหัสผิด
การกาหนดราคาผิดพลาด
การส่งเอกสารที่ยังไม่เรียบร้อย
การทาเอกสารหาย
ลงข้อมูลในเอกสารผิด
พนักงานไม่เพียงพอในการบริการลูกค้า
ทางานไม่ทันกาหนด
กระจายงานไม่สมดุล
การขาดงานสูง หรืออัตราการลาออกสูง
การประเมินทักษะก่อนรับทางานไม่สมบูรณ์
ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
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รหัส
w11
w12
w13
w14
w15
w21
w22
w23
w24
w25
w31
w32
w33
w34
w41
w42
w43
w51
w52
w53
w54
w55
w61
w62
w63
w64
w65
w71
w72
w73
w74
w75
w76
w77
w81
w82
w83
w84
w85
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ตารางที่ 2 มาตราส่วนมูลฐาน AHP 1-9
ดุลยพินิจ (Verbal Judgments)
มีความสาคัญเท่ากัน (Equal Importance)
มีความสาคัญกว่า (Moderate Importance)
มีความสาคัญมากกว่า (Strong Importance)
มีความสาคัญมากกว่ามาก (Very Strongly Importance)
มีความสาคัญมากกว่าอย่างยิ่ง (Extreme Importance)
ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นของอิทธิพลตามที่กล่าวมาข้างต้น
ที่มา: Saaty (2008)

มาตราส่วนที่ใช้เปรียบเทียบ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

1. ผลการวิเคราะห์น้าหนักของความสูญเปล่าหลัก
ที่ มี ผ ลต่ อ ระบบลี น ภายในส านั ก งาน คณะเทคโนโลยี
อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ด้ วยการน าค่ า
น้ าหนั กของคะแนนที่ ได้ จากบุ คลากรฝ่ ายสนั บสนุ นภายใน
สานักงาน ทั้ง 7 ท่าน มาเปรียบเทียบรายคู่ โดยค่าน้าหนักของ
ความสู ญเปล่ าหลั กที่ ได้ จากการประมวลผลด้ วยซอฟแวร์
(รูปที่ 1)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่มีผล
ต่ อระบบลี นภายในส านั กงาน กรณี ศึ กษา ส านั กงานคณะ
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา ด้ วย
วิธีการ AHP มีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ผลด้วยการใช้
ซอฟแวร์สาเร็จรูประบบสนับสนุนการตัดสินใจ ดังนี้

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์น้าหนักของความสูญเปล่าหลักที่มีผลต่อระบบลีนภายในสานักงาน
ค่าคะแนนความสาคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบรายคู่มีความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักของความสูญเปล่า
รองที่ มี ผ ลต่ อ ระบบลี นภายในส านั กงาน คณะเทคโนโลยี
อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ด้ ว ยการน า
ค่าน้าหนักของความสูญเปล่ารองภายใต้ความสูญเปล่าหลัก
แต่ละด้านที่ได้จากการประเมินค่าคะแนนของบุคลากรฝ่าย
สนับสนุน ทั้ง 7 ท่าน มาเปรียบเทียบรายคู่ภายใต้ความสูญ
เปล่าหลักแต่ละด้าน โดยค่าน้าหนักของความสูญเปล่ารอง
แต่ละด้าน ได้จากการประมวลผลด้วยซอฟแวร์ (รูปที่ 2)

จากรู ปที่ 1 ค่ าน้ าหนั กของความสู ญเปล่ าหลั กที่
ส่ ง ผลต่ อ ระบบลี น ภายในส านั ก งาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสงขลา พบว่ า ความสู ญ
เปล่าหลักที่ส่งผลต่อระบบลีนในสานักงาน คือ การเคลื่อนไหว
(w3) ค่ าน้ าหนั ก 0.157 รองลงมา คื อ สิ นค้ าคงคลั ง (w6)
ค่ าน้ าหนั ก 0.140 ใช้ ค นไม่ คุ้ ม ค่ า (w8) ค่ าน้ าหนั ก 0.131
ผลผลิ ต ที่ บ กพร่ อ ง (w7) ค่ าน้ าหนั ก 0.129 กระบวนงาน
ซ้าซ้อน (w5) ค่าน้าหนัก 0.117 การขนส่ง (w4) ค่าน้าหนัก
0.111 การรอคอย (w2) ค่าน้าหนัก 0.108 และความสู ญ
เปล่ าหลั กที่ มี ค่ าน้ าหนั กน้ อยที่ สุ ด คื อ การผลิ ตมากเกิ นไป
(w1) ค่าน้าหนัก 0.106 ตามลาดับ โดยค่า Inconsistency
( C.I. ) ที่ได้จากซอฟแวร์ คือ 0.03 < 0.1 แสดงให้เห็นถึง
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รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์น้าหนักของความสูญเปล่ารองที่มีผลต่อระบบลีนภายในสานักงาน
จากรูปที่ 2 แสดงให้ถึงภาพรวมของค่าน้าหนักของ
ความสูญเปล่ารองภายใต้ความสูญเปล่าหลักแต่ละด้านที่มี
ผลต่ อ ต่ อ ระบบลี น ภายในส านั ก งาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยความสูญเปล่า
รองที่ มี ค่ า น้ าหนั ก สู งสุ ด คื อ ถื อ เอกสารไปยั ง แผนกอื่ น
(w34) ค่าน้าหนัก 0.054 รองลงมา คือ การส่งเอกสารที่
ไม่ได้ใช้ (w41) ค่าน้าหนัก 0.044 การหาข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือคู่มือ (w33) ค่าน้าหนัก 0.038 และความสูญเปล่า
รองที่ ค่ า มี ค่ า น้ าหนั ก ต่ าที่ สุ ด คื อ ต้ อ งพึ่ ง พาผู้ อื่ น ในการ
ทางาน (w33) ค่าน้าหนัก 0.022 โดยค่า Inconsistency
( C.I. ) ที่ได้จากซอฟแวร์ คือ 0.03 < 0.1 แสดงค่าคะแนน
ความสาคัญที่ไดจากการเปรียบเทียบมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งค่า Inconsistency (C.I.) ที่ได้จาก
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ที่ ความสู ญเปล่ าหลั กและรอง มี ความ
สอดคล้องกับกลุ่มนักวิ จัย Navid Seyedi, Hakimi,
Ahmadi, Rezvan and Izadifar (2012) ที่ได้นาหลักการ
AHP ไปใช้ในการประเมินเพื่อคัดเลือกเครื่องมือมาใช้ลด
ความสูญเปล่าแบบลีนในงานทางด้านการแพทย์ โดยผลการ
ประเมินพบว่า ค่า Inconsistency (C.I.) มีค่าไม่เกิน 0.1
เช่นเดียวกัน

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความสูญเปล่าที่มีผลต่อ
ระบบลีนในสานักงาน เพื่อนามาจัดกลุ่มความสูญเปล่าหลัก
และความสูญเปล่ารองที่มีผลต่อระบบลีนในสานักงาน และ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ด้วยการประเมินคะแนนจากบุคลากร
ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ในส านั ก งาน จ านวน 7 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น การ
เปรียบเทียบรายคู่ของแต่ละความสูญเปล่าที่มีผลต่อระบบ
ลีนในสานักงาน ตามหลักการของ AHP แล้วนาผลที่ได้จาก
ค่าคะแนนไปประมวลผลด้วยซอฟแวร์ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ผลที่ได้พบว่า ความสูญเปล่าหลักที่ส่งผลต่อระบบ
ลีนในสานักงานสูงที่สุด คือ ความสูญเปล่าหลักที่ส่งผลต่อ
ระบบลี นในสานักงาน คือ การเคลื่อนไหว (w3) ค่าน้ าหนั ก
0.157 รองลงมา คือ สินค้าคงคลัง (w6) ค่าน้าหนัก 0.140 ใช้
คนไม่คุ้มค่า (w8) ค่าน้าหนัก 0.131 ส่วนภาพรวมของความ
สูญเปล่ารองที่มีค่าน้าหนักสูงสุด คือ ถือเอกสารไปยังแผนก
อื่น (w34) ค่าน้าหนัก 0.054 รองลงมา คือ การส่งเอกสารที่
ไม่ได้ใช้ (w41) ค่าน้าหนัก 0.044 การหาข้อมูลข่าวสารจาก
หนั ง สื อ คู่ มื อ (w33) ค่ า น้ าหนั ก 0.038 โดยค่ า ความ
สอดคล้อง C.I. ทั้ง 2 ส่วน ทั้งปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ที่ได้
จากซอฟแวร์ คือ 0.03 < 0.1 แสดงค่าคะแนนความสาคัญ
ที่ ไ ดจากการเปรี ย บเที ย บรายคู่ จากผู้ ใ ห้ บุ ค ลากรฝ่ า ย
สนับสนุนในสานักงาน ทั้ง 7 ท่าน มีความสอดคล้องกัน

สรุป
การลาดับความสาคัญของความสูญเปล่าที่มีผลต่อ
ระบบลีนภายในสานักงานด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล า ดั บชั้ น กร ณี ศึ กษา ส านั ก งา นคณ ะ เทค โนโ ล ยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เริ่มต้นด้วยการ
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการใช้เชื้อ เพลิงดีเซลที่เหมาะสม ด้วยการนา
ข้อมูลปริมาณการใช้เชิ้อเพลิงดีเซลรายเดือนที่มีลักษณะข้อมูลแบบอนุกรมเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2520 ของบริษัท รับเหมา
ก่อสร้างงานโยธากรณีศึกษา มาหาตัวแบบในการพยากรณ์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซล ล่วงหน้า 12 เดือน โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล แบบข้อมูลอิทธิพลของฤดูกาล ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซลของบริษัทกรณีศึกษา ล่วงหน้า 12 เดือน แบบข้อมูลมีอิทธิพลของ
ฤดูกาลเพียงอย่างเดียว เป็นตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยมีค่า MAPE ซึ่งหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
เท่ากับ 25.988 รองลงมา คือ ตัวแบบพยากรณ์ วิน เทอร์โดยข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก มี ค่า MAPE
เท่ากับ 26.080 และตัวแบบพยากรณ์วินเทอร์โดยข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูการและแนวโน้มเชิงคูณ มีค่า MAPE เท่ากับ 32.440
ตามลาดับ
คาสาคัญ: การพยากรณ์ การปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล เชื้อเพลิงดีเซล
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Abstract
The objective of this research is to find the appropriate forecasting model for the diesel fuel
usage using the monthly diesel fuel data, which is time series from the year of 2015 until 2017, in case
study of the construction company to forecast the model of the diesel fuel usage 12 months in
advance. This research study used forecasting techniques and statistical theory considered of Exponential
Smoothing method with seasonal characteristics. Research findings indicated that the most appropriate
forecasting model for the diesel fuel usage 12 months in advance is the time series data with seasonal
characteristics, the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) values 25.988 and after that the Winter’s
Additive is the secondary forecasting method, MAPE values 26.08, and the Winter’s Multiplicative
forecasting method, MAPE values 32.440, respectively.
Keywords: Forecasting, Exponential Smoothing, Diesel Fuel
โครงการขนาดใหญ่จากรัฐบาล จึงส่งผลให้บริษัทกรณีศึกษา
ต้องมีการเตรียมความพร้อมปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เช่ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น แรงงาน เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทยานพาหนะที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างโดยตรงซึ่งไม่สามารถใช้ขับ เคลื่อนบนถนนทั่ วไป
เช่ น รถแทรกเตอร์ (Tractor) รถขุ ด ตั ก (Excavator) รถ
เกลี่ ย (Grader) เป็ น ต้ น และยานพาหนะที่ ใ ช้ ใ นงาน
สนับสนุนงานก่อสร้างซึ่งสามารถใช้ขับเคลื่อนบนถนนทั่วไป
ได้ เช่น รถกระบะบรรทุก ขนาด 4 ล้อ รถบรรทุกขนาด 2
ล้อ รถบรรทุ กขนาด 10 ล้อ และรถบรรทุ ก แบบพ่ วง 18
ล้อ โดยยานพาหนะทั้ง 2 กลุ่ม ของบริษัทกรณีศึกษาต้อง
อาศัยเชื้อเพลิงดีเซลในการขับเคลื่อนพันธกิจให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับการจ้างเหมา
ให้ดาเนินการ เช่น งานบรรทุกดิ นถมพื้นที่ งานปรับสภาพ
พื้นผิวจราจร และอื่น ๆ เป็นต้น
ดังนั้นเชื้อเพลิงดีเซลของบริษัทจึงเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการดาเนินโครงการต่าง ๆ และบ่อยครั้งบริษัทประสบกับ
ปัญหาการสารองเชื้อเพลิงไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
บริษัทในเครือที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงพร้อมกันหลาย
บริ ษั ท และต้ อ งแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ด้ ว ยการสั่ ง ซื้ อ
เชื้อเพลิงจากภายนอกบริษัทเข้ามาตอบสนองความต้องการ
จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หน้ างานโครงการก่ อสร้างของบริษัท ดังนั้ น การนาข้อมู ล
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง ในอดีตจนถึงปัจจุบันมาพยากรณ์
หรือคาดการณ์ความต้องการในอนาคตด้วยตัวแบบในการ
พยากรณ์หรือวิธีการที่เหมาะสมจึงมีความจาเป็น ตัวแบบ
การพ ย ากรณ์ ด้ วย วิ ธี ป รั บ เรี ย บ เอกซ์ โพ เน น เชี ย ล
(Exponential Smoothing) ซึ่ ง เป็ น ห นึ่ ง ใน วิ ธี ก า ร

บทนา
ในช่ ว ง 10 กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา มู ล ค่ า การลงทุ น
ก่อ สร้างมี สั ด ส่ว นเฉลี่ ย 8.4% ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) มี ผ ลต่ อการ
จ้างงานและมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจต่อเนื่องที่หลากหลาย
อาทิ ธุรกิจวัสดุก่อสร้างธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
งานก่ อ สร้ า งในประเทศ แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภทตาม
ลักษณะผู้ว่าจ้างงาน ได้แก่ งานก่อสร้างของภาครัฐและงาน
ก่อสร้างของภาคเอกชน โดยมีสัดส่วนของมู ลค่าการลงทุน
เฉลี่ย 53:47 งานก่อสร้างของภาครัฐส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ลงทุ น โครงสร้ างพื้ น ฐานคิ ด เป็ น สั ด ส่ วนเกื อ บ 80% ของ
มูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นโครงการ
ก่อสร้างอาคารของรัฐ ที่พักข้าราชการ และโครงการอื่น ๆ
เช่ น โค รงก ารก ารป รั บ ป รุ ง ระบ บ ส าธารณู ป โภ ค
ผู้รับ เหมาก่ อ สร้างรายใหญ่ มั กจะได้ เปรียบในการรับ งาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
ประสบการณ์ มีความชานาญเฉพาะด้าน มีศักยภาพทาง
การเงิ น และมี ก ารพั ฒ นาเทคนิ ค และเทคโนโลยี ในงาน
ก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้รับเหมา SMEs จะมีโอกาส
รั บ งานภ าครั ฐ ในลั ก ษณ ะของผู้ รั บ เห มาช่ ว ง (SubContractors) ส่วนมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี
2561-2563 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เฉลี่ ย 7-9 เปอร์ เซ็ น ต่ อ ปี
อานิสงส์จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของ
รัฐที่มีประมาณ 61 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 3.2 ล้านล้าน
บาท ภายในปี 2569 นอกจากนี้ ยั งมี แ รงฟื้ น ตั ว ของการ
ลงทุนก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งเป็นอีกปัจจัยผลักดันสาคัญให้
เกิ ดการขยายตัวของธุรกิจรับ เหมาก่ อสร้าง (นิรัติ ศัย ทุ ม
วงษา ,2561)
บริษัท รับเหมาก่อสร้างงานโยธา XYZ เป็นกลุ่ม
บริษัท SMEs ที่ได้รับอิทธิพลการขยายตัวจากการลงทุนใน
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พยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา (Time Series) ได้ถูก
นาไปใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลที่สาคัญในภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่หลากหลาย เช่น การพยากรณ์ต้นทุนในงาน
ก่ อ ส ร้ า ง โ ด ย Shahandashti and Ashuri (2 0 1 3 )
การพยากรณ์ราคาขายเนื้อสัตว์ โดย Wu, Liu, and Yang
(2012) ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า โดย de Oliveira and
Oliveira (2018) ระยะเวลาการบริ ห ารโครงการโดย
Khamooshi and Abdi (2012) ความต้องการสินค้าหลาย
ประเภท โดย Tratar, Mojškerc, and Toman (2012)
ความต้ องการอะไหล่เครื่อ งจั กร โดย Kim, Dekker, and
Heij (2017) เป็ น ต้ น จึ งท าให้ เชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า ตั ว แบบการ
พยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการดังกล่าว จะสามารถนามาใช้ใน
การพยากรณ์ ป ริ ม าณการใช้ เชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซลของบริ ษั ท
กรณี ศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ งทางด้ า น
ทรัพ ยากรและปริมาณเชื้อเพลิงดีเซลให้เพียงพอและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

T

yt  yˆ t t 1

t 1

yt

MAPE  100T -1 
เมื่อ

T

yt
yˆ t t 1

(1)

คือ จานวนข้อมูลทั้งหมด
คือ ค่าจริงในช่วงเวลา t
คือ ค่าพยากรณ์จากข้อมูลก่อนหน้า

5. การเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม
เลื อ กตั ว แบบพยากรณ์ ที่ มี ค่ า MAPE ที่ มี ค่ า
ต่าที่สุด และต้องมีค่าต่ากว่า 30 เป็นตัวแบบการพยากรณ์
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซลของบริษัทกรณีศึกษา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาตั ว แบบพยากรณ์ ป ริ ม าณการใช้
เชื้ อ เพ ลิ งดี เซ ล ข องบ ริ ษั ท ก รณี ศึ กษ า ที่ เห ม าะส ม
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้อมูลปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงดีเซล (ลิตร) เป็นรายเดือน ของบริษัท กรณีศึกษา
ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2520 (ตารางที่ 1)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงดีเซล
ในอดีตของบริษัทกรณีศึกษา
2. เพื่ อ หาตั ว แบบการพยากรณ์ ที่ เหมาะสมกั บ
ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา

ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อเพลิงดีเซล (ลิตร) พ.ศ. 2558-2520
พ.ศ. 58 ลิตร พ.ศ. 59 ลิตร พ.ศ. 60 ลิตร
ม.ค
894 ม.ค
2,531 ม.ค
1,502
ก.พ.
1,520 ก.พ.
1,693 ก.พ.
1,093
มี.ค.
745 มี.ค.
1,653 มี.ค.
1,335
เม.ย.
955 เม.ย.
1,751 เม.ย.
1,249
พ.ค.
1,440 พ.ค.
1,394 พ.ค.
838
มิ.ย.
1,620 มิ.ย.
1,835 มิ.ย.
910
ก.ค.
1,750 ก.ค.
1,715 ก.ค.
1,965
ส.ค.
1,100 ส.ค.
2,385 ส.ค.
1,980
ก.ย.
1,115 ก.ย.
1,884 ก.ย.
1,793
ต.ค.
1,121 ต.ค.
1,688 ต.ค.
1,771
พ.ย.
1,096 พ.ย.
1,190 พ.ย.
359
ธ.ค.
1,568 ธ.ค.
796 ธ.ค.
900
ที่มา : บริษัทกรณีศึกษา
2. ผลการสร้าง Time Series Plot
กราฟระหว่างช่วงเวลากับปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
ดีของบริษัทกรณีศึกษา พ.ศ.2558-2520 รูปที่ 1

วิธีการวิจัย
ขั้นตอนการศึกษาตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการใช้
เชื้ อ เพลิ งดีเซลที่ เหมาะสม กรณี ศึ ก ษา : บริษั ท รับ เหมา
ก่อสร้างงานโยธา XYZ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ เชื้ อ เพลิ ง
ดีเซล (ลิตร) เป็นรายเดือนของบริษัทกรณีศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.
2558 - 2520
2. สร้าง Time Series Plot ระหว่างช่วงเวลากับ
ยอดขาย เพื่ อศึกษารูปแบบการกระจายตัวของข้อมูลนั้ น
มีอิทธิพลของฤดูกาลหรือไม่ (Seasonal / Non-seasonal)
3. การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์
โพเนนเชี ยล ขั้ นตอนนี้ เลื อกตัวแบบพยากรณ์ ด้วยวิธีก าร
ปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล เนื่องจากเป็นวิธีที่เข้าใจง่ายและ
ให้ค่าความแม่นยาในการพยากรณ์สูง
4. วิ เคราะห์ ค วามแม่ น ย าของตั ว แบบในการ
พยากรณ์ ข้ อ มู ล จากค่ า MAPE จากสมการที่ 1 โดย
Hyndman and Athanasopoulos (2014) แ ล ะ อ า ศั ย
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์ โดยเลือกตัว
แบบการพยากรณ์ที่มีค่า MAPE ต่าที่สุด ในการพยากรณ์
ค่ายอดขายล่วงหน้า 12 เดือน
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รูปที่ 1 Time Series Plot ข้อมูลกรณีศึกษา พ.ศ.2558-2520
จากรู ป ที่ 1 Time Series Plot มี ลั ก ษณะการ
กระจายตัวที่ มีอิท ธิพ ลของฤดูก าล (Seasonal) ซึ่งได้จาก
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3. ผลการพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์
โพเนนเชียล
หลังจากพิจารณาการกระจายตัวของข้อมูลจากรูปที่
1 มี ลั กษณะเป็ นฤดู กาล จึ งเลื อกใช้ ตั วแบบในการพยากรณ์
ข้ อมู ลด้ วยวิ ธี การปรั บเรี ยบเอกซ์ โพเนนเชี ยลแบบข้ อมู ลมี
อิทธิพลของฤดูกาล 3 ตัวแบบ ดังนี้
1) การพยากรณ์ ข้อมู ลด้ วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์
โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว
(Simple Seasonal) จากสมการที่ 2 โดย Gardner (1985)
และผลการพยากรณ์ (รูปที่ 2)
St  αX t  1  α * St 1

3) การพยากรณ์ ข้อมู ลด้วยวิธีก ารปรับ เรียบเอกซ์
โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม
เชิ งคู ณ (Winter’s Multiplicative) จ าก ส ม การที่ 3
โดย Gardner (1985) และผล (รูปที่ 4)
St  α( X t / I t  p )  1  αSt 1Tt 1

4. ผลวิเคราะห์ความแม่นยาของตัวแบบในการ
พยากรณ์ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่ าแม่น ยาในการพยากรณ์ ของตั ว
แบบจากค่า MAPE โดยอาศัยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติใน
การวิเคราะห์ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ค่า MAPE ของตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีการปรับ
เรียบเอกซ์โพเนนเชียล
ตัวแบบพยากรณ์
ค่า MAPE
Simple Seasonal
25.988
Winter’s Additive
26.080
Winter’s Multiplicative
32.440

(2)

2) การพยากรณ์ข้อมูลด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์
โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้ม
เ ชิ ง บ ว ก ( Winter’s Additive) จ า ก ส ม ก า ร ที่ 3
โดย Gardner (1985) และผล (รูปที่ 3)
S t  α( X t  I t  p )  1  αS t1 Tt1

(4)

(3)

A 39

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วจิ ัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม”
22 กุมภาพันธ์ 2522 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รูปที่ 2 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว (Simple Seasonal)

รูปที่ 3 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงบวก (Winter’s Additive)

รูปที่ 4 กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและแนวโน้มเชิงคูณ (Winter’s Multiplicative)
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รูปที่ 5 การกระจายตัวของข้อมูลที่ได้จากตัวแบบพยากรณ์ด้วยวิธีปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาล
เพียงอย่างเดียว (Simple Seasonal)
จากตารางที่ 3 เป็นค่าพยากรณ์ใช้เชื้อเพลิงดีเซล
5. การเลือกตัวแบบพยากรณ์ที่เหมาะสม
ล่ ว งหน้ า 12 เดื อ น ซึ่ ง มี ค่ า MAPE ต่ าที่ สุ ด จากการ
จากการพิจารณาค่า MAPE ในตารางที่ 2 เลือก
เปรียบเที ยบจากตัวแบบในการพยากรณ์ แบบอื่ น ๆ อยู่ ที่
ตั ว แบบพยากรณ์ ที่ มี ค่ า MAPE ที่ มี ค่ า ต่ าที่ สุ ด ในการ
25.988 % ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ Nor, Harun, and
พยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า 12 เดือน คือ วิธีการปรับเรียบ
Kassim (2007) และ El-Shafie, Mukhlisin, Najah, and
เอกซ์ โพเนนเชี ย ล กรณี ข้อ มู ล มี อิ ท ธิพ ลของฤดู ก าลเพี ย ง
Taha (2011) มีการอ้างถึงใน Johnson & King (1988) โดย
อย่างเดียว (Simple Seasonal) เป็นตัวแบบการพยากรณ์
ค่า MAPE ที่เหมาะสม จากตัวแบบในการพยากรณ์ต้องมีค่า
ปริ ม าณการใช้ เ ชื้ อ เพลิ ง ดี เ ซลของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาที่
ไม่เกิน 30% จึงจะสามารถยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล และ
เหมาะสมที่สุด (รูปที่ 5) และค่าการพยากรณ์ปริมาณการใช้
ถ้า MAPE ที่อยู่ระหว่าง 5-10 เปอร์เซ็นต์ จะถือได้ว่าเป็นตัว
เชื้อเพลิงดีเซล (ตารางที่ 3)
แบบในการพยากรณ์ที่มีความแม่นยาสูง
ตารางที่ 3 ค่ า พยากรณ์ ใ ช้ เชื้ อ เพลิ งดี เซล ล่ ว งหน้ า 12
สรุป
เดือน
การศึ ก ษาตั ว แบบพยากรณ์ ปริ ม าณ การใช้
เดือน
ค่าพยากรณ์ (ลิตร)
เชื้ อ เพลิ งดีเซลที่ เหมาะสม กรณี ศึ ก ษา : บริษั ท รับ เหมา
ม.ค.-61
1491.29
ก่ อ สร้ า งงานโยธา XYZ เริ่ ม จากการลงพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล
ก.พ.-61
1284.28
ปริ ม าณการใช้ เชื้ อ เพลิ งดี เซลของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา ราย
เดื อ น ตั้ งแต่ พ.ศ.2558-2520 จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาสร้ า ง
มี.ค.-61
1093.28
Time series Plot ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติ เพื่ อ
เม.ย.-61
1167.28
วิเคราะห์ ลั กษณะการกระจายของข้ อ มูล พบว่ า ข้อ มู ล มี
พ.ค.-61
1072.94
ลั ก ษณ ะการกระจายตั ว แบบมี อิ ท ธิ พ ลของฤดู ก าล
มิ.ย.-61
1303.94
(Seasonal) จึ งเลื อ กใช้ ตั วแบบพยากรณ์ ด้ ว ยวิธี ก ารปรั บ
ก.ค.-61
1658.94
เรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาล 3
ตัวแบบ คือ กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว
ส.ค.-61
1670.61
(Simple Seasonal) กรณีข้อมูลมีอิทธิพลของฤดูกาลและ
ก.ย.-61
1446.28
แนวโน้มเชิงบวก (Winter’s Additive) และ กรณี ข้อมูลมี
ต.ค.-61
1375.61
อิ ท ธิ พ ล ของฤดู ก าลแล ะแน วโน้ ม เชิ ง คู ณ (Winter’s
พ.ย.-61
730.61
Multiplicative) และอาศั ย ค่ า MAPE เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความ
ธ.ค.-61
936.95
คลาดเคลื่อนในของตัวแบบการพยากรณ์ พบว่า ตัวแบบ
พยากรณ์ด้วยวิธีการปรับเรียบเอกซ์โพเนนเชียล กรณีข้อมูล
มีอิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว มีค่า MAPE น้อยที่สุด
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เท่ากับ 25.988 คิดเป็นความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
ข้อมูลเพียง 25.988 % จึงเลือกตัวแบบพยากรณ์ดังกล่าว
ในการพยากรณ์ ป ริม าณการใช้ เชื้ อ เพลิ งดี เซลของบริษั ท
กรณีศึกษา ล่วงหน้า 12 เดือน

El-Shafie, A., Mukhlisin, M., Najah, A. A., & Taha, M. R.
(2011). Performance of artificial neural network
and regression techniques for rainfall-runoff
prediction. International Journal of Physical
Sciences, 6(8), 1997-2003.
Gardner, E. S. (1985). Exponential smoothing: The state
of the art. Journal of forecasting, 4(1), 1-28.
Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2014). Forecasting:
principles and practice: OTexts.
Khamooshi, H., & Abdi, A. (2016). Project duration
forecasting using earned duration management
with exponential smoothing techniques.
Journal of Management in Engineering, 33(1),
1-10.
Kim, T. Y., Dekker, R., & Heij, C. (2017). Spare part
demand forecasting for consumer goods using
installed base information. Computers &
Industrial Engineering, 103, 201-215.
Nor, N. I., Harun, S., & Kassim, A. H. (2007). Radial basis
function modeling of hourly streamflow
hydrograph. Journal of Hydrologic Engineering,
12(1), 113-123.
Shahandashti, S., & Ashuri, B. (2013). Forecasting
engineering news-record construction cost
index using multivariate time series models.
Journal of Construction Engineering and
Management, 139(9), 1237-1243.
Tratar, L. F., Mojškerc, B., & Toman, A. (2016). Demand
forecasting with four-parameter exponential
smoothing. International Journal of Production
Economics, 181, 162-173.
Wu, L., Liu, S., & Yang, Y. (2016). Grey double exponential
smoothing model and its application on pig
price forecasting in China. Applied Soft
Computing, 39, 117-123.

ข้อเสนอแนะ
ข้ อ มู ล จากการพยากรณ์ ดั ง กล่ า วถู ก ใช้ เ ป็ น
ข้อเสนอแนะให้ บริษัทกรณี ศึกษาในการจัดเตรียมปริมาณ
สิ น ค้ า ให้ มี ค วามเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ใน
ปัจจุบันและอนาคตต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพยากรณ์ปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงดีเซล โดยอาศั ยข้อมูลในอดีตที มีลักษณะแบบ
อนุ ก รมเวลา (Time Series) มาพยากรณ์ ค่ า ในอนาคต
เท่ านั้ น แต่ ค่ าความแม่ น ย าในการพยากรณ์ กรณี ข้ อมู ลมี
อิทธิพลของฤดูกาลเพียงอย่างเดียว (Simple Seasonal) ซึ่งมี
ค่า MAPE ต่าที่สุดจากการเปรียบเทียบจากตัวแบบในการ
พยากรณ์แบบอื่น ๆ อยู่ที่ 25.988 % เพื่อเป็นการปรับปรุง
ค่าความแม่นยาในการพยากรณ์ อาจจะต้องมีการใช้ตัวแบบ
ใน การพ ย ากรณ์ ที่ มี ค วาม ซั บ ซ้ อน ม ากยิ่ งขึ้ น เช่ น
Autoregressive-Integrated Moving Average (ARIMA)
หรือ โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks)
โดย ทฤษฎีตัวหลังนี้ต้องอาศัยปัจจัยนาเข้าหรือตัวแปรอื่น ๆ
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้เชื้อเพลิงดีเซล ของบริษัทกรณีศึกษา
เช่ น ปริ ม าณโครงการที่ รั บ เหมาต่ อ เดื อ น ราคาน้ ามั น
ปริมาณยานพาหนะ เป็นต้น เข้ามามีส่วนในการพยากรณ์
ปริมาณเชื้อเพลิงดีเซลในอนาคต ซึ่งจะทาให้ ค่าความแม่นยา
ในการพยากรณ์ เพิ่ มมากขึ้ นและเกิด ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ต่อไป
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นิรัติศัย ทุมวงษา. (2561). ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง. แนวโน้ม
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แนวคิดด้านความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน:
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมค้าไม้
The Safety Opinion of Employee Performance in Wood Industry
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานด้ า น
ความปลอดภั ย 2) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การปฏิ บั ติ งานด้ า นความปลอดภั ย ของพนั ก งาน และ 3) เปรี ย บเที ย บ
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงานกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มประชากรที่ใช้ คือ พนักงานอุตสาหกรรมค้าไม้ จานวน 79 คน การเก็บข้อมูล โดยวิธีการเจาะจง
ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสถิติค่าเอฟ ผลการศึกษา พบว่า
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานด้านความปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านการจัดการ และด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ า นประสบการณ์ ใ นการท างานและด้ า นสถานภาพต่ า งกั น ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งานเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ในด้านปฏิบัติงาน ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความปลอดภัย การปฏิบัติงานของพนักงาน อุตสาหกรรมค้าไม้
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Abstract
The aims of this research are to study 1) the concept of employee in the safety performance
level in wood industry. 2) The relationships among safety performance level of employee and, 3) the
comparison of safety performance with personal factor. The quantitative research methods were
employed in this study. For the quantitative research method, the questionnaire was used to collect data
from the samples consisting of 79 workers.
Statistics were used for analyzing data included mean, standard deviation, Pearson Correlation
Coefficient and F-test. The results were as follows: The employee had safety opinions, on the whole, at
an excellent level. The safety level in work performance, tool and machine using, environment and
management had relationships with statistically significant difference at .05 level. Personal characteristic
according to professional experience and status was different. The safety opinions level of the employee
in work performance, in terms of tool and machine using, environment and management had relationships
with statistically significance difference at .05 level.
Keywords: Safety, Employee Performance, Wood Industries
ปลอดภัยที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการให้ความสาคัญกับ
การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน (รัศลี จอประยูน , 2550)
เป็นแนวทางในการช่วยลดการสูญเสียและเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการ
สร้างขวัญกาลังใจให้แก่พนักงานและส่งเสริมให้มีการทางาน
อย่างระมัดระวังอีกด้วย
งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภั ย ตามแนวความคิ ด ของพนั ก งาน โดยใช้
กรณีศึกษา อุตสาหกรรมค้าไม้ เพื่อเปรียบเทียบและศึกษา
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ใน
อุตสาหกรรมค้าไม้

บทนา
ในการปฏิบั ติงานโรงงานอุ ตสาหกรรมสิ่งที่ต้อ ง
คานึงถึงเสมอ คื อ ความปลอดภั ยโดยเฉพาะการผลิต ใน
ภาคอุ ต สาหกรรมซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการที่ จ ะได้ รั บ
อันตรายจากการทางาน หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพอ
ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ
ผลผลิ ต เครื่ องจัก รที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต ทรัพ ย์สิ น อื่น ๆ และ
บริ ษั ท ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น
จานวนมาก การลงทุนเพื่อป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นจึง
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ การดาเนินการให้
สภาพการทางานของคนงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึง
เป็นสิ่งสาคัญ เพราะการทางานอย่างปลอดภัยนอกจากจะ
เป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรมยังก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิต
ลดลง กาไรมากขึ้น สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ
และความปลอดภัยในการดารงชีวิต (วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2547)
อุตสาหกรรมไม้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าและ
เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรม อื่ น ๆ
อีกมากมาย การใช้ไ ม้เป็ นวัตถุ ดิบของอุต สาหกรรมไม้ใ น
ประเทศมีความต้องการสูงขึ้นและมีการส่งออกต่างประเทศ
ในอุ ต สาหกรรมไม้ ไ ด้ มี ก ารน าเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการซึ่งเครื่องมือเหล่านี้
นาไปสู่อุบัติเหตุในการปฏิบัตงิ านก่อให้เกิดอันตรายหากขาด
การจั ดการด้า นความปลอดภัย ดั งนั้ นเมื่อ ชีวิ ตต้ องอยู่ ใ น
ความเสี่ ย ง จึ ง ต้ อ งมี ห ลั ก ความปลอดภั ย ขึ้ น ในโรงงาน
เพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในบริเวณ
โรงงาน ซึ่ งในแต่ ล ะโรงงานก็ จ ะมี ก ารใช้ ม าตรการความ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้านความปลอดภัย
2. เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ การ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านด้ า นความ
ปลอดภัยของพนักงานกับปัจจัยส่วนบุคคล

วิธีการวิจัย
1. ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหา แนวคิดด้านความปลอดภัย
ของพนักงานในการปฏิบัติงาน
ขอบเขตด้ า นประชากรเป้ า หมาย พนั ก งานใน
โรงงานอุตสาหกรรมค้าไม้ จานวน 79 คน เก็บข้อมูล โดย
วิธีการเจาะจง (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552)
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ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานประกอบด้วยเพศ อายุ สังกัด
ฝ่าย อายุการทางาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และ
ด้ า นประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ อั น เนื่ อ งมาจากการ
ทางาน
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การ
ปฏิ บั ติ งานด้ า นความปลอดภั ย โดยมุ่ งเน้ น ประเด็ น ที่
เกี่ ย วข้ อ ง คื อ ด้ า นปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการ
จัดการ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน
ซึ่งประกอบด้วย (1) เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ
ซึ่ ง เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (2) เป็ น
แบบสอบถามการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย โดยเกณฑ์
วัดความคิดเห็นมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5
ระดับ ดังนี้ (มากที่สุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, น้อย=2,
น้อยที่สุด=1) กาหนดเกณฑ์สาหรับแปลความหมายสาหรับ
คะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2540) (4.20–5.00=มากที่สุด, 3.40–4.19
=มาก, 2.60–3.39=ปานกลาง, 1.80–2.59=น้อย, 1.00–
1.79=น้อยที่สุด) และ (3) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล โดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์สาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์
ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ (1) ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบน
มาตรฐานเพื่อใช้ในการอธิบายค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จาก
การปฏิบัติด้านความปลอดภัย (2) ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (กั ล ยา
วานิชย์บัญชา, 2552) และ (3) ค่าการเปรียบเทียบระหว่าง
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของพนักงานกับปัจจัย
ส่วนบุคคล โดยทดสอบค่าสถิติค่าเอฟ (F-test)

ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดย
ภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =4.02) เมื่อพิจารณา
ประเด็นย่อย พบว่า ข้อที่มีค่าสูงสุด คือ ไม่มีการนาวิธีการ
และขั้นตอนในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์มา
ทบทวนก่ อ นปฏิ บั ติ ง าน ( X = 4.32) รองลงมา คื อ
หลังจากที่ใช้อุปกรณ์ จะจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ ( X =
4.27) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการนาเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือหรือเอกสารมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ( X =3.28)
ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.48) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ข้อ
ที่มีค่าสูงสุด คือ มีการดูแลพื้นที่ทางานอย่างเป็นระเบียบ
และสะอาด ( X =4.53) รองลงมา คือ มีการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ที่มีเครื่องจักร ( X =3.62) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสารเคมี ( X =3.13)
ด้านการจัดการ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.42) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ข้อที่
มีค่าสูงสุด คือ มีการปฏิบัติตามป้าย เตือนต่าง ๆ ที่กาหนด
ไว้ ( X =4.56) รองลงมา คือ มีการสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
( X =4.54) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการเสนอแนะ
หรื อ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ใน
การทางาน ( X =4.15) (ตารางที่ 1)
2. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติงาน
ด้า นความปลอดภั ย ของพนั กงาน โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (ตารางที่ 2) พบว่ า ด้ า นการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์และด้านการจัดการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ มี
ความสัมพันธ์กับด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ค่าการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย ของพนัก งานกั บ ปั จจั ยส่ วนบุค คล โดย
ทดสอบสถิติค่าเอฟ (F-test) (ตารางที่ 3-4) พบว่า ปัจจัย
ส่ ว นบุ ค คลด้ า นประสบการณ์ ใ นการท างานและด้ า น
สถานภาพต่างกัน ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติงาน ด้านการใช้เครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการ
จัดการต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยและ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม
พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์
การทางาน การศึกษา รายได้ ประสบการณ์ในการได้รับ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ด้านปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X =4.42) เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ข้อที่
มีค่าสูงสุดในระดับมากที่สุด คื อ มีการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายเมื่อปฏิบัติงาน ( X =4.49) รองลงมา คือ มีการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการทางานที่ได้รับการอบรม
( X =4.47) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ มีการหยอกล้อ
หรือเล่นกับเพื่อนร่วมงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ( X =3.38)
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อุบัติเหตุจากการทางาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย และ
ปลอดภั ย มากกว่ า พนั ก งานชายพนั ก งานที่ เ คยประสบ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการ
อุบัติเหตุจากการทางาน พนักงานที่ไม่เคยอบรมด้านความ
รั บ รู้ ร ะบบความปลอดภั ย ไม่ แ ตกต่ า งกั น พนั ก งานหญิ ง
ปลอดภัย และพนักงานที่ไม่เคยอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
พนักงานที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการทางาน พนักงานที่
อันตรายส่วนบุคคลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการรับรู้
เคยอบรมด้านความปลอดภัย และพนักงานที่เคยอบรมการ
ระบบความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ใช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อัน ตรายส่ ว นบุ ค คลมี พ ฤติ ก รรมความ
ความปลอดภัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน (โดยภาพรวม)
ความปลอดภัย
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X
ด้านการปฏิบัติงาน
4.24 0.36
มากที่สุด
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
4.02 0.56
มาก
ด้านสภาพแวดล้อม
3.48 0.89
มาก
ด้านการจัดการ
4.42 0.48
มากที่สุด
ภาพรวม
4.04 0.57
มาก
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน
ตัวแปร
S.D.
X1
X2
X
ด้านการปฏิบัติงาน
3.886 0.363
.260*
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
4.018 0.564
ด้านสภาพแวดล้อม
3.484 0.891
ด้านการจัดการ
4.416 0.476
** มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

X3
-0.078
.517**
-

X4
.454**
.532**
.104
-

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ทั้ง 4 ด้าน จาแนกตาม
ลักษณะทางด้านประสบการณ์ในการทางาน
แหล่งความแปรปรวน
ด้านการปฏิบัติงาน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านสภาพแวดล้อม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ด้านการจัดการ
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

df

SS

MS

F

P

1.813
8.482
10.295

7
71
78

0.259
0.119

2.168

0.047**

5.938
18.877
24.815

7
71
78

0.848
0.266

3.191

0.005**

29.671
32.218
61.889

7
71
78

4.239
0.454

9.341

0.000**

6.357
11.247
17.604

7
71
78

0.908
0.158

5.733

0.000**

** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01, * มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทัง้ 4 ด้าน จาแนก
ตามลักษณะทางด้านสถานภาพ
แหล่งความแปรปรวน
df
ด้านการปฏิบัติงาน
ระหว่างกลุ่ม
1.840
ภายในกลุ่ม
8.454
รวม
10.295
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ระหว่างกลุ่ม
2.774
ภายในกลุ่ม
22.041
รวม
24.815
ด้านสภาพแวดล้อม
ระหว่างกลุ่ม
2.089
ภายในกลุ่ม
59.799
รวม
61.889
ด้านการจัดการ
ระหว่างกลุ่ม
3.073
ภายในกลุ่ม
14.531
รวม
17.604
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 * มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05

SS

MS

F

P

4
74
78

0.460
0.114

4.027

0.005**

4
74
78

0.693
0.298

2.328

0.064*

4
74
78

0.522
0.808

0.646

0.631

4
74
78

0.768
0.196

3.913

0.006**

เครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อมและด้านการ
จัดการต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุป
การศึกษาการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตาม
แนวความคิดของพนักงานบริษัท กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
ค้าไม้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลระดับความคิดเห็นที่เกี่ ยวข้อง
กั บ ความปลอดภั ย ในด้ า นต่ า ง ๆ ของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จานวน 79 คน โดยใช้แบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยใน
ทรรศนะของพนักงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มากและด้ า นที่ ม ากที่ สุ ด คื อ
ด้ า นการจั ด การ รองลงมา คื อ ด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
ด้ า นปฏิ บั ติ ง านและด้ า น
สภาพแวดล้ อ ม ตามล าดั บ ส่ ว นด้ า นการปฏิ บั ติ ง านมี
ความสัมพันธ์กับด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
และด้านการจัดการ และด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักร
และอุปกรณ์มีความสัมพันธ์กับด้านสภาพแวดล้อมและการ
จัดการ อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และปัจจั ย
ส่ ว นบุ ค คลด้ า นประสบการณ์ ใ นการท างานและด้ า น
สถานภาพต่างกัน ระดับความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย ในด้ า นปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ

ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบระดับความคิดเห็นต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นความปลอดภั ย ตามแนวความคิ ด ของ
พนักงาน บริษัทกรณีศึกษา มีอยู่ 2 ด้าน ที่ระดับมากที่สุด
คื อ ด้ า นปฏิ บั ติ ง านและด้ า นการจั ด การ ดั ง นั้ น โรงงาน
กรณีศึกษา ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในวางระบบการจัดการ
ความปลอดภัย เช่น การนาระบบ ISO 18000 เข้ามาใช้ใน
การบริหารความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น รวมไปถึง
การก าหนดระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ เข้ มงวดในการปฏิ บั ติ งาน
ร่วมกับเครื่องจักรในโรงงานและบทลงโทษที่รุนแรงหากมี
การตรวจพบพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กาหนดขึ้น
เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องอันตรายส่วนบุคคล
2. จ าก กา รศึ กษาปั จจั ยส่ วนบุ ค คล ด้ า น
ประสบการณ์ในการทางานและสถานภาพนั้น มีผลต่อความ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในด้ า นปฏิ บั ติ ง าน
เนื่ องจาก พนั กงานที่ มี ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ มากกว่ า และมี
ครอบครั ว แล้ ว จะให้ ค วามส าคั ญ และตระหนั ก ถึ ง ความ
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ปลอดภัยในการทางานมากเท่าพนักงานที่มีประสบการณ์
น้อยหรือยังไม่มีครอบครัว ส่วนนี้โรงงานกรณีศึกษาควรมี
การจั ดฝึ กอบรมให้ความรู้ หรื อจั ดกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ความปลอดภัยในการทางานกับเครื่องจักรเป็นประจาเพื่อ
กระตุ้นเตือนให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การทางานต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตมีเทนของน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชนด้วยกระบวนการหมัก
ร่วมแบบไร้อากาศกับกากน้าตาลภายใต้อุณหภูมิ 35 ๐C ซึ่งอัตราส่วนของการหมักร่วมระหว่างน้ากากส่าของโรงงานสุรากลั่น
ชุมชนกับกากน้าตาลที่ศึกษา คือ 99 : 1, 98 : 2, 97: 3, 96 : 4 และ 95 : 5 ตามลาดับ ผลการทดลอง พบว่า อัตราส่วนที่
เหมาะสมในการหมักร่วมน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชนกับกากน้าตาลให้ผลได้มีเทนและผลิตมีเทนสูงสุ ดที่อัตราส่วนร้อยละ
99 : 1 (2.92 g COD) มีค่าเท่ากับ 334 ml CH4/g COD และ 17 m3 CH4/m3 Wastewater ตามลาดับ ก๊าซชีวภาพมีความ
เข้มข้นของมีเทนอยู่ในช่วงร้อยละ 55-70 และมีความเข้มข้นมีเทนเฉลี่ยร้อยละ 62.5 การวิเคราะห์การเสริมกันของการหมัก
ร่วมน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชนกับกากน้าตาลพบให้ผลได้มีเทนสูงสุดที่อัตราส่วนร้อยละ 99 : 1 มีผลได้มีเทนเพิ่มขึ้น 69
ml CH4/ g COD ในกระบวนการหมักร่วมสามารถปรับค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของน้ากากส่า ให้สูงขึ้นจาก 14.39
เป็น 25.09 ด้วยการหมักร่วมน้ากากส่ากับกากน้าตาลที่อัตราส่วนร้อยละ 99 : 1 ส่งผลให้ศักยภาพการผลิตมีเทนเพิ่มขึ้น
ค้าส้าคัญ: การผลิตก๊าซชีวภาพ การย่อยสลายแบบไร้อากาศ น้ากากส่า กากน้าตาล
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Abstracts
The objective of this research was to determine the methane production potential of distillery
wastewater (DW) by anaerobic co-digestion with molasses (ML) under mesophilic condition (35°C), which
the ratio of DW and ML for the study was 99 : 1, 98 : 2, 97: 3, 96 : 4 and 95 : 5, respectively. The results
showed that, the optimal ratio of the anaerobic co-digestion of DW with ML was 99: 1 (2.92 g COD) with
methane yield and methane production of 343 ml CH4/g COD and 17 m3 CH4/m3 wastewater, respectively.
The synergies methane potential analysis of co-digestion DW with ML found high methane yield at ratio
99: 1 with methane yield increasing of 69 ml CH4/g COD. Co-digestion with ML (99: 1) increased the ratio of
carbon to nitrogen of DW from 14.39 to 25.09 which resulting the methane production potential
enhanced.
Keywords: Biogas Production, Anaerobic Co-Digestion, Distillery Wastewater, Molassess
ให้น้ากากส่ามีผลผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียง 8-10 L CH4/L
Wastewater (ชุติมา ฉันท์พลากร, 2551) เนื่องจากโปรตีน
ที่สูงทาให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียและส่งผลยับยั้งการ
ท างานของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นกลุ่ ม ผลิ ต มี เ ทน ซึ่ งมี ป ริ ม าณก๊ า ซ
ชีวภาพน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับน้าเสียประเภทอื่น ๆ เช่น
น้าเสียจากโรงงานแป้งมันให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพ 10-15 L
CH4/L Wastewater (Ma, Wambeke, Carballa &
Verstraete, 2008) และผลผลิตก๊าซชีวภาพจากน้าเสีย
โรงงานปาล์มน้ามันสูงถึง 20-25 L CH4/L Wastewater
(Wong, Teng, Ong, Norhashimah, Rafatullah &
Leong (2014). เป็นต้น ซึ่งข้อจากัดดังกล่าวสามารถสรุปได้
จากรายงานของ Wasterholm, Hansson and Schnurer
(2012) ดังนี้คือ อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่า (< 15)
เนื่องจากมีปริม าณของโปรตีนสู งซึ่งมีแนวโน้มจะถูกย่อ ย
สลายกลายเป็นแอมโมเนียไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นจานวนมากในสภาวะไร้อากาศ มีปริมาณของซัลเฟตสูง
ส่งผลให้ในกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศเกิดการ
ผลิ ต มี เ ทนลดลงแต่ จ ะเกิ ด ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ สู ง ขึ้ น ซึ่ ง
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิด
สร้างมีเทน มี Buffer Capacity และปริมาณของ Trace
Elements ต่ า ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพลดลงด้วย ซึ่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และ
แอมโมเนี ย ในระบบหมั ก เท่ า กั บ 240 และ 52 mg/L
ตามลาดับ (Tang, Fujimura, Shigematsu, Morimura &
Kida, 2007) ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ มี ค วามน่ า สนใจในการ
แก้ ปั ญ หาดั งกล่ าว คื อ การใช้ กลยุ ท ธ์ การหมั กร่ ว ม (CoDigestion Strategies) เนื่องจากข้อดีของหมักร่วมคือ ปรับ
สมดุลปริมาณสารอาหารในระบบทาให้อัตราส่วนคาร์บอน
ต่อไนโตรเจนสูงขึ้น ช่วยเจือจางสารพิ ษที่มีผลต่อจุลินทรีย์
ชนิ ด สร้ า งมี เ ทนในน้ าทิ้ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้ มี เ ทน (Methane
Yield) สูงขึ้น (Kangle, Kore, Kore & Kulkarni, 2012);

บทน้า
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต สุ ร า ชุ ม ช น แ ล ะ
เอทิลแอลกอฮอล์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2559
มีโรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตกว่า 2,600
รายทั่วประเทศ (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
, 2559) การผลิ ต เอทิ ล แอลกอฮอล์ จ ากวั ต ถุ ดิ บ ทาง
การเกษตรของประเทศไทย เช่น กากน้าตาลน้าอ้อย ข้าว
เหนี ย ว น้ าตาลมะพร้ า ว และน้ าตาลโตนด ซึ่ ง ใน
กระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ของโรงงานสุรากลั่นชุมชนจะ
มีน้าเสียเกิดขึ้นเรียกว่า น้ากากส่า (Spent Wash or
Distillery Wastewater) มีน้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 30
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และมีค่าความสกปรกในรูปซีโอดีสูง
ถึง 50-104 g/L (ชุติมา ฉันท์พลากร, 2551) ประกอบไป
ด้วยสารอินทรีย์ รวมทั้ง ยีสต์ แอมโมเนีย ฟอสเฟต และ
น้ าตาลที่ ค งเหลื อ อยู่ ไม่ ส ามารถปล่ อ ยทิ้ ง สู่ แ หล่ ง น้ าได้
โดยตรง ต้ อ งมี ก ารบ าบั ด หรื อ การน าน้ ากากส่ า ไปใช้
ประโยชน์ ถ้าสามารถนาเอาน้ากากส่าดังกล่าวมาผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพได้ จ ะท าให้ โ รงงานสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชนสามารถลด
ค่าใช้จ่ ายเรื่ องต้นทุ นพลังงานได้ เป็นอย่างมาก เนื่ องจาก
ปัจจุบันโรงงานใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิงหลัก (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ , 2543) ซึ่งการ
ย่อยสลายแบบไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) จะย่อย
สลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นก๊าซมีเทนร้อยละ 60-70 ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 28-38 และก๊าซอื่น ๆ ซึ่งรวม
เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้ใช้ให้ความ
ร้อนในกระบวนการกลั่นเป็นการลดต้นทุนในการผลิต
โรงงานสุรากลั่นชุมชนสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ
ร่ว มกั บ สามารถบ าบั ด น้ าเสี ยไปพร้ อ ม ๆ กั น จะส่ งผลให้
โรงงานมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดได้มากขึ้น แต่
ด้ ว ยข้ อ จ ากั ด บางประการของน้ ากากส่ า เช่ น มี ป ริ ม าณ
ไนโตรเจนสูงและมีอัตราส่วนคาร์บอนต่ อไนโตรเจนต่า ทา
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Koupaie, Leiva, Eskicioglu & Dutil, 2014)
มีงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาการใช้วัสดุหมักมากกว่าหนึ่งชนิด
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ O-Thong, Boe & Angelidaki
(2012) กล่าวว่า ตัวย่อยร่วม มีความสาคัญในการช่วยเพิ่ม
การผลิตก๊าซชีวภาพ ส่วนใหญ่ตัวย่อยร่วมจะเป็นมูลสัตว์
และวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เพราะเป็นการเพิ่มแหล่ง
สารอาหารให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจเป็นแหล่งช่วยเพิ่ม
จุลินทรีย์
การใช้วัสดุเศษเหลือที่เป็นแหล่งของสารอินทรีย์
เพื่อเป็นตัวย่อยร่วมกับน้าเสียในการผลิตก๊าซชีวภาพ จึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ และช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
นอกจากนี้การหมักแบบใช้ตัวย่อยร่วมมักใช้วัสดุหรือของ
เสียจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่มีปริมาณสารอินทรีย์และ
อั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนสู ง เช่ น กากน้ าตาล
การศึกษาการใช้กากน้าตาลเป็นสารหมักร่วมกับตะกอนน้า
เสีย พบว่า ในอัตราส่วน 7 : 3 ให้ผลได้มีเทน 270 ml
CH4/g COD ซึ่งความเข้มข้นของมีเทนในก๊าซชีวภาพ
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74.4 เป็น 82.8 (Lee, Yun, Kim, Wee
& Cho, 2014).
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ากากส่าโดยการหมักร่วมระหว่างกับ
กากน้าตาล โดยศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการทดลอง ซึ่งการศึกษา
ศักยภาพในการผลิตมีเทนด้วยระบบแบบกะได้ศึกษาผลของ
อั ต ราส่ ว นน้ ากากส่ า ต่ อ กากน้ าตาล ซึ่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าก
การศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต มี เ ทนด้ ว ยระบบแบบกะจะ
นาไปสู่การศึกษาศักยภาพในการผลิตมีเทนแบบต่อเนื่อง
ต่อไป

การเกษตร ต าบลบ้ า นพร้ า ว อ าเภอป่ า พะยอม จั งหวั ด
พัทลุง
1.2 กล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสมสาหรับการผลิตมีเทนที่
อุณหภูมิ 35◦C ซึ่งเป็นตะกอนจุลินทรีย์จากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ตาบลห้วยยูง อาเภอเหนื อ
คลอง จั ง หวั ด กระบี่ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหน่ ว ยวิ จั ย การ
จัดการทรัพยากรจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
พัทลุง
2. การเตรียมกล้าเชื้อ
นากล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสมสาหรับการผลิตมีเทนที่
อุณหภูมิ 35◦C มาเติมน้าทิ้งจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบ
เพื่อเป็นแหล่งอาหารสาหรับกล้าเชื้อ ในขวดน้าเกลือขนาด
500 ml ปริมาตรใช้งาน 200 ml โดยใช้อัตราส่วนระหว่าง
น้าทิ้งจากโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบต่อกล้าเชื้อเท่ากับ 2 :
8 จากนั้นปรับค่าพีเอชเริ่มต้นให้อยู่ในช่วง 7-7.5 โดยการ
เติม NaHCO3 ที่ความเข้มข้น 5 g/L และให้ได้ค่าความเป็น
ด่าง 5 g/kg CaCO3 กวนผสมให้เข้ากันดี จากนั้นนามาบ่มที่
อุณหภูมิ 35◦C เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยในระหว่างการ
หมั ก ตรวจวั ด ปริ ม าณก๊ า ซชี ว ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ย Gas
Counter และวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพด้วยเครื่อง
Gas Chromatography (O-Thong, Boe, & Angelidaki,
2012) เมื่อกล้าเชื้อหยุดผลิตก๊าซชีวภาพและมีความเข้มข้น
ของตะกอนจุลินทรีย์ไม่ต่ากว่า 40 g/L จึงสามารถนามาใช้
ในการทดสอบศักยภาพการผลิตมีเทนจากน้ากากส่าของ
โรงงานสุรากลั่นชุมชนและสารหมักร่วม
3. การศึกษาองค์ประกอบของน้้ากากส่าของโรงงานสุรา
กลั่นชุมชน กากน้้าตาล และกล้าเชื้อ
เก็บตัวอย่างน้ากากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุ มชน
ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ 4 oC ในส่ ว นของเสี ย กลี เ ซอรอลเก็ บ ไว้ ที่
อุณหภูมิห้อง จากนั้นวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างแต่
ละชนิด โดยองค์ประกอบทางเคมีที่ศึกษา คือ pH, COD,
Volatile Fatty Acid (VFA), Alkalinity, Total Nitrogen
(TN), Total phosphorus (TP), Total solid (TS),
Protein, Carbohydrate และ Lipids (American Public
Health Association [APHA], 2012)
4. การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างน้้ากากส่าโรงงาน
สุรากลั่นชุมชนกับกากน้้าตาลโดยใช้กลยุทธ์การหมักร่วม
ในการผลิตมีเทน
การศึ ก ษาผลของอั ต ราส่ ว นระหว่ า งน้ ากากส่ า
โรงงานสุรากลั่นชุมชนกับสารหมักร่วมต่อศักยภาพในการ
ผลิ ต มี เ ทน ทดลองในขวดน้ าเกลื อ ขนาด 500 ml ใน
ปริมาตรใช้งาน 200 ml โดยผสมน้ากากส่ากับสารหมักร่วม
ดังนี้ คือ ใช้กากน้าตาล ร้อยละ 1, 2, 3, 4 และ 5 (v/v)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบของน้ ากากส่ า ของ
โรงงานสุรากลั่นชุมชน กากน้าตาล ของเสียกลีเซอรอล และ
กล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสมสาหรับผลิตมีเทน
2. เพื่อศึกษาถึงอัตราส่วนของสารหมักร่วมต่อน้า
กากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชน

วิธีการวิจัย
1. วัสดุ
1.1 ตัวอย่างน้ากากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชน
(Distillery Wastewater of Community Refined
Liquors) ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิสาหกิจชุมชนปาริ
ฉัตต์สุราทิพย์ ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัด
สตู ล กากน้ าตาล (Molasses) ได้ ซื้ อ จากร้ า นสมศรี
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ผสมกับน้ากากส่า โดยให้มีปริมาณของแข็งระเหยได้เริ่มต้น
ร้อยละ 2 จากนั้นปรับค่าพีเอชเริ่มต้นด้วย NaHCO3 ให้อยู่
ในช่วง 7-7.5 และเติมกล้าเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 80 (มีความ
เข้มข้นของ VSS 15 กรัมต่อลิตร) ของปริมาตรทดลอง ที่
อัตราส่วนน้าเสียต่อกล้าเชื้อร้อยละ 20 : 80 ผสมให้เข้ากัน
ดี จากนั้นพ่นด้วยแก๊สไนโตรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ 80 : 20 เป็ น เวลา 5 นาที เพื่ อ ท าให้
ภายในขวดน้าเกลืออยู่ในสภาวะไร้อากาศ ปิดขวดน้าเกลือ
ด้วยจุกยางและฝาอลูมิเนียมด้วย Hand Crimper นาไปบ่ม
ที่สภาวะอุณหภูมิ 35◦C เป็นเวลา 45 วัน โดยระหว่าง
กระบวนการหมักจะตรวจวัดผลผลิตมีเทนโดยการวัดปริ
มาตรการผลิตก๊าซชีวภาพโดยการแทนที่น้า (Angelidaki,
et al., 2009) และวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ
ด้วยเครื่องก๊าซโครมาโตกราฟฟี (O-Thong, Boe &
Angelidaki, 2012)
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวางแผนการทดลองแบบแฟกทอเรียลในสุ่ม
สมบูรณ์ (Factorial in Completely Randomized
Design) โดยในแต่ ล ะชุ ด การทดลองจะทดลอง 3 ซ้ า
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี t-test
(Independent Sample t-test) กาหนดระดับนัยสาคัญ
เท่ากับ .05 ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ

ไนโตรเจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญต่อกระบวนการย่อยสลาย
แบบไร้ อ ากาศ โดยอั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนที่
เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 20-30

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

กากน้ าตาล ที่ ใ ช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการหมั ก ร่ ว มมี
องค์ป ระกอบหลัก สารอิน ทรี ย์ ในรูป ของซีโ อดีสู ง ซึ่ งมี ค่ า
เท่ากับ 1,210 และ 2,925 g/L ตามลาดับ มีค่าของแข็ง
ทั้งหมดเท่ากับ 915 และ 280 g/L ตามลาดับ และมี
ปริมาณของแข็งระเหยได้เท่ากับ 672 และ 255 g/L
ตามลาดับ ซึ่งจากงานวิจัยของ Lee, Yun, Kim, Wee, &
Cho. (2014) พบว่า กากน้าตาลมีค่าซีโอดี 128.40 g/L
มีค่าของแข็งทั้งหมดเท่ากับ 89.70 g/L และมีปริมาณ
ของแข็งระเหยได้เท่ากับ 86.20 g/L
3. ผลของอัตราส่วนการหมั กร่ วมระหว่างน้้ ากากส่ า
โรงงานสุรากลั่นชุมชนกับกากน้้าตาลในการผลิตมีเทน
การศึกษาอัตราส่วนในการหมักร่วมแบบไร้อากาศ
ต่อประสิทธิภาพการผลิ ตมีเทนจากน้ากากส่าของโรงงาน
สุรากลั่นชุมชน (DW) กับกากน้าตาล (ML) ที่อัตราส่วน
ร้อยละ 99 : 1, 98 : 2, 97 : 3, 96 : 4 และ 95 : 5 (ตาราง
ที่ 2) โดยให้มี ป ริม าณของแข็ งระเหยได้ ไ ม่เ กิ นร้ อ ยละ 2
หมักที่อุณหภูมิ 35◦C เป็นเวลา 45 วัน พบว่า ชุดการ
ทดลองที่อัตราส่วนของน้ากากส่า หรับกากน้าตาลที่ร้อยละ
99 : 1 มีศักยภาพในการผลิตมีเทนสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญ
(p< 0.05) โดยมีปริมาณมีเ ทนสะสมสูงสุดถึง 1,008 ml
CH4 รองลงมาเป็นชุดการทดลองที่อัตราส่วนของน้ากากส่า
กับกากน้าตาลร้อยละ 98 : 2 มีปริมาณมีเทนสะสมเท่ากับ

ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของน้ากากส่าของโรงงาน
สุรากลั่นชุมชน กากน้าตาล และกล้าเชื้อ
Characteristics
pH
TS (g/l)
VS (g/l)
Ash (g/l)
COD (g/l)
Alkalinity
(mg/l)
VFA (mg/l)
Carbohydrate
(g/l)
Reducing sugar
(g/l)
Lipid (g/l)
Hydrogen (%)
Oxygen (%)
Carbon (%)
Nitrogen (%)
C/N ratio

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของน้้ากากส่าของโรงงาน
สุรากลั่นชุมชน กากน้้าตาล ของเสียกลีเซอรอล และกล้า
เชื้อ
จากการวิ เ คราะห์อ งค์ ประกอบทางเคมี ของน้ า
กากส่า โรงงานสุ รากลั่ นชุม ชน (Distillery Wastewater :
DW) กากน้าตาล (Molasses : ML) และกล้าเชื้อ ผลการ
ทดลอง (ตารางที่ 1) น้ากากส่าของโรงงานสุรากลั่นชุมชน
กากน้าตาล รวมทั้งกล้าเชื้อที่ใช้ในการทดลอง พบว่า น้า
กากส่าของโรงงานสุ รากลั่นชุมชนมีองค์ประกอบของซีโอดี
(Chemical Oxygen Demand : COD) เท่ากับ 570.71
g/L ค่าพีเอช เท่ากับ 3.52
มี อัตราส่วนคาร์บอนต่ อ
ไนโตรเจนต่าเท่ากับ 14.39 สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ
ชุติมา ฉันท์พลากร (2551); ไพจิตรา กระแจเหิน (2552)
ซึ่งได้ศึกษาองค์ประกอบของน้ากากส่า โดยพบว่า น้ากาก
ส่ามีค่าซีโอดีอยู่ในช่วง 50-150 g/L ค่าพีเอช อยู่ในช่วง
3.6-4.5 และมีค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่าซึ่งมีค่า
เท่ากับ 10 จะเห็นได้ว่า น้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชนจะ
มี ค่ า อั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนจะอยู่ ใ นช่ ว งที่ ไ ม่
เหมาะสม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งานวิ จั ย ของ Álvarez,
Otero and Lema (2010) พบว่า อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
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DW
(g)
3.52±0.02
44.08±0.60
40.67±0.58
0.34±0.02
57±0.71

ML
(g)
4.95±0.01
914.50±2.17
671.97±4.96
24.25±2.79
1210±2.83

Inoculum
(g)
7.61±0.02
81.26±1.41
48.48±0.00
3.29±1.56
73±0.14

6.67±0.02

583.33±0.01

33.33±0.00

2214.26±0.01

9470.62±0.01

280.39±0.00

28.68±0.33

1355.56±5.23

11.32±1.11

3.41±0.96

267.92±0.00

9.98±8.56

11.90±0.97
27.71±0.09
43.35±0.04
27.06±0.54
1.88±0.02
14.39

46.78±2.79
5.83±0.02
37.55±0.22
55.15±0.04
1.46±0.03
37.77

1.33±0.97
ND
ND
ND
ND
ND
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958 ml CH4 และต่าสุดจะเป็นชุดการทดลองที่อัตราส่วน
ของน้ากากส่ากับกากน้าตาลร้อยละ 97 : 3, 96 : 4 และ
95 : 5 ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ (p< .05) มีค่ า
เท่ากับ 918, 914 และ 910 ml CH4 ตามลาดับ (รูปที่ 2)
สอดคล้องกับปริมาณผลได้มีเทน พบว่า ชุดการทดลองที่
อัตราส่วนของน้ากากส่ากับกากน้าตาลที่ร้อยละ 99 : 1 มี
ปริมาณมีเทนสะสมสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญ (p< .05) มีค่า
เท่ากับ 334 ml CH4/g COD รองลงมาเป็นชุดการทดลองที่
อัตราส่วนของน้ากากส่ากับกากน้าตาลร้อยละ 98 : 2, 97 :
3, 96 : 4 และ 95 : 5 มีปริมาณผลผลิตได้มีเทนเท่ากับ
321, 303, 291 และ 287 ml CH4/g COD ตามลาดับ
สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตมีเทน พบว่า ชุดการทดลองที่
อัตราส่วนของน้ากากส่ากับกากน้าตาลที่ ร้อยละ 99 : 1 มี
ตารางที่ 2 สภาวะที่ใช้ในการทดลอง
Experiment
100%DW
DW+1%ML
DW+2%ML
DW+3%ML
DW+4%ML
DW+5%ML

ศักยภาพในการผลิตมีเทนสูงสุดอย่างมีนัยสาคัญ (p< .05)
โดยมี ปริ มาณผลผลิต มีเ ทนสูงสุด ถึง 16.38 m3 CH4 /m3
Wastewater รองลงมาเป็นชุดการทดลองที่อัตราส่วนของ
น้ากากส่ า กับ กากน้าตาลร้อ ยละ 98 : 2 มี ปริ ม าณมีเ ทน
สะสมเท่ากับ 15.96 m3 CH4/m3 Wastewater และต่าสุด
จะเป็ น ชุ ด การทดลองที่ อั ต ราส่ ว นของน้ ากากส่ า กั บ
กากน้ าตาลร้อ ยละ 97: 3, 96 : 4 และ 95 : 5 ซึ่งไม่
แตกต่ างกั นอย่า งมีนั ยสาคัญ (p< .05) มีปริม าณผลผลิ ต
มีเทนเท่ากับ 15.30, 15.23 และ 15.16 m3 CH4/m3
Wastewater ตามลาดับ (รูปที่ 1) ในแต่ละชุดการทดลองนี้
พบว่ า มีปริ มาณความเข้ มข้ นของมี เทนอยู่ ในช่วงร้อ ยละ
60-70 (รูปที่ 2 )

pH
7.56
7.64
7.67
7.68
7.79
7.74

Carbon(g/l)
18.82
20.04
17.70
15.85
14.36
13.12

TN(g/l)
0.75
0.47
0.46
0.45
0.44
0.44

C/N
25.03
25.10
25.20
25.30
25.40
25.50

ตารางที่ 3 สรุป Methane Yield, Biodegradability และ pH ของการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่าง DW และ ML
Experiments

Methane (ml CH4 or m3 CH4/m3 wastewater
or ml CH4/g COD)

100%DW
DW+1%ML
DW+2%ML
DW+3%ML
DW+4%ML
DW+5%ML
1200

Initial loading
(g COD/L)
11.40
9.72
10.01
10.24
10.43
10.58

1008

1000
800

CH4 yield
(ml CH4/g COD)
265
334
323
305
292
287

Biodegradability
(%)
75.43
96.23
92.32
87.12
83.47
81.87
958

918

pH after digestion

VFA/Alk ratio

7.64
7.67
7.68
7.79
7.74
7.72

0.15
0.13
0.15
0.16
0.12
0.26

914

910

748

600
400

334

265

321

303

291

287

200
0

12

16.57

15.96

Experiment

15.30

Methane (ml CH4) Methane production (m3 CH4/m3 wastewater)

15.23

15.16

Methane Yield (ml CH4/g COD)

รูปที่ 1 ผลการผลิตมีเทนจากกระบวนการหมักร่วมของน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชน (DW) และกากน้าตาล (ML)
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Cumulative methane (ml CH4)

รูปที่ 2 ร้อยละความเข้มข้นของมีเทนจากกระบวนการหมักร่วมของน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชน (DW) และกากน้าตาล
(ML)
1500
1000

1008
748

500
162

0

T-MP

DW-MP

ML-MP

98
Syn-MP

รูปที่ 3 ปริมาณมีเทนสะสมจากน้ากากส่าโรงงานสุรากลั่นชุมชน โดยการหมักร่วมกับกากน้าตาลที่อัตราส่วนร้อยละ 99 : 1;
T-MP (Total Methane Production), DW-MP (Distillery Wastewater Methane Production), ML-MP
(Molasses (1 %) Methane Production, Syn-MP (Synergistic Methane Production)
จากการศึ ก ษาการเสริ ม กั น ของการผลิ ต มี เ ทน
(Synergistic Methane Production) พบว่า การหมักร่วม
น้ากากส่ากับกากน้าตาลที่อัตราส่วนร้อยละ 99 : 1 มีผลใน
การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต มี เ ทนได้ ดี ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ
อัตราส่วนอื่นที่หมักร่วมกับกากน้าตาล โดยที่อัตราส่วนร้อย
ละ 99 : 1 สามารถเพิ่มปริมาณมีเทนได้ 98 ml CH4 (รูปที่
3) มีปริมาณมีเทนสะสมเท่ากับ 1,008 ml CH4 และผลได้
มีเทนเท่ากับ 334 ml CH4/g COD (รูปที่ 1) มีการย่อย
สลายสูงถึงร้อยละ 96.23 (ตารางที่ 3) และมีค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมค่าเท่ากับ 25.10 (ตาราง
ที่ 2) เมื่อเทียบกับปริมาณผลได้มีเทนสูงสุดของร้อยละ 100
ของน้ากากส่า มีค่าเท่ากับ 265 ml CH4/g COD การย่อย
สลายร้อยละ 75.58 เมื่อเทียบกับการหมักน้ากากส่าเพียง
อย่างเดียว ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มร้ อยละ 1
ของกากน้าตาล เข้าไปผสมกับน้ากากส่าสามารถเพิ่มการ
ผลิตมีเทนได้

การย่ อ ยสลายแบบไร้ อ ากาศโดยการหมั ก ร่ ว ม
วัตถุดิบหลายชนิ ด สามารถเพิ่ ม ผลผลิตก๊ าซชีวภาพ ซึ่งมี
ข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับการหมักวัตถุดิบเพียงอย่าง
เดียว เช่น การเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น ช่วยในการผสมวัตถุดิบ
กับกล้าเชื้อให้เข้ากัน ทาให้จุลินทรีย์สามารถสัมผัสกับสาร
ตั้งต้นได้สูงขึ้น (O-Thong et al., 2012) อีกทั้งจะช่วย
ปรับปรุงอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ใน
ระบบให้ มี ค วามสมดุ ล ท าให้ ผ ลผลิ ต มี เ ทน (Methane
Yield) สูงขึ้น เนื่องจากค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมี
ความสาคัญต่อเสถียรภาพของกระบวนการเพราะว่า เป็น
ตัวกาหนดสุขภาพของจุลินทรีย์ภายในระบบการผลิตก๊าซ
ชี ว ภาพ ถ้ า อั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนสู ง เกิ น ไป
ไนโตรเจนจะถูกใช้หมดอย่างรวดเร็ว หากมีไนโตรเจนไม่
เพียงพอ อัตราการเกิดเซลล์จุลินทรีย์จะลดลง ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพที่ผลิตได้น้อยลง แต่ถ้าหากอัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจนต่าเกินไปจะทาให้ไนโตรเจนมากเกินความจาเป็น
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จุ ลิ น ทรี ย์ จ ะย่ อ ยสลายไนโตรเจนส่ ว นเกิ น ก่ อ ให้ เ กิ ด
แอมโมเนียไนโตรเจน ซึ่งอาจจะเป็นพิษต่อจุลินทรีย์และ
ยับยั้งการทางานของระบบได้ (Kangle, et al., 2012;
Koupaie, et al., 2014) จากการทดลองพบว่า อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเมื่อทาการหมักร่วม โดยเทียบ
กับการหมักน้ากากส่าเพียงอย่างเดียว

กระทรวงอุตสาหกรรม. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2562,
จาก http://app.tisi.go.th.
Álvarez, JA, Otero, L., & Lema, JM. (2010). A
methodology for optimizing feed
composition for anaerobic co-digestion of
agro industrial wastes. Bioresource
Technology, 101(4), 1153-1158.
Angelidaki, I., Alves, M., Bolzonella, D., Borzacconi,
L., Campos, J.L., & Guwy, A. J. (2009).
Defining the biomethane potential (BMP) of
solid organic wastes and energy crop: a
proposed protocol for batch assays. Water
Science & Technology, 59(5), 927-934.
APHA. (2012). Standard methods for the
examination of water and wastewater. In
Rice, E. W., Baird, R. B., Eaton, A. D., and
Clesceri, L. S., (pp. 1-1220). USA:
Washington D.C.
Kangle, K. M., Kore, S. V., Kore, V. S., & Kulkarni, G.
S. (2012). Recent trends in anaerobic codigestion: a review. Universal Journal of
Environmental Research and Technology,
2(4), 210-219.
Koupaie, E. H., Leiva, M. B., Eskicioglu, C., & Dutil,
C. (2014). Mesophilic batch anaerobic codigestion of fruit-juice industrial waste and
municipal waste sludge: Process and costbenefit analysis. Bioresource Technology,
152(1), 66-73.
Lee, J.Y., Yun, J., Kim, T.G., Wee, D., & Cho, K.S.
(2014). Two-stage biogas production by codigesting molasses wastewater and sewage
sludge. Bioprocess Biosystem Engineering,
37(12), 2401-2413.
Ma, J., Wambeke, M. V., Carballa, M., & Verstraete
W. (2008). Improvement of the anaerobic
digestion of potato processing wastewater
in a UASB reactor by co-digestion with
glycerol. Biotechnology Letters, 30(5), 861-867.
O-Thong, S., Boe, K., & Angelidaki, I. (2012).
Thermophilic anaerobic co-digestion of oil
palm empty fruit bunches with palm oil
efficient biogas production. Applied Energy,
93(1), 648-654.

สรุป
กระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศของน้ากากส่า
โรงงานสุรากลั่นชุมชน (DW) กับกากน้าตาลความเข้มข้น
ร้อยละ 1 (v/v) หรือ 1%ML สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณของการผลิตก๊าซมีเทนได้ของ
DW ได้ โดยมีปริมาณมีเทนสะสม (cumulative methane
production) และผลได้มีเทน (methane yield) มีค่า
เท่ากับ1,008 ml CH4 และ 334 ml CH4/g ซึ่งปริมาณ
มีเทนสะสมและผลได้มีเทนเพิ่มขึ้น 35% และ 26% เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ การหมั ก ของน้ ากากส่ า โรงงานสุ ร ากลั่ น
ชุมชนเพียงอย่างเดียว (100% DW) ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึง
สามารถสรุปได้ว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ากากส่าของ
โรงงานสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชน โดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารหมั ก ร่ ว มกั บ
กากน้าตาล ซึ่งกระบวนการหมักร่วมเป็นแบบส่งเสริ มกัน
(Positive Synergisms) สามารถเพิ่มผลผลิตมีเทนได้เมื่อ
เที ย บกั บ การหมั ก น้ากากส่ า โรงงานสุร ากลั่ น ชุม ชนเพี ย ง
อย่างเดียว เนื่องจากกากน้าตาล ซึ่งเป็นสารหมักร่วม (Cosubstrate) ช่วยปรับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนและพี
เอชให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลกระแสไฟเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม
304 กับเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า ด้วยรอยต่อชนและลวดเชื่อม KOVET-309L ปรับกระแสไฟ
เชื่อม 3 ระดับ 85A, 100A และ 110A, ความเร็วในการเชื่อม 3 ระดับ 200 mm/min, 250 mm/min และ 300 mm/min
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 240.53 MPa ที่กระแสไฟเชื่อม 85A ความเร็วในการเชื่อม 300 mm/min
ความแข็งสูงสุด 348 HV ที่กระแสไฟเชื่อม 110A ความเร็วในการเชื่อม 200 mm/min โครงสร้างจุลภาคที่แนวเชื่อม คือ เฟอร์
ไรต์และเพิร์ลไลต์ ส่วนเหล็กกล้าทั้งสองโครงสร้างจุลภาคเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กกล้านั้น เมื่อปรับกระแสไฟเชื่อม
เพิ่มขึ้น ทาให้โลหะได้รับความร้อนเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เม็ดเกรนบริเวณรอยเชื่อมและบริเวณกระทบร้อน (HAZ) มีขนาดแตกต่าง
กัน บริเวณรอยเชื่อมนั้นเม็ดเกรนจะหยาบกว่าบริเวณ HAZ การหลอมละลายเข้ากัน พบว่า เหล็กกล้าไร้สนิม 304 นั้นหลอม
ละลายเข้ากับแนวเชื่อมได้ดีกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน SS400
คาสาคัญ: เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 การเชื่อมโลหะต่างชนิด
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Abstract
The research aims to apply the electric arc welding using butt joins weld between carbon steel
SS400 and stainless steel 304 and to explore the influence of welding currents on the welding properties
of dissimilar weld between stainless steel 304 and carbon steel SS400 of SMAW process with butt joints
and KOVET – 309 L. Three levels of the welding current 85A, 100A and 110A including 3 levels of the
welding speed of 200, 250 and 300 mm/min were applied. The results could be summarized as follows:
maximum tensile strength 240.53 MPa was obtained at 85A welding current and 30 mm/min welding
speed. Maximum hardness 348 HV was obtained at 110A welding current and 200 mm/min welding speed.
Microstructure at welded steel was ferrite and pearlite which had a branching trait. Both steel possessed
microstructure as a basic structure of the steel. When increasing the weld current, the metal got heating
up leading to the grain in the weld area and the heat affected zone (HAZ) had different sizes. The weld
area grain was rougher than the HAZ. The grain in the HAZ area was finer than in the weld area.
The melting process revealed that stainless steel 304 could melt with the weld steel better than carbon
steel SS400.
Keywords: Stainless Steel 304, Carbon Steel SS400, Dissimilar Welding

บทนา
อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันได้มีการนาโลหะหลาย
ชนิดเข้ามาเป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง เพื่อนาโลหะแต่ละ
ชนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การประกอบโครงสร้างด้วยโลหะ
ต่างชนิดไปใช้ในงานต่างๆ จาเป็นต้องมีการเชื่อมเข้าด้วยกัน
เพื่อให้เกิดความแข็งแรง และประหยัดต้นทุน การเชื่อมโลหะ
ต่างชนิดสามารถทาได้ด้วยวิธีก ารหลายรูป แบบ เช่น การ
เชื่ อ มด้ ว ยวิ ธี ทางกล (Mechanical) การยึ ดติ ดด้ วยกาว
(Adhesive) หรื อการเชื่ อม (Welding) เป็ น ต้ น ในงาน
อุตสาหกรรมโดยทั่วไป พบว่า การเชื่อมเป็นวิธีการที่ได้รับ
ความนิยมนามาใช้ในงานเชื่อมวัสดุต่างชนิดมากที่สุด
การเชื่ อ มรอยต่ อ ระหว่ า งเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนและ
เหล็กกล้าไร้สนิมในงานอุตสาหกรรม การเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวด
เชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ (Shielded Metal Arc Welding : SMAW)
เนื่องจากเชื่อมอาร์คโลหะก๊าชคลุมนั้นมีกระบวนการเชื่อม
ยุ่งยากและมีอปุ การณ์มากกว่า ด้วยเหตุผลนี้จึงได้ทดลองการ
เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์มาใช้งาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กรรมวิธีที่นิยมกันใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
สามารถเชื่อมได้รวดเร็วและไม่จากัดในด้านสถานที่
การศึกษาอิทธิพลของความร้อนเชื่อมต่อสมบัติการ
เชื่ อ มโลหะต่ า งชนิ ด ระหว่ า งเหล็ ก ไร้ ส นิ ม กั บ เหล็ ก กล้ า
คาร์ บ อนที่ มี ก ารใช้ ง านในงานอุ ต สาหกรรม นั้ น มี ผ ลการ
ทดลองที่ผ่านการนาเสนอในปริมาณน้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงมี
การศึกษาเพื่อหาอิทธิพลของความร้อนเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อม
โลหะจะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ งานอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปใน
อนาคตได้ เ ป็ น อย่ า งดี คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี จุ ด ประสงค์ ในการ
ประยุกต์การเชื่อมโลหะต่างชนิดด้วยการเชื่อมฟ้าด้วยลวดเชื่อม

หุ้มฟลั๊กซ์ (SMAW) ในการเชื่อมรอยต่อเหล็กกล้าคาร์บอน
เกรด SS400 กับเหล็กไร้สนิมเกรด 304 และทาการศึกษา
อิทธิพลของความร้อนเชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมโลหะต่างชนิด
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานต่อไป งานวิจัยที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโลหะต่างชนิดได้แก่
อมรศักดิ์ มาใหญ่ (2557) การเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคลุม
รอยต่ อเกยเหล็ กกล้ าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิ ม
SUS304 วัสดุในการทดลอง คือ เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และ
เหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 แผ่นโลหะความหนา 3 mm ถูก
เตรียมให้มีขนาดกว้าง 100 mm และ ยาว 200 mm รอยต่อ
เกยถู ก เชื่ อ มอาร์ ค โลหะแก๊ ส คลุ ม ด้ ว ยตั ว แปรการเชื่ อ ม
ประกอบด้วยกระแสเชื่อม 80-120A ความเร็วเดินแนว 150250 mm/min และมุมหัวเชื่อม 30-60° ชิ้นงานที่ผ่านการ
เชื่อมถูกเตรียมด้วยวิธีการทางกลเพื่อทดสอบและตรวจสอบ
สมบัติต่าง ๆ ของรอยต่อเกยประกอบด้วยการทดสอบความ
แข็งแรงดึงเฉือน การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค
และมีการทดสอบความแข็ง
ศักดิ์ชัย จันทศรี (2555) รานงานการเชื่อมมิกในการ
ต่อรอยต่อชนระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 กับเหล็กกล้า
ไร้ ส นิ ม AISI430 และศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลการเปลี่ ย นแปลง
กระแสไฟเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติของรอยเชื่อม ผลการทดลองโดย
สรุปมีดังนี้ การเชื่อมมิกด้วยสภาวะการเชื่อมที่กาหนดสามารถทา
ให้เกิดแนวเชื่อมที่มีความสมบูรณ์ในแนวเชื่อมระหว่างเหล็กกล้า
คาร์บอน SS400 กับเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ตัวแปรการเชื่อมที่
เหมาะสมที่ทาให้เกิดค่าความแข็งแรงสูงสุดประมาณ 400
MPa ที่กระแสไฟเชื่อม 110A ความเร็วเดินแนวเชื่อม 400
mm/min การเพิ่มกระแสไฟเชื่อมส่งผลทาให้ค่าความแข็งแรง
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ของรอยต่อมีค่าสูงขึ้น ค่าความแข็งของพื้นที่กระทบร้อนของแผ่น
เหล็กกล้าคาร์บอนมีค่าต่าสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่กระทบ
ร้อนของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะเชื่อม ผลที่เกิดนี้ทา
ให้การพังทลายชิ้นทดสอบความแข็งแรงดึงเกิดขึ้นที่ด้านแผ่น
เหล็กกล้าคาร์บอน การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบการ
รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า
ไร้สนิมขนาดเม็ดเกรนบริเวณรอยเชื่อมจะหยาบกว่าบริเวณ
HAZ
ชู ช าติ ด้ ว งสงค์ (2547) สมบั ติ แ ละโครงสร้ า ง
จุ ล ภาคของเนื้ อ เชื่ อ มในการเชื่ อ มโลหะต่ อ โลหะต่ า งชนิ ด
ระหว่างเหล็กกล้าผสมเกรด A106 และเหล็กกล้าผสม Alloy
2205 เหล็ ก กล้ า ทั้ งสองชนิ ด นี้ ใ ช้ ท าท่ อ ไร้ ต ะเข็ บ ใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรมขุ ด เจาะแหล่ ง แก๊ ส ธรรมชาติ แ ละน้ ามั น ดิ บ
ปัญหาหลักของการเชื่อมมี 2 ประการจุดหลอมเหลวของ
โลหะทั้งสองแตกต่างกันซึ่งต้องใช้เทคนิคให้หลอมละลายใน
เวลาใกล้เคียงกันและโลหะทั้งสองเข้ากันไม่ได้ทางโลหะวิทยา
ซึ่งแก้ปัญหาโดยการเลือกใช้ลวดเชื่อมเติม ER2209 ทาการ
การเชื่ อ มซ้ อ นแนว 3 แนว เต็ ม รอยต่ อ บากตั ว วี ด้ ว ย
กระบวนการเชื่อมแก๊สทังสเทนอาร์ค (GTAW) แบบอัตโนมัติ
โดยกาหนดค่าพลังงานความร้อนในการเชื่อม 2 ระดับคือ
Law Heat Input (108.5 J/cm) และHigh Heat Input
(128.76 J/cm) ผลการทดลองพบว่าโครงสร้างจุลภาค
บริเวณกระทบร้อน (Heat Affected Zone) ใกล้รอยต่อ
เชื่อมA106/220/2205ทั้งสองด้านจะมีเกรนหยาบการเติบโต
ของเกรนกระจายในทุ กทิ ศ ทางส่ ว นเนื้ อโลหะบริ เ วณ Un
Heat Affected Zone เนื้อโลหะงานมีเกรนละเอียดอย่าง
สม่าเสมอและทิศทางอยู่ในแนวรีด โครงสร้างจุลภาคของเนื้อ
เชื่อม(Weld Metal)พบว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างเฟอร์
ไรต์และออสเตนไนต์ ไม่พบโครงสร้างมาเทนไซต์ในบริเวณ
HAZ และพบว่าในบริเวณ HAZ และเขตการหลอมละลาย
ตามรอยต่อเชื่อมด้าน A106/ER2209 โครงสร้างจุลภาค
รอยต่อเชื่อมด้าน Alloy 2205/ER2209 ไม่พบการตกผลึก
ของคาร์บอนใด ๆ
แสวง จันทธรรม (2554) อิทธิพลการเชื่อมซ้อน
แนวของกระบวนการเชื่อม GMAW ต่อสมบัติการเชื่อมโลหะ
ต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนกับเหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุ
ที่ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่า AISI 1010 และเหล็กกล้าไร้สนิม
AISI 304 ที่ความหนา 10 mm ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา
ความเร็ วในการเชื่ อมมี 3 ระดั บ คือ 350,365,และ380
mm/min วิธีการเชื่อมมีซ้อนแนวมี 3 วิธี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 2 ชนิด มีผลกระทบต่อสมบัติ
เชิงกลด้านความเค้นแรงดึงสูงสุดและความเค้นแรงดึงสูงสุดที่
จุดคราก อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .01 การ
วิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งจุ ล ภาคพบว่ า บริ เ วณผลกระทบร้ อ น

บริเวณเนื้อเชื่อมด้านเหล็กกล้าคาร์ บอนต่ามีลักษณะเกรน
หยาบของเฟอร์ไรต์กับเพิร์ลไลต์ และด้านเหล็กกล้าไร้สนิม
โครงสร้างประกอบด้วยออสเทนไนต์
สุวิช จันทรกอง (2554) อิทธิพลของพารามิเตอร์
การเชื่อมต่อสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของการเชื่อม
โลหะต่างชนิด เหล็กกล้าไร้สนิมออสเตนิติก AISI 304 กับ
เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ AISI 220S ศึกษาอิทธิพลของ
พารามิเตอร์การเชื่อมต่อสมบัติทางกลด้านความแข็ง ความ
เค้นแรงดึงสูงสุดและโครงสร้างจุลภาคด้วยกรรมวิธีการเชื่อม
มิก ออกแบบการทดลองด้วยวิธีแฟกทอเรียล พารามิเตอร์ที่
ศึกษาได้แก่ กระแสเชื่อม ความเร็วในการเชื่อมและแก๊สปก
คลุ ม ผลการวิ จั ย พบว่ า อิ ท ธิ พ ลหลั ก และอิ ท ธิ พ ลร่ ว มคื อ
ความเร็วในการเชื่อม กระแสเชื่อมส่งผลต่อความแข็งที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 ส่วนค่าความเค้นแรงดึงสูงสุดอิทธิพลหลักคือ
ความเร็วในการเชื่อมส่งผลต่อความเค้นแรงดึงสูงสุดที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของชิ้ นงาน
พบว่าการใช้ความเร็วในการเชื่อมสูง กระแสเชื่อมต่าทาให้
การเย็นตัวเร็ว ทาให้โครเมี่ยมคาร์ไบด์ตกผลึกได้น้อยและ
เกรนมีขนาดเล็ก ซึ่งส่งผลต่อค่าความแข็งและความเค้นแรง
ดึงสูงสุด
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง โรงกลึง
ครัวเรือนทั่วไป มีการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย
ราคาเครื่องเชื่อมก็ไม่สูง คนส่วนใหญ่สามารถหาซื้อมาใช้ได้
ด้านเทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า เป็นการเชื่อมพื้นฐานถือว่าง่าย
ที่สุดแล้ว คนส่วนใหญ่สามารถเชื่อมได้ด้วยตัวเอง งานวิจัย
การเชื่ อ มโลหะต่ า งชนิ ด ระหว่ า งเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนกั บ
เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ น่ า จะน ามาใช้ ง านได้
หลากหลายระดับตามต้องการ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลกระทบจากอิทธิพลกระแสไฟเชื่อมต่อ
สมบัติ การเชื่อมโลหะต่ างชนิ ดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด
304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ด้วยกระบวนการ
เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ Shielded Metal Arc
Welding (SMAW) ต่อสมบัติเชิ งกลด้านความเค้นแรงดึ ง
ความแข็งและโครงสร้างจุลภาค

วิธีการวิจัย
1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตารา งานวิจัย ทั้งภายใน
และต่างประเทศ
2) ก าหนดตั วแปรแล ะปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ใ นการ ทดลองซึ่ ง
ประกอบด้วย
2.1 ศึกษาระยะอาร์ค 2.6 mm
2.2 ศึกษากระแสเชื่อม 3 ระดับได้แก่ 85,100 แล110A
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2.3 ศึกษาความเร็ว 3 ระดับได้แก่ 200,250 และ 300
mm/min
3) ชิ้นงานเชื่อม
3.1 เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 304 ขนาด 75x100x3 mm
3.2 เหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ขนาด
75x100x3 mm
4) ลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด
309L
5) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด 300A
6) เชื่อมชิ้นงานด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อม
หุ้มฟลักซ์ (SMAW)
7) ทดสอบหาสมบัติเชิงกลชิ้นงานเชื่อมโดยการ ทดสอบ
แรงดึง ทดสอบความแข็ง
8) วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

2. การทดสอบความแข็ง
ใช้ในการทดลองเพื่อหาค่าความแข็งของชิ้นงาน ในการ
วิจัยนี้ใช้เครื่องทดสอบแบบวิกเกอร์ ซึ่งอ่านค่าผลการทดลอง
ได้โดยตรง เพราะมีค่าตัวเลขแบบดิ จิตัลให้อ่านค่าได้ชัดเจน
ซึ่งหัวกดที่ใช้ทดลองเป็นหัวเพชร ตาแหน่งการทดสอบความ
แข็ง กดที่บริเวณกึ่งกลางรอยเชื่อมและชิ้นงาน จานวน 9 จุด
3. การทดสอบแรงดึง
ในการทดสอบจะใช้แรงดึงชิ้นงานทดสอบตามแนว
ขวางของแนวเชื่อม โดยมีการเตรียมชิ้นงานในการทดสอบ
ตามมาตรฐาน DIN 50351 ให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ก่อน
นาเข้าเครื่องทดสอบแรงดึง โดยในการดึงทดสอบเพื่อหาค่า
การรับแรงดึงสูงสุดของแนวเชื่อมที่สามารถรับได้

1. การเตรียมชิ้นงานเชื่อม
เตรียมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ที่ใช้ใน
การทดลอง เป็นเหล็กกล้าชนิด คาร์บอนต่า เป็นเหล็กแผ่นรีด
ร้ อ น มี ส่ ว นผสมทางเคมี คื อ 0.13 –
0.18% C,
0.15 - 0.35% Si, 0.5 – 0.7% Mn และ 0.05% S
เตรียมชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 มีโครเมียมผสม
อย่างน้อย 16% และนิกเกิลอย่างน้อย 6% (เกรดพื้นฐาน
ของเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มนี้ คือ เกรด 304 ซึ่งบางครั้งเราจะ
เรี ยกเกรดนี้ว่ า 18/8 คื อ มี ส่ วนผสมของโครเมีย ม 18%
และนิกเกิล 8%)
เชื่อมชิ้นงานตามกระแสไฟและเวลาที่กาหนดไว้
กระแสไฟ 85 ,100 และ110A ความเร็ว 200 , 250 , 300
mm/min (รูปที่ 1)

4 การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
ในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคขั้นตอนสาคั ญ
คือการส่องดูโครงสร้างจุลภาคที่เกิดขึ้นด้วยกล้อจุลทรรศน์
(รู ป ที่ 3) การเตรี ย มชิ้ น งานส าหรั บ ตรวจสอบโครงสร้ า ง
จุลภาค ชิ้นงานที่ใ ช้ในการทดสอบต้อ งตัดเหล็กให้ได้พื้ น ที
หน้าตัด ให้เหมาะกับเครื่อง Mounting แล้วอัดเม็ดพลาสติก
ให้ผสานกัน (รูปที่ 2)
การขัดผิดชิ้นงานอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทาง
โลหะวิทยา จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อใช้ใน
การทดสอบ ตามมาตรฐาน DIN 50351 ดังนี้ 1) กระดาษ
ทราย และเครื่องขัด 2) แอลกอฮอล์และสาลี 3) น้ากรด 4)
ผ้าสักหลาด และ ผงขัด 5) น้ากลั่น 6) น้า และ 7) กล้อง
จุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

รูปที่ 2 อัดเม็ดพลาสติกชิ้นงานเพื่อขัดกระดาษทราย

รูปที่ 1 ชิ้นงานเชื่อมระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม 304
กับเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า

รูปที่ 3 กล้องจุลทรรศน์ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การทดสอบความแข็ง
การทดสอบความแข็ งใช้ ก ารทดสอบแบบวิ ก เกอร์
กดที่บริเ วณกึ่งกลางรอยเชื่อมและชิ้นงานจานวน 9 จุ ด
(รูปที่ 4) เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทุกกระแสเชื่อมพบว่ามี
ความแข็ ง บริ เ วณรอยเชื่ อ มที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น และเมื่ อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความแข็ง พบว่า บริเวณแนวเชื่อม
ให้ค่าความแข็งสูงสุดเปรียบเทียบค่าความแข็งของแต่ละพื้นที่
พบว่า บริเวณ HAZ ของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 มีค่า
ความแข็งใกล้เคียงกับแนวเชื่อม แต่บริเวณ HAZ ของชิ้นงาน
เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 จะให้ค่าความแข็งน้อยกว่ารอย
เชื่อม ส่วนบริเวณ HAZ ของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304
จะให้ค่าความแข็งมากกว่าความแข็งพื้นฐานของวัสดุ ชิ้นงาน
ทั้งสอง (รูปที่ 5)

รูปที่ 4 การกาหนดตาแหน่งและระยะจุดกดทดสอบ
ความแข็งแบบแบบวิกเกอร์ 9 จุด

ผลการทดลองสามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ตั ว แปรการ
เชื่อม มีผลต่อสมบัติเชิงกลของชิ้นงานเชื่อมโดยค่าความแข็ง
มีค วามแปรผัน ตามตัว แปรการเชื่อ ม ด้ านกระแสไฟ และ
ความเร็วในการเชื่อม โดยส่งผลต่อความแข็งของรอยเชื่อม
และบริเวณ HAZ ซึ่งพบว่า กระแสไฟเชื่อมที่ดีที่สุด คือ 110
A ความเร็วในการเชื่อมที่ดีที่สุดคือ 200 mm/min โดยให้ค่า
ความแข็งของแนวเชื่อมมากที่สุดที่ 223.3 HV
2 การทดสอบแรงดึง
ผลการทดลองที่ ไ ด้ พ บว่ า การเชื่ อ มไฟฟ้ า มี ผ ลต่ อ
ความแข็งแรงของรอยเชื่อมอันเนือ่ งจากอุณหภูมิที่ได้จากการ
อาร์คของกระแสไฟเชื่อม และการหลอมละลายที่สมบูรณ์ใน
แนวเชื่อมจากชิ้นงานทั้งหมด โดยชิ้นงานตัวแทนที่มีค่าแรง
ดึงสูงสุดดังนี้ 1) กระแสไฟเชื่อม 85 A ความเร็ว 300
mm/min 2) กระแสไฟเชื่ อ ม 110 A ความเร็ว 200
mm/min และ 3) กระแสไฟ 100 A ความเร็ว 300
mm/min ตามลาดับ ภายใต้ตัวแปรและข้อกาหนดที่ใช้ใน
การทดลอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่า กระแสไฟเชื่อมที่ให้
ค่ า แรงดึ ง สู ง สุ ด คื อ กระแสไฟ 85 A ความเร็ ว 300
mm/min ตาแหน่งขาดของการทดสอบแรงดึงจะขาดตรง
ขอบแนวเชื่อมด้านเหล็กล้าไร้สนิม 304 แต่ที่กระแสเชื่อม
100 A และ 110A แนวเชื่อมแนวโน้มมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
ตามกระแสที่ เ พิ่ ม ขึ้ น และต าแหน่ ง ที่ ข าดเป็ น เหล็ ก กล้ า
คาร์บอน SS400 นั่นคือรอยเชื่อมและเหล็กล้าไร้สนิม 304
แข็งแรงมากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน SS400

รูปที่ 6 แสดงค่าการรับแรงดึงของชิ้นงาน
กระแสไฟเชื่อม 85A, 100A และ 110 A
รูปที่ 5 ความแข็งของชิ้นงาน
กระแสไฟเชื่อม 85A เวลาเชื่อม 300 mm/min
กระแสไฟเชื่อม 100A เวลาเชื่อม 250 mm/min
กระแสไฟเชื่อม 110A เวลาเชื่อม 200 mm/min

การทดสอบหาค่ารับแรงดึงสูงสุดของแนวเชื่อมเพื่อ
เปรียบเทียบค่าความแข็งแรงจากการตรวจสอบจุดแตกหัก
ขาดของชิ้น งานทดสอบ พบว่า ที่ก ระแส 85 A ชิ้น งาน
ทดสอบจะขาดบริเ วณขอบแนวเชื่อมส่วน ที่กระแส 100A
ชิ้นงานจะขาดบนเหล็ก กล้าคาร์บอน SS400 ห่างจากแนว
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เชื่อม 12.5 mm ส่วนที่กระแสไฟเชื่อม 110A ชิ้นงานจะขาด
บนเหล็ก กล้าคาร์บอน SS400 ห่างจากแนวเชื่อม 13.4 mm
เมื่อนาค่าแรงดึงแต่ละชิ้นงานมาเปรียบเทียบจะได้ค่าแรงดึงที่
แตกต่ า งกั น (รู ป ที่ 7) โดยการเชื่ อ มด้ ว ยกระแสไฟเชื่ อ ม
85A, 100A และ110A พบว่า ที่กระแสไฟเชื่อม 85A แนว
เชื่อมมีความแข็งแรงมากที่สุดแต่ชิ้นงานขาดที่ขอบแนวเชื่อม
ความแข็งแรงรองลงมาเป็นกระแส 110A และที่กระแสไฟ
100A ได้ค่าแรงดึงต่าสุด
304

SS400

110 A

100 A
weld
85 A

รูปที่ 7 ตาแหน่งจุดการแตกหัก
ผลการทดลองโดยสรุ ป มี ดั งนี้ ได้ ค่ า ความแข็ งแรง
สูงสุดหรือทนแรงดึงสูงสุด 240.53 MPa ที่กระแสไฟเชื่อม
85A ความเร็วในการเคลื่อนที่ 300 mm/min (รูปที่ 6)
3 การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคการตรวจสอบโครงสร้าง
ทางจุลภาคของแนวเชื่อม บริเวณกระทบร้อน (HAZ) พบว่า
มีความแตกต่างของเม็ดเกรน ในบริเวณแนวเชื่อมเมื่ อเทียบ
กับกระแสไฟแต่ละระดับพบว่า ที่กระแสไฟ 100A ให้ค่ารับ
แรงดึงต่าสุดและชิ้นงานทดสอบแรงดึงขาดบริเวณขอบแนว
เชื่ อ มด้ า นชิ้ น งานเหล็ ก กล้ า คาร์ บ อน SS400 ซึ่ ง เมื่ อ น า
โครงสร้างของแนวเชื่อมเทียบกับโครงสร้างบริเวณกระทบ
ร้อนของเหล็ก กล้า คาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้สนิ ม
304 พบว่ า ลั ก ษณะโครงสร้ า งแนวเชื่ อ มมี ค วามหยาบ
มากกว่าโครงสร้างพื้นที่กระทบร้อน (HAZ) ของชิ้นงานทั้ง
สองชนิด เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างจุลภาคพื้นที่กระทบร้อน
ทัง้ สองชนิด พบว่า ลักษณะเม็ดเกรนของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้
สนิม 304 มีความหยาบมากกว่า ชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน
SS400 โดยเมื่อพิจารณาขอบของรอยเชื่อมที่ขาดเมื่อ นาไป
ทดสอบแรงดึงพบว่าเม็ดเกรนของแนวเชื่อมกับชิ้นงานแยกกันอยู่
อย่างอิสระอันเนื่ องมาจากกระแสไฟที่ อ่อนเกินไปทาให้การ
หลอมรวมกันระหว่างชิ้นงานกับแนวเชื่อมไม่สมบูรณ์ทาให้

เกิดการฉีกขาดบริเวณนี้เมือ่ ได้รบั แรงดึง กระแสไฟเชื่อม 110
A ซึ่งเป็นกระแสที่รับแรงดึงได้สูงและชิ้นงานไม่ขาดบริเวณ
แนวเชื่อมเมื่อนาไปทดสอบแรงดึง โครงสร้างของเม็ดเกรน
บริ เ วณแนวเชื่ อ ม (รู ป ที่ 9) มี โ ครงสร้ า งจะหยาบกว่ า
โครงสร้างชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 และเหล็กกล้าไร้
สนิม 304 ซึ่งลักษณะโครงสร้างแบบนี้ จะทาให้แนวเชื่อมมี
ความแข็ง มากกว่าชิ้นงานเมื่อตรวจสอบบริเวณพื้นที่กระทบ
ร้อน (HAZ) ของเหล็กกล้าไร้ สนิม 304 (รู ปที่ 10) จะเห็ น
ลักษณะเม็ดเกรน เรียงตัวละเอียดกว่า เหล็กกล้าคาร์บอน
SS400 (รูปที่ 8) โครงสร้างจะหยาบกว่าเมื่ อพิจารณาขอบ
ของรอยเชื่อมพบมีการแยกส่วนของเม็ดเกรนวัสดุและเม็ด
เกรนแนวเชื่อมอย่างชัดเจนแต่ลักษณะการรวมตัวของเม็ด
เกรนกระจายทั่วไปการหลอมรวมกันของเม็ดเกรนกลมกลืน
อันเนื่องมาจากอัตราการเติมลวดความเร็วในการเดินและ
กระแสไฟมี ค วามเหมาะสมเมื่ อ น าโครงสร้ า งทุ ก ระดั บ
กระแสไฟเปรียบเทียบกัน พบว่าบริเวณกระทบร้อน (HAZ)
กับบริเวณแนวเชื่อมมีลักษณะของเม็ดเกรนที่แบ่งเขตของ
ชิ้ น งานที่ เ ป็ น วั ส ดุ ต่ า งชนิ ด กั น อย่ า งชั ด เจนถึ งแม้ จ ะมี ก าร
หลอมละลายของเนื้อโลหะผสมกันอย่างสมบูรณ์ก็ตามก็จะ
เห็ น ขอบแนวเชื่ อ มกั บ ชิ้ น งานชั ด เจนทุ ก ระดั บ กระแสไฟ
ความแตกต่า งของเม็ด เกรนบริเ วณแนวเชื่อ มกั บ ชิ้น งานมี
ลักษณะของเม็ดเกรนที่ไม่เหมือนกันโดยแนวเชื่อมมีลักษณะ
เม็ ด เกรนที่ ห ยาบกว่ า เม็ ด เกรนของพื้ น ที่ ก ระทบร้ อ นและ
โครงสร้างพื้นฐานของวัสดุโลหะทั้งสองชนิดในส่วนของการ
หลอมละลายของเนื้อ โลหะกั บ ลวดเชื่ อม พบว่ า ทางด้ า น
ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 จะหลอมละลายรวมตัวกับแนว
เชื่อมได้ดีกว่าขอบแนวเชื่อมทางชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน
SS400 เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะลวดเชื่อมที่ใช้เชื่อมเป็นลวด
เชื่ อ มเหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม จึ งท าให้ ก ารรวมตั ว ของเนื้ อ โลหะ
บริเวณของแนวเชื่อมดีกว่าทางด้านชิ้นงาน SS400
ผลการทดลองและวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะโครงสร้ า ง
จุลภาคพื้นที่ บริเวณแนวเชื่อมลักษณะของโครงสร้างจุลภาค
ของชิ้นงานเชื่อมที่ให้ค่าการรับแรงดึงสูงสุด จะสังเกตได้ว่า
โครงสร้ า งของแนวเชื่ อ มเป็ น เฟอร์ ไ รต์ แ ละเพิ ร์ ล ไลต์ มี
ลักษณะเป็นแขนง เนื่องจากการเชื่อมด้วยกระแสไฟเชื่อมที่
สูงโลหะได้รับความร้อนที่เกิดจากการอาร์ค ทาไห้เม็ดเกรน
บริเวณแนวเชื่อมของชิ้นงานมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยที่แนว
เชื่ อ มมี ลั ก ษณะเม็ ด เกรนที่ ห ยาบกว่ า เม็ ด เกรนของพื้ น ที่
กระทบร้อน (HAZ) และโครงสร้างของชิ้นงานเชื่อมทั้งสอง
โครสร้างจุลภาคเป็น พื้นฐานของเหล็กกล้าทั้งสองชนิด ใน
ส่วนของการหลอมละลายเข้ากั นของรอยเชื่ อมกับ ชิ้นงาน
พบว่า ชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม 304 จะหลอมละลายรวมกับ
แนวเชื่อมได้ดีกว่าชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 เหตุที่
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เป็ น เช่ น นั้ น ก็ เ พราะลวดเชื่ อ มที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มเป็ น ลวดเชื่ อ ม
เหล็กกล้าไร้สนิม KOVET 309L
โครงสร้างจุลภาค
รอยเชื่อม
โครสร้าจุลภาค

HAZ
โครงสร้างจุลภาค
พื้นฐาน ss400

รูปที่ 8 โครงสร้างจุลภาครอยเชื่อม, HAZและ
เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 กาลังขยาย (20×)

เพิร์ลไลต์
(สีดา)
เฟอร์ไรต์
(สีขาว)

รูปที่ 9 โครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อม
กาลังขยาย (20×)
โครงสร้างจุลภาค
รอยเชื่อม
โครงสร้างจุลภาค
พื้นฐาน 304
โครงสร้างจุลภาค

HAZ
รูปที่ 10 โครงสร้างจุลภาครอยเชื่อม, HAZ,และ
เหล็กกล้าไร้สนิม 304 กาลังขยาย (20×)

สรุป
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลกระแสไฟ
เชื่อมต่อสมบัติการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้
สนิ ม เกรด 304 กั บ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนเกรด SS400 ด้ ว ย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ความแข็งแรงสูงสุดหรือความต้านทานแรงดึงสูงสุด
240.53 MPa กระแสไฟเชื่อม 85A ความเร็วในการเชื่อม
300 mm/min ตาแหน่งขาดของการทดสอบแรงดึงจะขาด
ตรงขอบแนวเชื่อม แต่ที่กระแสเชื่อม 100 A และ 110A

แนวเชื่ อ มมี แ นวโน้ ม ความแข็ ง แรงเพิ่ ม ขึ้ น ตามกระแสที่
เพิ่มขึ้น และตาแหน่งที่ขาดเป็นเหล็กกล้าคาร์บอน SS400
นั่นคือรอยเชื่อมและเหล็กล้าไร้สนิม 304 แข็งแรงมากกว่า
เหล็กกล้าคาร์บอน SS400 สอดคล้องตาแหน่งจุดที่ขาดและ
วัสดุที่ขาดที่กระแส 100A ขึ้นไป แต่ไม่สอดคล้องค่าแรงดึง
สูงสุ ด กั บ งานวิ จัย การประยุ ก ต์ก ารเชื่ อ มมิ ก ในการต่ อ ชน
เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนด์ ss400และแผ่ น เหล็ ก กล้ า ไร้ ส นิ ม
AISI430 (ศักดิ์ชัย จันทศรี, สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ กิตติพงศ์และ
สุวัฒ ภูเภา, 2555) ซึ่งได้ค่าความแข็งแรงสูงสุด 400 MPa
กระแสไฟเชื่อม 110A ความเร็วในการเชื่อม 400 mm/min
2. ความแข็งสูงสุด 348 HV ที่กระแสไฟเชื่อม 110A
ความเร็วในการเชื่อม 200 mm/min ตาแหน่งที่มีความแข็ง
สูงสุดคือรอยเชื่อมและที่กระแสไฟเชื่อมสูงสุดของการทดลอง
สอดคล้องกับงานวิจัย การประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชน
เหล็กกล้าคาร์บอน ss400และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430
(ศั ก ดิ์ ชัย จั น ทศรี สุ รั ต น์ ตรั ย วนพงศ์ กิต ติ พ งศ์ และ สุ วั ฒ
ภูเภา, 2555) จุดที่มีความแข็งสูงสุดคือรอยเชื่อมซึ่งเป็นส่วน
ได้รับความร้อนสูงที่สุด สูงกว่า HAZและชิ้นงาน
3. โครงสร้างจุลภาคของรอยเชื่อมเป็นเฟอร์ไรต์
และเพิ ร์ ล ไลต์ มี ลั ก ษณะเป็ น แขนงสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
แสวง จันทธรรม (2554) อิทธิพลการเชื่อมซ้อนแนวของ
กระบวนการเชื่อม GMAW ต่อสมบัติการเชื่อมโลหะต่างชนิด
ระหว่ า งเหล็ กกล้ า คาร์ บ อนกับ เหล็ ก กล้ า ไร้ส นิ ม วั ส ดุ ที่ ใ ช้
เหล็กกล้าคาร์บอนต่า AISI 1010 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI
304 การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งจุ ล ภาค พบว่ า บริ เ วณ
ผลกระทบร้อน บริเวณเนื้อเชื่อมด้านเหล็กกล้าคาร์บอนต่ามี
ลั ก ษณะเกรนหยาบของเฟอร์ ไ รต์ กั บ เพิ ร์ ล ไลต์ แ ละด้ า น
เหล็กกล้าไร้สนิมโครงสร้างประกอบด้วยออสเทนไนต์
4. การเพิ่มกระแสไฟเชื่อมทาให้ความร้อนอุณหภูมิ
สูงขึ้ นส่ งผลให้ข นาดเม็ ด เกรนหยาบขึ้ น พบว่า บริ เวณรอย
เชื่อมขนาดเม็ดเกรนจะหยาบกว่าบริเวณกระทบร้อน (HAZ)
นั่นคือบริเวณ (HAZ) ขนาดเม็ดเกรนเล็กกว่า สอดคล้องกับ
งานวิจัย การประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชนเหล็กกล้า
คาร์บอน ss400และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 (ศักดิ์ชัย
จันทศรี สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ กิตติพงศ์และ สุวัฒ ภูเภา, 2555)
5. การหลอมละลายประสานกันของเหล็กกล้าไร้สนิม
304 หลอมละลายประสานกั น ได้ ส มบู ร ณ์ ก ว่ า เหล็ ก กล้ า
คาร์บอน ss400 ด้วยเหตุลวดเชื่อมที่ใช้ KOVET-309L ซึ่ง
เป็นลวดเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม สอดคล้องกับงานวิจัย การ
ประยุกต์การเชื่อมมิกในการต่อชนเหล็กกล้าคาร์บอน ss400
และแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI430 (ศักดิ์ชัย จันทศรี, สุรัตน์
ตรัยวนพงศ์ กิตติพงศ์ และ สุวัฒ ภูเภา, 2555)
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ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง อิทธิพลกระแสไฟเชื่อมต่ อ
สมบัติการเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด
304 กับเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 ด้วยกระบวนการ
เชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ โดยเฉพาะช่างทั่วไป และ
วงการอุตสาหกรรมสามารถนาความรู้หลักการไปใช้ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะดังนี้
1. การเชื่อมโลหะต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้
สนิ ม เกรด 304 กั บ เหล็ ก กล้ า คาร์ บ อนเกรด SS400 ด้ ว ย
กระบวนการเชื่ อ มไฟฟ้ า ด้ ว ยลวดเชื่ อ มหุ้ ม ฟลั ก ซ์ ส ามารถ
นาไปใช้เชื่อมงานทั่วไปได้
2. ในงานวิจัยนี้ การควบคุม ความเร็วในการเชื่อม
ได้ ใ ช้ น าฬิ ก าจั บ เวลา ซึ่ ง ค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยาก ในทางปฏิ บั ติ
สาหรับผู้มีทักษะการเชื่อมดี อาจจับเวลาในระยะเริ่มต้น แต่
ต่อ ๆ ไปสามารถกะประมาณเวลาความเร็วในการเชื่อมได้
แต่สาหรับผู้ไม่มีทักษะทางการเชื่อมอาจยุ่งยากในการควบคุม
ความเร็วและอาจมีค่าความเร็วในการเชื่อมคลาดเคลื่อนบ้าง
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ ได้มุ่งเน้นการสร้างเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลแบบฝังตัวและส่งข้อมูล
การแจ้ งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ ตระยะทางไกลด้วยเทคโนโลยี LORA โดยเครื่ องมือนี้ ประกอบด้วย เซ็นเซอร์ที่วั ด
มุมเอียง เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน วงจรไมโครคอนโทรเลอร์ และวงจรไมโครคอมพิวเตอร์แบบสมองกลฝังตัว สาหรับ
การคานวณจะใช้เทคนิคการประมาณค่าที่เปลี่ยนแปลงของมุมโดยใช้สมการถดถอย จะสามารถบอกได้ว่าเมือ่ มีค่าความแรงของ
ขนาดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นมุมที่เปลี่ยนแปลงไปของเซ็นเซอร์วัดมุม จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตาม ดังนั้นเมื่อทดสอบจะทดสอบความ
แรงของแผ่นดินไหวจานวน 5 ค่า คือ 1, 2, 3, 4 และ5 ริกเตอร์ ตามลาดับ จากการทดลองสามารถบอกได้ว่าเมื่อมีค่าความแรง
ของขนาดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นมุมที่เปลี่ยนแปลงไปของเซ็นเซอร์วัดมุม จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามและมีระยะทางไกลจากการแจ้ง
เตือนในระยะ 2 กิโลเมตรจากตัวเซ็นเซอร์และสามารถแสดงการแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระยะทางไกล ผลจากการ
ทดลองเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลแบบฝังตัวที่คณะผู้วิจัยนาเสนอมีความถูกต้องอยู่ที่ระดับที่มากกว่า
80 เปอร์เซ็นต์จากความแม่นยา
ค่าส่าคัญ: แผ่นดินไหว ระบบสมองกลแบบฝังตัว เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน
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Abstract
This research focuses on the designed and development of an earthquake alert system (1) and
the warning alert through internet of things using LoRaWAN technology. The systems consist of
accelerometers, vibrations sensor, microcontroller and embedded systems (2). In terms of calculation, that
used angular estimation technique and regression analysis for analyses the data (3). Therefore, the
magnitude of the earthquake strength increases, the angle of the accelerometer seismology sensor will
increase accordingly. The tested value of strength from the earthquake number 5 is 1, 2, 3, 4 and 5 Richter
respectively. From the experiments shown that the strength of the earthquake magnitude increases, the
changing angle of the angle sensor that will have more value. And there is a distance of 2 kilometers from
the alarm of the sensor which can be used to display data through the long length internet of things.
From the experimental results, shown that an earthquake warning systems in this research accurate
performance is greater than 80 percent accuracy.
Keywords: Earthquake, Embedded System, Seismic-Isolated
ดั ง นั้ น จากปั ญ หาดั ง กล่ า วในข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี
แนวคิดที่สร้างเครื่องเตือนแผ่นดินไหวขึ้นโดยนาหลักการหา
ความเร่งของมุมที่เกิดขึ้นและนาเทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝังตัวนามาประยุกต์ใช้งานร่วมเพื่อประมวลผลและส่งข้อมูล
การแจ้ งเตื อ นโดยมี ร ะบบการสื่ อ สารระยะทางไกลด้ ว ย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งแบบกาลังงานต่าเพื่อนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านและแจ้ ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวและ
สามารถรับมือได้ทันท่วงที (อนวัช สรรพศรี, 2010; 2012)

บทน่า
แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจาก
การเคลื่ อ นตั ว โดยฉั บ พลั น ของเปลื อ ก โลกส่ ว นใหญ่
แผ่นดินไหวมักเกิดตรงบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเป็น
แนวแผ่ น ดิ น ไหวของโลก การเคลื่ อ นตั ว ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น
เนื่องจากชั้นหินหลอมละลายที่อยู่ภายใต้ เปลือกโลกได้รับ
พลังงานความร้อนจากแกนโลกและลอยตัว ผลักดันเปลือก
โลกตอนบนตลอดเวลา ท าให้ เปลื อ กโลกแต่ ล ะชิ้ น มี ก าร
เคลื่ อ นที่ ใ นทิ ศ ทางต่ า ง ๆ กั น พร้อ มกั บ สะสมพลั งงานไว้
ภายในบริเวณขอบของชิ้นเปลือกโลก ดังนั้นการวัดและการ
ตรวจจับแผ่นดินไหวจึงมีความสาคั ญในการเตือนภัย และ
ลดการสูญเสียที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว (อนวัช สรรพศรี,
2012)

วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อสร้างวงจรไซสโมมิเตอร์ (Seismometer)
2 เพื่อ สร้า งวงจรควบคุม และวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด
แผ่นดินไหวด้วยระบบสมองกล
3 เพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนผ่านเว็ปแอปพลิเคชัน
4 เพื่ อ พั ฒ นาและทดสอบเครื่ อ งมื อ เตื อ นภั ย
เกี่ยวกับแผ่นดินไหวให้ได้มาตรฐาน
5 เพื่ อ ทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ เตื อ นภั ย เกี่ ย วกั บ
แผ่นดินไหวให้กับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

UDP 1700

915MHz

Monitor

Seismic
Sensor
LORA
GATEWAY

Network Server

รูปที่ 1 การเชื่อมต่อระบบตรวจจับแผ่นดินไหวในงานวิจัยนี้
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ความเร่ง ต่อไปนี้ (Sherki, Gaikwad, Chandle & Kulka,
2013)
x = X cos(ωt +φ)
(1)
v = −ωX sin(ωt +φ)
(2)
a = −ω X ωt +φ
(3)

วิธีการวิจัย
ทฤษฏีและการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวบันทึกคลื่น
แผ่นดินไหว
An Earthquake alarm system Using Multi Node Prediction
Through Lora Wan Network Internet of Thing

Controller
And
Lora CPE

Accerero
Sensor

เนื่ อ งจากพลั ง งานเป็ น ปริ ม าณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเร็ว เช่น พลั งงานจลน์เป็ นฟังก์ ชั่นของความเร็วยก
กาลังสอง ดังนั้นความเร็วจึงเป็นปริมาณพื้นฐานตัวหนึ่งที่ใช้
ในการวัดการสั่นสะเทือน
จากสมการจะพบว่า หากขนาดของการขจัดเป็น X
ขนาดของความเร็วและความเร่งจะคานวณได้โดยคูณขนาด
ของการขจัดด้วย ความเร็วเชิงมุม ω หรือ 2 ω ตามลาดับ
ดังนั้นหากการสั่นสะเทือนเกิดที่ความถี่สูง ขนาดความเร่งก็
จะมีค่ามากกว่าความเร็วและการขจัด ด้วยเหตุนี้ในการวัด
การสั่นสะเทือนของเครื่องจัก รโดยทั่วไปที่มักมีความถี่สูง
(>1000 Hz) จึงวัดปริมาณที่เป็นความเร่ง ในทางตรงกัน
ข้ามการวัดการสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่า (<10 Hz) เช่น การ
สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว จึงอาจวัดขนาดของการขจัด
แทน สาหรับการสั่นสะเทือนที่ความถี่ปานกลาง (10-1000
Hz) มักนิยมวัดความเร็ว และเมื่อวัดค่าการสั่นสะเทือนโดย
การอ่านค่าและทาการคานวณโดยไมโครคอนโทรเลอร์แล้ว
จะสุ่มค่าความถี่ที่เกิดขึ้นโดยเวลาที่แต่ละจุดถูกสุ่มวัดจะห่าง
เท่ากัน ลักษณะการสุ่มวัดสัญญาณ (รูปที่ 3) ความถี่ที่ใช้สุ่ม
วั ด การสั่ น สะเทื อ นมี ชื่ อ เรี ย กว่ า ความถี่ สุ่ ม สั ญ ญาณ
Sampling Frequency สาหรับช่วงเวลาที่แต่ละจุดข้อมูล
ห่า งกัน นั้ น สามารถค านวณได้ จ ากความถี่ สุ่ม สั ญ ญาณดั ง
สมการ

Maechan

Internet Lora Wan
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Lora CPE
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Sensor

Lora Gateway and Server
Maesai

915MHz Lora
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Accerero
Sensor

Chiangrai

Web Server Service

รูปที่ 2 ไดอะแกรมของระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งกาลังงานต่า
จากรู ป ที่ 1 แสดงการเชื่ อ มต่ อ ระบบตรวจจั บ
แ ผ่ นดิ นไ ห ว ใน งา นวิ จั ย นี้ โ ด ย เ ริ่ ม จ า กเ มื่ อ วง จ ร
อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการ
ตรวจวัดความเร่งของมุม ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์
ประกอบด้ ว ย เซ็ น เซอร์ วั ด ความเร่ ง ของมุ ม ท าหน้ า ที่
ตรวจจับมุมเอียงที่เกิดขึ้นและตรวจจับความเร่งของมุมที่
เปลี่ย นแปลง วงจรเซ็ น เซอร์ การสั่ นสะเทือ น (Vibration
Sensor)
ท าหน้ า ที่ ต รวจจั บ การสั่ น สะเทื อ น วงจร
ไมโครคอนโทลเลอร์ stm32 ทาหน้าที่ประมวลผลความเร่ง
ของมุ ม และท าหน้ า ที่ ส่ ง ข้ อ มู ล วงจรรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ระบบ
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งกาลังงานต่า
จากรูปที่ 2 หลักการทางานของวงจรเริ่มจากเมื่อ
เซ็นเซอร์ตรวจวัดความเร่งของมุมตรวจวัดความเร่งเกินมุม
40 องศา และท างานร่ ว มกั บ เซ็ น เซอร์ ต รวจวั ด การ
สั่นสะเทือนได้รับแรงสั่นสะเทือนพร้อมกันจะส่งข้อมูลไปยัง
ไมโครคอนโทรเลอร์ โ ดยขนาดการสั่ น สะเทื อ นจะแสดง
ออกมาในรูปของการขจัด อย่างไรก็ตามเนื่องจากการขจัดมี
ความสัมพันธ์กับความเร็วและความเร่ง การวัดความเร็ ว
และความเร่งก็อาจใช้เพื่อแสดงการสั่นสะเทือนได้ พิจารณา
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการขจัด ความเร็วและ

T

1
samplefreq

(4)

รูปที่ 3 ความถี่ที่ใช้สุ่มวัดการสั่นสะเทือนสาหรับช่วงเวลาที่
แต่ละจุดข้อมูล
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จะเห็นว่ายิ่งใช้ความถี่สุ่มสัญญาณสูงขึ้นเท่าใด ก็จะ
ทาให้ วัด สั ญญาณได้ ต รงกับ ลัก ษณะสัญ ญาณจริ งมากขึ้ น
เท่ า นั้ น อย่ า งไรก็ ต ามหากใช้ ค วามถี่ สุ่ ม สั ญ ญาณสู ง มาก
เกินไปก็จะส่งผลต่อจานวนของจุดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและ
เวลาดาเนินการต่อมากขึ้นเกินกว่าความจาเป็น โดยอาจได้
รายละเอียดของข้อมูลเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในทางตรงข้าม
หากใช้จานวนจุดความถี่สุ่มสัญญาณน้อยมากเกินไปแล้ว
อาจจะเกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า Aliasing ขึ้นได้ จากนั้น
ไมโครคอนโทลเลอร์จะเปลี่ยนสัญญาณในโดเมนเวลาเป็น
โดเมนความถี่ โดยใช้ ก ารแปลงแบบฟู เ รี ย ร์ (Fourier
Transform) หลักการของการแปลงฟูเรียร์มีความคล้ายคลึง
กับการเขียนสัญญาณที่เป็นฟังก์ชันคาบ ให้เป็นผลรวมของ
ฟังก์ชั่นไซนูซอยด์ โดยสมการที่ใช้ในการแปลงฟูเรียร์คือ
1
X   
2



 xt e

jt

dt

เพิ่ ม ขึ้ น มุ ม ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปของเซ็ น เซอร์ วั ด มุ ม
(Accelerometer Seismology Sensor) จะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้ น ตาม ดั ง นั้ น เมื่ อ ทดสอบจะทดสอบความแรงของ
แผ่นดินไหวจานวน 5 ค่า คือ 1 ริกเตอร์ 2 ริกเตอร์ 3 ริก
เตอร์ 4 ริกเตอร์ และ 5 ริกเตอร์ ตามลาดับ

รู ป ที่ 4 กราฟความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความแรงของ
แผ่นดินไหวกับมุมที่เปลี่ยนแปลงไปของเซ็นเซอร์
วัดมุม

(5)



โดย x  คือสัญญาณในโดเมนความถี่ และ xt  คือ
สั ญ ญาณในโดเมนเวลา ส าหรั บ ตั ว อย่ า งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างสัญญาณในโดเมนเวลาและโดเมนความถี่ ความสูง
ของเส้นหมายถึงขนาดของสัญญาณ X และเกิดที่ตาแหน่ง
ในแกนนอน ซึ่งเท่ากับความถี่ ω ของสัญญาณ
เมื่อสุ่มค่าวัดการสั่นสะเทือนและเปลี่ยนสัญญาณใน
โดเมนเวลาเป็นโดเมนความถี่ เสร็จสิ้นก็จะส่งข้อมูลที่วัดได้
โดยผ่านโมดูลอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งระยะทางไกลกาลังงาน
ต่า ด้วยเทคโนโลยี LORA ซึ่งจะส่งข้อมูลที่ความถี่ 915MHz
กาลังส่ง 100 มิลลิวัตต์กาลังงาน สามารถส่งข้อมูลได้ระยะ
ทางไกลถึง 3 กิโลเมตร เมื่อใช้งานร่วมกับสายอากาศแบบ
รอบทิ ศ ทางอั ต ราก าลั ง ขยาย 12dBi
โดยใช้ ง านที่
ช่ อ งสั ญ ญาณความถี่ 923.4MHz
ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ วั ด ค่ า
สั่น สะเทื อนไปยั งอุป กรณ์ เ กตเวย์ข องระบบอิ นเทอร์ เ น็ ต
สรรพสิ่งและส่งผ่านข้อมูลผ่าน UDP โปรโตคอล ที่ พอร์ต
1700 ไปยัง LORA เน็ตเวิคเซิฟเวอร์ จากนั้น LORA เน็ต
เวิคเซิฟเวอร์ จะคัดกรองแพกเกจข้อมูลที่ได้จากเกตเวย์และ
ส่งข้อมูลแสดงผลไปยัง แอปพลิเคชันสาหรับผู้ใช้งานผ่าน
โปรโตคอล MQTT

รูปที่ 5 เซ็นเซอร์วัดมุม (Accelerometer Seismology
Sensor) ที่ใช้ในงานวิจัย
โดยค่าความแรงของการสั่นสะเทือนนั้นสามารถวัด
ได้โดยเทียบเป็นมุมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเปลี่ยนแปลง
ไปได้ ตั้ ง แต่ -90 องศา ไปจนถึ ง 90 องศาในการติ ด ตั้ ง
เซ็ นเซอร์วั ดมุ มจะติด ตั้งโดยยึ ดสกรู ล งบนแท่น หล่ อปู น ที่
ติดตั้งบนพื้นดิน
การทดลองการวัดสัญญาณที่เกิดขึ้นของการสื่อสารผ่าน
ช่ อ งทางอิ น เทอร์ เ น็ ต สรรพสิ่ ง (IoT) ด้ ว ยเทคโนโลยี
LORA
จากรู ป ที่ 6 แสดงระยะการส่ ง ข้ อ มู ล จาก LORA
Node ไปยัง LORA Gateway ด้วยช่องทางการส่งความถี่
สูง ด้วยการส่งรูปแบบ FSK โดยความถี่ที่ส่งมีกาลังส่งอยู่ที่
ประมาณ 14 dBm หรือประมาณ 25 มิลลิ วัตต์กาลังงาน
และมีการเข้ารหัสการส่งด้วยเทคโนโลยี LORA Protocols
ระหว่างตัวส่งโนด LORA กับ LORA Gateway

การทดลองการวัดค่าของมุมเอียงของเซ็นเซอร์
การทดสอบค่าของมุมที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิด
สภาวะแผ่ น ดิ น ไหวโดยการทดสอบ ได้ ท ดสอบเที ย บมุ ม
องศาที่เปลี่ยนแปลงกั บเครื่องจาลองแผ่นดินไหวของศูนย์
เฝ้าระวังแผ่นดินไหว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยค่า
ความแรงที่เกิดขึ้นมีผลต่อองศาที่เปลี่ยนแปลงไปจากกราฟ
ในรูปที่ 4 เมื่อใช้เทคนิคการประมาณค่าที่เปลี่ยนแปลงของ
มุมโดยใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) จะ
สามารถบอกได้ว่า เมื่อมีค่าความแรงของขนาดแผ่นดินไหว
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Chandle & Kulkami (2015) จึงทาให้ได้ระยะอยู่ในช่วง
100 เมตรถึง 2 กิโลเมตร หากต้องการระยะทางการแจ้ง
เตือนที่ไกลขึ้นจึงจาเป็นต้องติดตั้งสายอากาศที่มีอัตราการ
ขยายที่สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงระยะทางที่
ทดลองได้ในงานวิจัยก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
ในการทดลองคณะผู้ วิ จั ย ได้ น าเครื่ อ งเตื อ น
แผ่ น ดิ น ไหวที่ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบสมองกลแบบฝั ง ตั ว ไป
ทดสอบระบบ ณ ศูน ย์ เฝ้ า ระวั งแผ่ น ดิน ไหว อาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยทดสอบเพื่อเปรียบเทียบค่ามุมองศาที่
เปลี่ยนแปลงกับเครื่องจาลองแผ่นดินไหวของศูนย์เฝ้าระวัง
แผ่นดินไหว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยค่าความแรงที่
เกิดขึ้นมีผลต่อองศาที่เปลี่ยนแปลงไปและจากการทดสอบ
ในการวั ด ค่ า การสั่ น สะเทื อ นนั้ น จะใช้ ก ารทดลองค่ า การ
สั่นสะเทือนจานวน 5 ค่า ตั้งแต่ 1,2,3,4 และ 5 มาตราริก
เตอร์ ตามลาดับและนาเทคนิคการคานวณทางคณิตศาสตร์
ความเป็นเชิงเส้นโดยใช้สมการแบบถดถอย (Regression
Analysis) จะสามารถบอกได้ว่าเมื่อมีค่าความแรงของขนาด
แผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นมุมที่เปลี่ยนแปลงไปของเซ็นเซอร์วัดมุม
(Accelerometer Seismology Sensor) จะมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นตาม ผลจากการทดลองเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุม
ด้วยระบบสมองกลแบบฝังตัวที่คณะผู้ วิจัยนาเสนอมีความ
ถูกต้องแม่น ยาอยู่ที่ระดั บที่มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์ และ
สามารถแสดงการแจ้ ง เตื อ นการสั่ น สะเทื อ นด้ ว ยระยะ
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตระยะทางไกลด้วยเทคโนโลยี
LORA ทาให้สะดวกต่อการติดตั้ง เนื่องจากสถานที่ติดตั้ง
เซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในบางที่มีข้อจากัด
ด้านพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นระบบการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ต
ระยะทางไกลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนได้
จากหน้ า แอพพลิ เ คชั่ น ได้ และเครื่ อ งวั ด แผ่ น ดิน ไหวนี้ ยั ง
สามารถต่ อยอดองค์ ความรู้ เพื่ อเชื่อมต่อ เข้ ากับ โครงข่า ย
อินเทอร์เน็ตแบบ Multi Node และสามารถวิเคราะห์การ
แจ้งเตือนได้ในอนาคต

รู ป ที่ 6 ระยะของการส่ ง ข้ อ มู ล การแจ้ ง เตื อ นการ
สั่นสะเทือนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)
ด้วยเทคโนโลยี LORA

อภิปรายผลการทดลอง
ในการทดลองเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วย
ระบบสมองกลแบบฝังตัว สามารถวัดค่ามุมความเอียงของ
การสั่นสะเทือนได้อยู่ในช่วง -90 ถึง 90 องศา และได้มีการ
เพิ่มส่วนงานของระบบการสื่อสารระยะทางไกลด้วยระบบ
การสื่อสารอินเทอร์เน็ตสรรพสิง่ ระยะทางไกลโดยเทคโนโลยี
LORA อย่างไรก็ตาม พบว่า ในผลการทดลองเห็นว่า การ
ทดลองสาหรับระบบการสื่อสารระยะทางไกลยังมีข้อจากัด
บางประการ ซึ่งผู้วิจัยสามารถอธิบายได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1: ค่าของการหน่วงเวลาเนื่องจากการ
สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมีการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
และมีช่วงความถี่ระดับ Short Period (1 – 10 Hz) และ
ระบบการส่ งข้ อมู ล จากเซ็ น เซอร์ ไ ปยั งหน่ วยประมวลผล
กลางของระบบหลั ก ส่ งข้ อ มู ล แบบอนุ ก รม SPI โดยมี
ความเร็วในการส่งข้อมูล 4200 บิตต่อวินาทีส่งผลให้มีค่า
การประวิงเวลาเกิดขึ้น (Delay Time) และเมื่ออ่านค่าของ
การสั่ น สะเทื อ นจะได้ ข้ อ มู ล ที่ ห น่ ว งเวลาเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยในทฤษฏีของ Hong-yan & Qingchun (2010) แล้วนั้นมีผลที่มีค่าที่สอดคล้องและใกล้เคียง
กันแต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของระบบของการแจ้ง
เตือนที่งานวิจัยเรื่อง Seismic Wave Field Separation
ของ Sherki, Gaikwad, Chandle & Kulkami (2015) นั้น
จะวิเคราะห์แล้วแจ้งเตือนที่ตัวมันเองส่วนงานวิจัยนี้จะแจ้ง
เตือนที่ระยะทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ประเด็นที่ 2: ระยะทางการรับส่งของการแจ้งเตือน
จะมีช่วงระยะไม่เกิน 2 กิโลเมตรและมีการประวิงเวลาใน
การรับข้อมูลระหว่างโนดเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนและเกต
เวย์ เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด การใช้ งานในงานวิ จั ย ได้ เ ลื อ กใช้
สายอากาศแบบรอบทิศทางและมีอัตราการขยายสัญญาณ
ขนาด 3dBi สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sherki, Gaikwad,

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของงานวิ จั ย นี้ คื อ ในการติ ด ตั้ ง
เครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลแบบฝัง
ตั ว นั้ น จะต้ อ งติ ด ตั้ ง เซ็ น เซอร์ วั ด มุ ม (Accelerometer
Seismology Sensor) กับพื้นที่ระนาบที่ทามุม 0 องศา
เพื่อลดความผิดพลาดของมุมที่ตรวจจับ และการแจ้งเตือน
นั้นเกิดการประวิงเวลาขึ้นเนื่องจากจะต้องใช้ เวลาในการ
อ่านค่าการสั่นสะเทือนและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ผู้วิจัย
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จึงมีข้อเสนอแนะควรมีการพัฒนาต่อยอดให้ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประมวลผลของเซ็นเซอร์ให้สูงขึ้นและเพิ่ม
ความเร็วของการส่งข้อมูลให้มากขึ้นให้แสดงผลและแจ้ ง
เตือนได้รวดเร็วกว่าระบบเดิม

Hong-yan, S., & Qing-chun, L. (2010). “A new method of
seismic wavefield separation and denoising,”
2010 2nd International Conference on Advanced
Computer Control., Year, Volume: 5, Page s:
107 – 110.
Sherki, Y., Gaikwad, N., Chandle, J., & Kulkami, A.
(2015). “Design of real time sensor system
for detection and processing of seismic
waves for earthquake early warning
system,” 2015 International Conference on
Power and Advanced Control Engineering
(ICPACE), Year: 2015, Page s: 285 - 289
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