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Abstract 

The built environment is likely to be affected by climate change. Building sector represents a 

significant amount of opportunity for climate change adaptation. The objectives of this paper are to 

examine the adaptive capacity of cities in Bangkok Metropolitan Region (BMR) and to propose potential 

climate change adaptation measures for the building sector. BMR is the most important socio-economic 

center of Thailand, as well as rapid development in the Asia-Pacific. This study contributes to the body of 

knowledge by assessing adaptive capacity of each city in BMR and analyzing adaptation measures to the 

projected climate change impacts in the region. The findings indicate that Bangkok has the highest adaptive 

capacity and followed by Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakarn, Nakhon Pathom, and Samut Sakhon, 

respectively. The potential adaptation measures include engineering and non-engineering solutions. This 

study argues that BMR needs to better integrate strategies for adaptation to climate change along with the 

mitigation side, revision of building code, and increasing socio-economic parameters under the adaptive 

capacity framework. In addition, the integration of traditional knowledge and modern scientific methods 

would offer cost optimum solutions for adaptation to climate change in the building sector. Findings from 

this study can also provide useful information to policy-makers that implement climate policies and also 

relevance to other cities having similar impacts of climate change. 

 

Keywords:  Adaptive capacity, Building sector, Climate change adaptation, Sustainability  

 

1. Introduction 

Climate change plays a major role in the development of our society. Scientific evidence confirms 

that climate is already changing and the impacts are already observed worldwide [1–3]. Thus, climate 

change presents a great challenge for all nations. To address this global challenge, society must begin to 

reduce greenhouse gas (GHG) emissions. The action is referred to climate change mitigation. On the other 

hand, society must also be adapted to unavoidable climate change or climate change adaptation. The 

literature has shown that there is a growing concern about the impacts of climate change on urban areas [3]. 

The building sector is likely to be affected by weather variability and flooding, damage to premises and 
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properties, and problem with subsidence [4]. Globally, the building sector is responsible for 40% of primary 

energy use and 30% of GHG emissions. It was estimated that the energy demand for buildings will 

stimulate about half of energy supply investments to 2030 [5]. 

Building sector represents a significant amount of opportunity for adapting to climate change. 

Incorporating adaptation measures into new and existing buildings will help to avoid climate-related 

damages and costs in the long-term. A study by [6] suggested that both climate change adaptation and 

mitigation should be added to building energy codes and thermal comfort standards. A case study in 

Australia identified the adaptation pathways by enhancing adaptive capacity to accommodate the impacts of 

climate change and to maintain energy use and GHG emissions for existing and new residential buildings 

[7]. In Thailand, a study examined how climate change may influence electricity demand. It was found that 

the highest change in temperature based on the Hadley Centre Climate Model version 3 (HadCM3) will 

occur during summertime, which coincides with the demand for electricity [8]. Climate change adaptation 

has been considered to be an effective strategy to improve the sustainability of existing building stock [9]. 

Adaptation is necessary to cope with the impacts of climate change due to past emissions. 

However, the impacts differ from place to place. The adaptive capacity of cities usually depends on various 

infrastructure and service systems. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

the adaptive capacity can be defined as the ability of physical systems to adjust or respond to the 

consequences of climate change [10]. Adaptation is a way to reduce the negative impacts of climate change. 

Most of climate change adaptation studies in Thailand focused on water, agriculture, coastal infrastructure, 

and forestry sectors. Internationally, there has been emerging research on planning for adaptation at both 

city and local levels. In high-income countries, the urban adaptation became important issue in many city 

governments [3]. However, few studies have been conducted on the adaptation measures related to the 

building sector in developing countries, such as Thailand.  

Bangkok Metropolitan Region (BMR) is the center of high population density and economic 

activity of Thailand. BMR consists of Bangkok and five neighboring provinces, namely Nonthaburi, Samut 

Prakan, Pathum Thani, Samut Sakhon, and Nakhon Pathom. The region is vulnerable to climate change. 

The World Bank has estimated that the costs associated with climate change in Bangkok under high 

emission scenario are about 49 billion THB or approximately two percent of GRDP (Gross Regional 

Domestic Product). Over 70% of flood-related costs are a result of damages to buildings [11]. Previous 

study has revealed that BMR will require additional adaptation measures to response the adverse impacts of 

climate change corresponding to different climate scenarios [12]. Buildings are generally expected to have 

long lifetime. Innovative solutions are required for adapting new and existing buildings. Effective 

adaptation measures can also bring co-benefits, such as reduction of maintenance and energy costs. 

Integrating climate change adaptation measures will help to ensure the building stock to cope with climate 

change. 
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Although Thailand has prepared the National Climate Change Master Plan B.E. 2558–2593 (2015–

2050) and Thailand’s Second Assessment Report on Climate Change 2016 [13–14]. However, there is little 

detail on method and measure on climate change adaptation for the building sector. In addition, the 

literature on building sector and climate change in Thailand focused on mitigation side, with less attention 

to adaptation. This paper addresses the knowledge gaps and contributes to the area of research by assessing 

adaptive capacity of cities in BMR and examining adaptation measures for the building sector. Thus, the 

objectives of this paper are to assess the adaptive capacity and to propose the potential adaptation measures 

for both new and existing buildings. The building sector covers both residential and commercial buildings. 

 

2. Methodology 

Climate change will be impacted on environmental, economic, and social systems. Building 

adaptive capacity increases the ability of individuals, groups, and organizations to adapt to climate change 

whereas implementing adaptation measures can be prepared for response to climate change. Research 

methods in this paper consist of various components, starting from investigating impacts of climate change 

in Thailand based on available data from literature review on regional climate modeling, assessment of 

adaptive capacity in the BMR, and identifying adaptation measures with focusing on the building sector. 

Previous studies on the projections and likely impacts of climate change in Thailand are well documented 

in [15–19].  

2.1 Adaptive Capacity 

 Assessing adaptive capacity requires a clear conceptual framework. An assessment of adaptive 

capacity was conducted based on the method developed by [20]. The same method was also used to identify 

climate change vulnerability for Greater Mekong sub-region [21]. Adaptive capacity can be determined in 

the following form. 

 Adaptive capacity = ƒ(socio-economic, technology, institution and infrastructure) 

 The overall framework of adaptive capacity assessment is shown in Figure 1. Socio-economic 

parameters include Human Development Index (HDI), poverty incidence, and income inequality. The HDI 

has greater weigh (0.50) than poverty incidence (0.28) and income inequality (0.22). This is due to the 

emphasizing people and their capabilities [20–21]. The HDI is an indicator of average achievement of the 

three key dimensions of human development, including standard of living (GDP per capita), life expectancy 

(years), and adult literacy rate (%). The calculation of HDI is followed [22]. The income index is based on 

household income, poverty incidence, and households with consumer debt. The income disparity is 

measured by the Gini coefficient. 
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Figure 1 Adaptive capacity assessment (Adapted from [20–21]) 

 Technology plays an important role in climate change adaptation. Following [20], the electricity 

coverage and the extent of irrigation are used as primary indicators in this study. The electricity coverage is 

weighted as 0.53 and the area equipped for irrigation is weighted as 0.47. Institution and infrastructure are 

effected the capacity to adapt to climate change. Cities with well-developed institution and infrastructure 

are expected to have higher adaptive capacity. The parameters in institution and infrastructure are road 

density, communication, drinking water, and health services. 

Due to different types of units in each indicator, a normalization analysis of each indicator is 

employed to normalize values of units. For the indicators express the higher is better (e.g., income, 

education, electricity coverage, etc.). Equation 1 was applied for the calculation. Then, Equation 2 was 

applied for the indicators express the lower is better, such as poverty incidence, income inequality, etc. 
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2.2 Data Collection 

 This study assesses the adaptive capacity in the BMR and analyzes the potential adaptation 

measures for the building sector in particular. The study relies on the document analysis of both a review of 

literature and secondary data in addition with consultation with expert interviews. Data were collected from 

a mixture of published and peer-reviewed literature, grey literature, and information websites. Data sources 

in this study were taken from: (i) publications and working papers from the United Nations, Asian 

Development Bank, World Bank, Southeast Asia START Centre, and others; (ii) academic literature (e.g., 

Climate & Development, Building Research and Information, Building and Environment, Energy and 

Buildings, and Sustainability); and (iii) government publications. 

 

3. Results and Discussion 

3.1 Adaptive Capacity 

Climate change adaptation is related to various natural and social aspects that need to be studied 

from a multi-disciplinary approach. The adaptive capacity was determined to empirically assess 

vulnerability to climate change. The higher score indicates the less vulnerable to climate change, while 

lower score reflects greater vulnerability. This study uses BMR as a case study for assessing adaptive 

capacity of each city for further planning. BMR is the most important socio-economic center of Thailand. 

BMR is not only the political, administrative, economic, and cultural area of the country but the region is 

also the focal point for national infrastructure, including roads, railways, and financial and communication 

services. The administration of BMR comprises of provincial and local administration. The provincial 

administration comprises of six provinces. Bangkok is a Special Local Administration (SLA), called 

Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Provincial administration consists of district, sub-district 

and village levels. Local administration divides into municipality and Tambon Administration Organization 

(TAO) levels. The administration of BMR and average area of each city is shown in Table 1. 

 

Table 1 Administration of BMR [12] 

Province Area 

(km
2
) 

Provincial Administration Local Administration 

District Sub-district Village Municipality TAO SLA 

Bangkok 1,569 50 154 - - - 1 

Samut Prakarn 1,004 6 50 399 16 32 - 

Samut Sakhon 872 3 40 290 7 31 - 

Nonthaburi 622 6 52 328 10 35 - 

Pathum Thani 1,526 7 60 494 14 52 - 

Nakhon Pathom 2,168 7 106 930 16 100 - 
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 It was estimated that the projections of population and households in BMR would be 15,680 

thousand people and 5,813 thousand households in 2030, and 15,901 thousand people and 7,998 thousand 

households in 2050. It should be noted that the projections are also included non-registered population [12]. 

Thus, this region will have large effects of climate change and it will need to adapt to the changes. Adaptive 

capacity can be used to describe the extent to which natural and human systems will be able to cope with 

climate change. The assessment of adaptive capacity of each city in BMR is presented in Table 2.  

 

Table 2 Assessment of adaptive capacity in BMR by cities 

Province Adaptive capacity index 

Bangkok 0.82 

Samut Prakarn 0.75 

Samut Sakhon 0.68 

Nonthaburi 0.77 

Pathum Thani 0.75 

Nakhon Pathom 0.73 

 

 The findings are shown that Bangkok has the highest adaptive capacity in BMR and followed by 

Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakarn, Nakhon Pathom, and Samut Sakhon, respectively (Table 2). 

Based on the adaptive capcity index, Bangkok can improve the adaptive capacity by increasing the HDI 

similarly to other cities. Samut Sakhon has the lowest adaptive capacity as reflected by low scores on socio-

economics, technology, and institution and infrasture dimensions. The main findings were compared with 

the previous study by [21] to verify the results of this study. It was found that the adaptive capacity index is 

in the similar range for each city in BMR. 

 Increasing adaptive capacity can be done through participation of local governments and other 

stakeholders. It will also create opportunity for co-benefits with other development goals, for example the 

adopted 17 Sustainable Development Goals (SDGs) [23]. The building sector plays an important role 

towards achieving the SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 11 (Sustainable Cities and 

Communities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), and SDG 13 (Climate Action). A 

study of the interactions between SDGs and climate change adaptation in cities reported the 

multidimensional approaches in SDGs and climate change planning that can help bridge the gap between 

adaptation planning and implementation [24]. However, increasing adaptive capacity often results from 

improvement in governance system. This includes the improvement of availability and access to economic 

resources and technologies. A study in Korea has shown that the adaptation governance can be more 

effective through grass root activities at both metropolitan and local government levels [25]. BMR can also 
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learn and share information from other cities in terms of multilevel governance for climate change 

adaptation. 

 

3.2 Climate Change Adaptation Measures for the Building Sector 

 The building sector is vulnerable to the impacts of climate change in a number of ways. According 

to previous studies [11,14,19,21,26], BMR will be challenged by increasing temperatures, changes in 

precipitation patterns, sea level rise, and more intense and frequent extreme events. There are consequences 

for various impacts of climate change on building design, retrofitting, structural durability, and operation 

and maintenance. Increases in air temperature are likely to increase energy use for space cooling. Changes 

in precipitation lead to higher relative humidity. Intensity of floods adversely affects the life span of 

buildings and maintenance costs. Sea level rise can also affect some local areas in the BMR. Climate 

change may also be affected the competitiveness of commercial buildings, especially in Bangkok. 

 Most existing studies related to climate change adaptation in BMR focused on flooding protection 

and adaptation processes. The plans are included structural measures (e.g., large storage dam, coastal 

erosion and wave protection, and crest elevations of dikes) and non-structural measures (e.g., reservoir 

operation, flood forecasting and warning system, and financial response) [12,21]. The important of building 

sector is due to new buildings both residential and commercial buildings will be constructed in the future 

and existing buildings will also needed to retrofit to meet the new standard related to energy and 

environmental performance. Climate change can significantly increase the total energy use and energy-

related CO2 emissions from building sector. Thus, adaptation to climate change is an important issue for 

new and existing buildings. 

However, climate change will not be constant and the variable and extreme weather conditions will 

have a major impact on the buildings. Climate change can cause paint staining, movements in building 

structures, cracks in concrete, and corrosion to building materials. These consequences are from 

temperature variations, changes in humidity, solar radiation, and precipitation patterns [27]. Adaptation for 

the building sector can be taken in various forms. Adaptation measures should be designed to support 

economic and social aspects with environmental objective. 

 Adaptation measures can improve the building services, such as thermal comfort and indoor air 

quality. The buildings in Thailand have been built to deal with the present climatic conditions. The 

uncertainty about climate change has not widely considered in building design or retrofit. Adaptation 

measures would respond to the consequences associated with climate change. Engineering solutions 

represent the options that can lead to improved outcomes under conditions of climate change [28]. Feasible 

adaptation measures for the building sector include: (i) creating new regulations or guidelines; (ii) taking 

climate change into consideration in the new construction; and (iii) using innovative technologies. 

 Several climate change adaptation frameworks have been developed worldwide for conducting 

adaptation assessment at both national and local levels or project focused, for example [29–31]. These 
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frameworks can help to prioritize the adaptation activities and to identify the required resources, such as 

financial technology and human capacity. This paper proposes the potential adaptation measures for the 

building sector in BMR in particular, as shown in Table 3. Climate change is expected to affect the entire 

life-cycle of building from construction, operation, and demolition phases. Strategies for adaptation can 

also be applied to retrofitting buildings. However, adaptation measures taken at the design stage are often 

cheaper and easier to incorporate than during subsequent adaptation schemes. 

 

Table 3 Adaptation measures and climate change impacts for the building sector in BMR 

Climate variable Impacts on building Adaptation measures 

Increased temperature • Greater cooling demand 
and operating hours 

• Thermal comfort level 
affected 

• Increased energy use and 
energy-related CO2 
emissions 

• Urban heat island effect 

• Passive cooling strategies, such as 
natural ventilation, daylighting and 
green roofs and walls  

• High efficiency air-conditioners and 
high performance buildings 

• Bioclimatic architectural design, such as 
building orientation 

• Building certification, such as green 
building 

Increased precipitation • Penetration into buildings 
• Higher relative humidity 
• Flooding 
• Corrosion 

• Improved building envelope and 
construction materials 

• Relocation of buildings 
• Green spaces  
• Vernacular architecture, such as 

traditional buildings 
Extreme events (flood or 
drought) and sea level 
rise 

• Damage to buildings 
• Lower the loading strength 

and liquefaction resistance 
of the subsoil 

• Destruction of foundations 

• Flood protection infrastructure in flood-
affected areas 

• Reinforcement of design strength, such 
as flood-proof buildings 

• Legislation related to land use planning 
and zoning 

• Climate-proof infrastructure 
• Education and capacity building 

Reduction in air quality • Greater use of air-
conditioning and 
mechanical ventilation 

• Increased energy use 
• Increased emissions 
• Sick building syndrome 

• High efficiency natural ventilation 
• Green infrastructure 
• Integrated renewable energy systems 
• Reconsideration of outdoor design 

temperature and quality for indoor 
environment 

• Legislation to control outdoor air 
quality 

 

Adaptation measures include engineering and non-engineering solutions. Engineering adaptation 

measures could be more robust design or retrofitting that provides the buildings with the ability to cope 

with higher air temperatures and more extreme conditions. This is also included the improvement of the 

robustness of the engineering designs and operations of installations. In some cases, it may also necessary 
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to consider relocating vulnerable existing buildings. BMR is expected to temperature rises. Adaptation 

measures (see Table 3) to cope with increased temperature are: (i) passive cooling strategies; (ii) improving 

building energy performance; and (iii) improving end-use efficiency for buildings. The measures will lead 

to reduce the energy demand in buildings. 

For non-engineering adaptation measures, it could be appropriate to develop and improve the 

adaptive capacity of local areas or for districts or even sub-districts. It should be noted that currently there 

is no legislative or strategic planning to guide climate change adaptation for buildings in Thailand. Thus, it 

would be highly beneficial to develop either a national or city level building adaptability and resilience 

assessment system for existing and new buildings. Other measures under non-engineering measures include 

better coordinated land use planning, new policies and regulations on climate-friendly building, integration 

of climate change adaptation and mitigation planning, building site elevation, and flood management.  

Implementing adaptation measures include some costs and can be a huge challenge for cities in 

developing nations like Thailand. Traditional knowledge (TK) has been increasing interest in climate 

change adaptation. TK refers to the knowledge, innovations, and practices of local peoples. TK is also a 

foundation of the modern science and providing ideas, inspiration and designs for sustainable solutions. TK 

has high potential to help society addressing the impacts of climate change in cross-cutting areas [32–33]. 

The integration of TK and modern scientific method would offer low cost and effective solutions. In 

addition, vernacular architecture can deliver adaptation measures without being constrained by intellectual 

property (IP) restriction. The IP is one of the barriers in transferring climate change technologies. 

Traditional buildings are usually well-adapted to local conditions. They are built based on passive design 

and local available materials. Traditional buildings also use less energy and emit less pollution compared to 

modern buildings [34]. There are some examples of traditional buildings in BMR that enable them to 

withstand extreme weather, such as flooding. 

 

4. Conclusion 

There is a strong scientific consensus that climate change is happening. The building sector in 

BMR is likely to be affected by increased temperature, changes in precipitation, flooding, and reduction in 

air quality. Climate change is also expected to affect the entire life-cycle of building. BMR is the most 

important socio-economic center of Thailand. The region is also the focal point for national infrastructure 

and financial and communication services. The assessment is shown that Bangkok has the highest adaptive 

capacity and followed by Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakarn, Nakhon Pathom, and Samut Sakhon, 

respectively. There is a large opportunity to increase the adaptive capacity in Bangkok and its vicinity. The 

first priority would be improved the performance of socio-economic parameters according to the adaptive 

capacity framework, such as HDI, poverty incidence, and income inequality. Developing appropriate 

adaptation measures will be critical in reducing the impacts of climate change on buildings. A variety of 

adaptation measures have been identified. The potential climate change adaptation measures for the 



Aumnad Phdungsilp / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที8 8 ฉบบัที8 23 กันยายน - ธันวาคม 2561 

10 

building sector include engineering and non-engineering solutions. Some engineering adaptation measures, 

such as passive design strategies, simultaneously contribute to mitigating energy-related CO2 emissions. 

The measures described in this paper provide guidance regarding possible adaptation measures for various 

climate sensitivities. However, detailed local assessments (such as district, sub-district, and village levels) 

are necessary to provide greater confidence in adaptation to climate change at the level of specific local 

areas. This study argues that BMR and other cities in Thailand need to better integrate strategies for 

adaptation to climate change along with the mitigation side. Future work should deal with the subject of 

the performance of adaptation measures, including vernacular architecture in both quantitative and 

qualitative ways. The quantitative approach is based on the measurements of different parameters whereas 

the qualitative approach involves the investigating and compiling relevant adaptation measures for the 

building sector. Further work is needed to provide detailed analysis of adaptation measures that are 

grouped and tested as packages to identify the optimal solution. 
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Abstract 

Fuzzy time series model based on fuzzy inverse and SARIMA model were applied for forecasting 

Tubtim Chandra Rose Apple and Shogun Orange prices in Thailand in different seasons, and the data 

gained from the study is uncertain. As a result of data uncertainty, the accuracy of two methods was 

compared by the mean absolute percentage error (MAPE). The results show that the forecast values by the 

modified fuzzy time series forecasting method is more accurate than the SARIMA model. 

 

Keywords: Fuzzy Time Series, SARIMA Model, Uncertain Data. 

 

1. Introduction 

The efficiency of forecasting model is an interesting topic for many researchers because of an 

uncertainty of future effects on decision maker needed in forecast. There are many traditional time series 

forecasting methods such as Holt winter, smoothing exponential and Box-Jenkins are well-known and 

famous for time series data because there are many convenient program for solving. 

However, those methods are limited to statistical assumptions. If the analyzed time series data does 

not comply with the assumptions or they are uncertain data, it affects the accuracy of forecasting. Fuzzy 

time series forecasting method is a good alternative for uncertain data. The fuzzy time series forecasting 

model was first proposed by Song and Chissom [1]. They used the model to predict functional new 

enrollment prediction. After that these models was continuously improved to predict temperature [2], stock 

index [3], exchange rate [4] and data mining [5]. Nowadays, Fuzzy time series forecasting method is 

continuously improved by many researchers to increase the accuracy; for example, Preetika Saxena et al. 

[6] used fuzzy time series with higher forecast accuracy rate forecasting enrollments. Then Kun Zhang et al. 

[7] developed Preetika Saxena et al. [6] method by designing fuzzy time series prediction model based on 

fuzzy inverse, and they found that the mean square error and prediction error of ameliorated model are 

smaller and the precision is higher. 
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In this paper, Fuzzy time series model based on fuzzy inverse was applied for forecasting the prices 

per kilogram of Shogun Orange and Tubtim Chandra Rose Apple in Thailand. The prices per kilogram of 

Shogun Orange (middle size) and Tubtim Chandra Rose Apple (middle size) are the retail price in Bangkok 

collected from Bureau of Trade and Economic indices [8]. These fruit prices tend to unexpectedly fluctuate 

due to seasonal influences. The accuracy of the presented method and the traditional method was compared 

by the mean absolute percentage error (MAPE). 

 

2. SARIMA model 

SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S is a seasonal ARIMA model with S observation per period. The equation 

of SARIMA model are as follows ([9]; [10]; [11]): 

 

φ����Φ������1 − ����1 − ���	
� = ����Θ������� 

Where: 

φ���� = �1 − φ�� − φ���−. . . −φ���� 
Φ����� = �1 −Φ��� − Φ����−. . . −Φ����� 
���� = �1 − �� − ���−. . . −���� 
Θ����� = �1 − Θ��� − Θ����−. . . −Θ����� 

Where: 

 

B = The backward shift operator 

 

d and D = The non-seasonal and seasonal order of differences, respectively and usually 

                    abbreviated as SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)S.  

 

              The SARIMA model reduces to pure ARIMA(p,d,q) if there is no seasonal effect. Tubtim Chandra 

Rose Apple price, Figure1 shows ACF and PACF with D=12 for Tubtim Chandra Rose Apple price.  

              The SARIMA models corresponding Tubtim Chandra Rose Apple price were compared by the 

mean absolute percentage error (MAPE) 

���� = 1� �  !" − #"!"  × 100
&

"'�
		, 

              The models that correspond Tubtim Chandra Rose Apple price are as shown in Table1. The best 

model that there is a smallest error for forecasting Tubtim Chandra Rose Apple price in Thailand is 

SARIMA(1,0,0)(1,1,1)12. 
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Figure 1 ACF and PACF of Tubtim Chandra Rose Apple price with D=12 

 

Table 1 The MAPE of SARIMA model for forecasting Tubtim Chandra Rose Apple price in Thailand 

 

             Model MAPE 

SARIMA(1,1,0)12 5.028 

SARIMA(0,1,1)12 5.010 

SARIMA(1,1,1)12 5.025 

SARIMA(1,0,0)(1,1,0)12 4.993 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 4.881 

SARIMA(1,0,0)(1,1,1)12 4.731 

SARIMA(0,0,1)(1,1,0)12 5.016 

SARIMA(0,0,1)(0,1,1)12 4.831 

SARIMA(0,0,1)(1,1,1)12 4.721 
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3. Basic Concepts 

This section describes the basic concepts used by Preetika Saxena et al. [6] for fuzzy time series. 

 

Definition 3.1 the definition of the percentage changes in real data is the following: 

!" − !"*�!"*� × 100%	, 
!" , !"*� are the real data of history at time ,, , − 1, respectively. 

Definition 3.2 let � = -��, ��, … , �&/	be nonempty discrete set, and X   be named fuzzy subset in P.  A map 

 01: � → 40,15  is called membership function of fuzzy subset 6. 01��"�, ��" ∈ �, , = 1,2, … , �� is called 

membership degree of fuzzy set for the element �"  to fuzzy set 6.  Fuzzy set X can be written as 

6 = 01������ + 01������ + ⋯ + 01��&��& . 
 

4. Fuzzy Time Series Prediction Model Based on Fuzzy Inverse 

Kun Zhang et al. [7] developed fuzzy time series prediction model from Preetika Saxena et al. [6] 

who proposed a fuzzy time series forecasting model of inverse based on fuzzy number. The basic steps are 

as follows: 

 

Step 1: Collecting the real historical data 

 

Step 2: Calculating the percent month to month changes of real historical data for Tubtim    

             Chandra Rose Apple price,		 
			�;<=*�� = >;<=*�� − >?@&*��>?@&*�� × 100 = 	36.71 − 46.3946.39 × 100 = −20.867% 

 

Step 3: Constructing the discrete domain 

The percentage changes of the Tubtim Chandra Rose Apple price from Jan-2012 to Sep-2017 in the 

minimum and maximum values are �;<=*�� = −20.867 and �G@H*�� = 31.463. The discrete domain is 

established by the percentage change of the Tubtim Chandra Rose Apple price: 

� = I�;<=*��� = −20.867, �?@&*�J� = −18.847, … , �?KL*�MNO = 16.518, �G@H*��NQ = 31.463	R	. 
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Step 4: Establishing fuzzy inverse formula and the prediction formula  

Establishing fuzzy subset on discourse domain P: 

S� = 1�;<=*��� + 0.05�?@&*�J� + 0�G@T*��M + ⋯ + 0�G@H*��NQ 		 ; 		, = 1 
 

S" = 0�;<=*��� + ⋯ + 0.05�V"*� + 1�T" + 0.05�W"X� …+ 0�G@H*��NQ 		 ; 		2 ≤ , ≤ 67 
 

SNQ = 0�;<=*��� +. . . + 0�G@H*�JNO + 0.05, �?KL*�MNO +	 1�G@H*��NQ 	 ; 		, = 68 
 

The fuzzy numbers above can be written by: 

Z� = 1�;<=*��� + 0.05�?@&*�J� ; 		, = 1 
 

Z" = 0.05�V"*� + 1�T" + 0.05�W"X� 		 ; 		2 ≤ , ≤ 67 
 

ZNQ = 0.05�?KL*�MNO +	 1�G@H*��NQ 		 ; 		, = 68 
 

The operations of fuzzy numbers, fuzzy number is actually a real number. For example:  

[
�\] 		�	i=1,2,3,…,68	;	S = 	Z�� − 12, _`a − 12, … , b`c − 17�	

For example: 

Z� = 1−20.8665660 + 0.05−18.8468782 		= 		−0.0505765 

Z� = 0.05−20.8665660 	+ 1−18.8468782 + 0.05−14.0241365 		= 		−0.0590206 

The inverse fuzzy number formula on discourse domain � is the following: 
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de =

fg
gg
h
gg
gi

1 + 0.051�;<=*��� + 0.05�?@&*�J�
							 ; , = 1		

0.05 + 1 + 0.050.05�V"*� + 1�T" + 0.05�W"X�
		 ; 			2 ≤ , ≤ 67	

0.05 + 10.05�?KL*�MNO +	 1�G@H*��NQ
							 ; 		, = 68	

					 

Thus d"e	; , = _`a − 12, ��j − 12, … , b`a − 17 means the inverse fuzzy number is a real number, and ! is the 

month which membership grade is 1. 

Besides, k ÷ 0		is undefined. The percentage of Tubtim Chandra Rose Apple price is 0 so the fraction 

	k ÷ 0  is 0. In the inverse fuzzy number, the inverse fuzzy number is actually a real number.  

For example:  

d;<=*��� = 1.05−0.0505765 = −20.761 

d?KL*�m� = 1.10−0.0590206 = −18.638 
 

Step 5: Establishing the prediction formula  

The forecasted values is      #" = >"*� × �1 + d"e%�. 
									#"  is the predicted data of ,，>"*� is the real history data of , − 1. 
 

Step 6: Calculating the predicted data of historical data  

#;<=*�� = 46.39 × �1 + �−20.761%�� = 36.759. 
The percentage change, operations of fuzzy numbers and forecast values of Tubtim Chandra Rose 

Apple price are shown in Table 2.  

Table 3 reveals the percentage change, the operations of fuzzy numbers and the forecast values of 

Shogun Orange price which consist of seasonal influences. Figure 2 and 3 represent the lines of real prices 

of Tubtim Chandra Rose Apple and Shogun Orange, the lines of forecasting values by SARIMA model and 

fuzzy time series prediction model based on fuzzy inverse respectively. 

Figure 2 and 3 reveal the actual data, the forecasted values by SARIMA model and the proposed 

method are coincided. In addition, the line of forecasted valued by SARIMA model and the proposed method 

are alike. However, the MAPE using proposed method is less than Box-Jenkins method (see in Table 4). 
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5. Conclusions 

Both of the forecasting methods correspond to Thailand fruit price influenced by season in the 

sense of accuracy. Those are often uncertain data. By comparison of the forecasting accuracy, the errors by 

the SARIMA model are 135.2 and 281.611 times higher than fuzzy model for Tubtim Chandra Rose Apple 

price data and Shogun Orange price data respectively. Fuzzy time series model based on fuzzy inverse is 

quite easy for calculating and it is a good alternative for high-precision forecasting. However, the proposed 

method is suitable for forecasting in a short time. In addition, the SARIMA model is convenient method for 

using conventional package programs such as SPSS, SAS and MINITAB. 

Table 2 The percentage change, the operations of fuzzy numbers and the forecast values of Tubtim Chandra  

Rose Apple price 

Date Price P J I F Date Price P J I F 

Jan-12 46.39         Dec-14 69.03 4.638 0.237 4.651 69.038 

Feb-12 36.71 -20.867 -0.051 -20.761 36.759 Jan-15 56.02 -18.847 -0.059 -18.638 56.165 

Mar-12 48.26 31.463 0.035 30.163 47.783 Feb-15 55.91 -0.196 -4.993 -0.220 55.897 

Apr-12 48.06 -0.414 -2.623 -0.419 48.058 Mar-15 53.18 -4.883 -0.225 -4.894 53.174 

May-12 41.32 -14.024 -0.078 -14.126 41.271 Apr-15 52.73 -0.846 -1.297 -0.848 52.729 

Jun-12 45.9 11.084 0.100 11.042 45.883 May-15 55.11 4.514 0.244 4.517 55.112 

Jul-12 48.89 6.514 0.169 6.499 48.883 Jun-15 54.89 -0.399 -2.880 -0.382 54.900 

Aug-12 51.81 5.973 0.184 5.993 51.820 Jul-15 61.93 12.826 0.086 12.851 61.944 

Sep-12 52.22 0.791 1.378 0.798 52.224 Aug-15 63.41 2.390 0.459 2.397 63.415 

Oct-12 57.5 10.111 0.110 10.042 57.464 Sep-15 67.84 6.986 0.158 6.983 67.838 

Nov-12 57.13 -0.643 -1.698 -0.648 57.127 Oct-15 68.52 1.002 1.093 1.006 68.523 

Dec-12 54.97 -3.781 -0.290 -3.794 54.963 Nov-15 67.61 -1.328 -0.841 -1.309 67.623 

Jan-13 53.25 -3.129 -0.353 -3.113 53.259 Dec-15 67.84 0.340 3.309 0.332 67.835 

Feb-13 50.13 -5.859 -0.186 -5.902 50.107 Jan-16 60.51 -10.805 -0.102 -10.787 60.522 

Mar-13 49.2 -1.855 -0.587 -1.874 49.191 Feb-16 54.94 -9.205 -0.119 -9.266 54.903 

Apr-13 47.05 -4.370 -0.252 -4.360 47.055 Mar-16 57.39 4.459 0.247 4.461 57.391 

May-13 47.94 1.892 0.585 1.881 47.935 Apr-16 54.03 -5.855 -0.190 -5.802 54.060 

Jun-13 47.1 -1.752 -0.637 -1.727 47.112 May-16 56.82 5.164 0.212 5.190 56.834 

Jul-13 54.88 16.518 0.065 16.845 55.034 Jun-16 61.42 8.096 0.137 8.043 61.390 

Aug-13 58.13 5.922 0.187 5.885 58.110 Jul-16 62.59 1.905 0.572 1.922 62.601 

Sep-13 58.5 0.637 1.765 0.623 58.492 Aug-16 63.64 1.678 0.655 1.680 63.641 

Oct-13 58.63 0.222 4.392 0.250 58.647 Sep-16 63.86 0.346 3.159 0.348 63.862 

Nov-13 62.75 7.027 0.156 7.070 62.775 Oct-16 66.7 4.447 0.248 4.435 66.692 

Dec-13 62.38 -0.590 -1.894 -0.581 62.386 Nov-16 67.22 0.780 1.420 0.775 67.217 

Jan-14 62.8 0.673 1.628 0.676 62.802 Dec-16 69.6 3.541 0.315 3.488 69.565 

Feb-14 54.77 -12.787 -0.086 -12.827 54.745 Jan-17 64.6 -7.184 -0.152 -7.246 64.557 

Mar-14 53.81 -1.753 -0.626 -1.757 53.808 Feb-17 56.5 -12.539 -0.088 -12.459 56.552 

Apr-14 50.05 -6.988 -0.159 -6.935 50.078 Mar-17 55.05 -2.566 -0.433 -2.543 55.063 

May-14 53.44 6.773 0.163 6.766 53.436 Apr-17 55.9 1.544 0.727 1.512 55.883 

Jun-14 48.54 -9.169 -0.121 -9.057 48.600 May-17 53.95 -3.488 -0.317 -3.474 53.958 

Jul-14 56.19 15.760 0.070 15.630 56.127 Jun-17 58.35 8.156 0.134 8.225 58.388 

Aug-14 62.5 11.230 0.097 11.287 62.532 Jul-17 62.45 7.027 0.157 7.025 62.449 

Sep-14 65.11 4.176 0.265 4.154 65.096 Aug-17 66.75 6.886 0.160 6.885 66.750 

Oct-14 68.41 5.068 0.218 5.051 68.399 Sep-17 67.03 0.419 2.607 0.422 67.032 

Nov-14 65.97 -3.567 -0.308 -3.572 65.966 
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Table 3 The percentage change, the operations of fuzzy numbers and the forecast values of Shogun  

              Orange price 

DATE Price P J I F 

Jan-10 38.670         

Feb-10 47.170 21.981 0.050 21.886 47.133 

Mar-10 52.330 10.939 0.101 10.938 52.330 

Apr-10 47.170 -9.861 -0.111 -9.885 47.157 

May-10 67.670 43.460 0.025 43.804 67.832 

Jun-10 67.670 0.000 0.000 0.000 67.670 

Jul-10 67.670 0.000 0.000 0.000 67.670 

Aug-10 74.330 9.842 0.112 9.865 74.345 

Sep-10 77.250 3.928 0.277 3.967 77.279 

Oct-10 64.250 -16.828 -0.063 -16.632 64.402 

Nov-10 61.000 -5.058 -0.218 -5.035 61.015 

Dec-10 55.080 -9.705 -0.114 -9.625 55.129 

 ⋮   ⋮  ⋮    ⋮  ⋮   ⋮  
Jan-14 92.000 -13.477 -0.081 -13.533 91.940 

Feb-14 86.500 -5.978 -0.184 -5.979 86.500 

Mar-14 89.000 2.890 0.383 2.871 88.984 

Apr-14 89.000 0.000 0.000 0.000 89.000 

May-14 89.000 0.000 0.000 0.000 89.000 

Jun-14 89.000 0.000 0.000 0.000 89.000 

Jul-14 78.170 -12.169 -0.091 -12.141 78.194 

Aug-14 86.670 10.874 0.102 10.825 86.632 

Sep-14 85.000 -1.927 -0.579 -1.901 85.023 

Oct-14 87.080 2.447 0.449 2.451 87.084 

Nov-14 87.380 0.345 3.291 0.334 87.371 

Dec-14 84.500 -3.296 -0.332 -3.313 84.485 

 ⋮   ⋮  ⋮    ⋮  ⋮   ⋮  
Jun-17 88.090 -6.595 -0.167 -6.591 88.094 

Jul-17 93.660 6.323 0.174 6.320 93.657 

Aug-17 91.730 -2.061 -0.535 -2.058 91.733 

Sep-17 113.550 23.787 0.045 24.195 113.924 
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Table 4 Comparison of the MAPE of the two methods 

Price Model MAPE 

Tubtim Chandra Rose Apple 
SARIMA�1,0,0��1,1,1��� 4.732 

FI 0.035 

Shogun Orange 
SARIMA�1,1,1��1,1,1��� 5.069 

FI 0.018 

 

 

Figure 2 Lines of real Tubtim Chandra Rose Apple prices, forecasting values by SARIMA model  

and fuzzy time series prediction model based on fuzzy inverse 

 

 

Figure 3 Lines of real of Shogun Orange prices, forecasting values by SARIMA model  

and fuzzy time series prediction model based on fuzzy inverse  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี? ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการกาํจดั NO พร้อมโทลูอีนทีNมีอยู่ร่วมกนัในแก๊สปล่อยทิ?งดว้ยตวัเร่ง
ปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2  การกาํจดั NO ใชป้ฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดดว้ย NH3 ส่วนการกาํจดัโทลูอีนใช้
ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ดว้ยตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใชอ้อกซิเจน  การทดสอบกระทาํในช่วงอุณหภูมิการทาํปฏิกิริยา 
120-450 °C  ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNออกแบบมาเพืNอการกาํจดั NO ดว้ย
การทาํปฏิกิริยากบั NH3 สามารถทาํการออกซิไดซ์โมเลกุลโทลูอีนไดใ้นเวลาเดียวกนั  นอกจากนี?ยงัพบว่าเมืNอแก๊ส
ปล่อยทิ?งมีโทลูอีนผสมอยู่  ความสามารถในการกาํจดั NO ของตวัเร่งปฏิกิริยาเพิNมสูงขึ?นอย่างเห็นไดช้ัดในช่วง
อุณหภูมิสูง 
 

คําสําคัญ: ไนตริกออกไซด,์ โทลอีูน, การรีดิวซ์แบบเลือกเกิด, การออกซิไดซ์ 
 

Abstract 

The present research investigated the possibility of simultaneous elimination of NO and toluene co-
existed in an exhaust gas stream over V2O5-MoO3/TiO2 catalysts.  The elimination of NO used the selective 
catalytic reduction with NH3 reaction while the elimination of toluene used the catalytic oxidation with O2 
reaction.  The reactions were carried out in the reaction temperature range 120-450°C.  The experimental results 
showed that V2O5-MoO3/TiO2 catalysts designed for the elimination of NO using NH3 could simultaneously 
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oxidised toluene.  In addition, it was found that when toluene existed in the exhaust gas, the activity for NO 
removal of the catalysts was greatly enhanced especially in the high reaction temperature region.  

 

Keywords: Nitric oxide, Toluene, Selective Catalytic Reduction, Oxidation 
 

1. บทนํา 
สารประกอบอินทรียที์Nระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOCs) ทีNเกิดขึ?นในระหว่าง

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อให้เกิดปัญหาในการกาํจดัดว้ยเหตุผลหลกั 3 ประการดว้ยกนั  เหตุผล
ประการแรกคือความเขม้ขน้ทีNต ํNาของสารเหล่านี? ในแก๊สปล่อยทิ?ง (โดยทัNวไปจะอยู่ทีNระดบั ppm) ทาํใหไ้ม่คุม้ค่าทีN
จะแยกนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่  เหตุผลประการทีNสองคือแก๊สปล่อยทิ?งมกัจะมีความดนัทีNตํNาเพราะเป็นการ
ปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยตรง  ดงันั?นกระบวนการทีNจะนาํมาใชใ้นการกาํจดัตอ้งไม่ก่อปัญหาความตา้นทานการ
ไหลทีNสูงเกินไปในระบบแก๊สปล่อยทิ?งและไม่ตอ้งใชค้วามดนัทีNสูงในการทาํงาน  และเหตุผลประการทีNสามคือ
แก๊สปล่อยทิ?งมกัจะมีอุณหภูมิตํNา (ประมาณอุณหภูมิหอ้งหรือสูงกวา่อุณหภูมิห้องไม่มาก)  ทาํใหไ้ม่สามารถทีNจะใช้
ตวัเร่งปฏิกิริยาในการทาํลายได ้ เวน้แต่มีการติดตั?งระบบเพิNมอุณหภูมิแก๊สปล่อยทิ?งให้สูงขึ?น  ซึN งเป็นการเพิNม
ค่าใชจ่้าย 

โทลอีูน (Toluene C6H5-CH3)  เป็นสารประกอบอินทรียที์Nระเหยง่ายตวัหนึNงทีNปะปนมากบัแก๊สปล่อยทิ?งทีN
เป็นจุดสนใจของงานวิจยันี? ทีNเป็นแก๊สปล่อยทิ?งทีNมีความเขม้ขน้ออกซิเจนสูง  ดว้ยการทีNโทลูอีนเป็นโมเลกุลไม่มี
ขั?ว  จึงไม่สามารถกาํจดัออกดว้ยการใชห้อชะลา้งทีNใชน้ํ? าเป็นตวัทาํละลายได ้ ดว้ยการทีNแก๊สปล่อยทิ?งมีความดนัทีN
ตํN า  จึงทําให้ไม่เหมาะสมทีNจะกําจัดด้วยการใช้การดูดซับด้วยเบดสารดูดซับเพราะจําเป็นต้องมีการติดตั? ง
คอมเพรสเซอร์เพิNมเติมเพืNอเพิNมความดนัใหแ้ก๊สปล่อยทิ?งไหลผ่านเบดสารดูดซับได ้ และดว้ยการทีNแก๊สปล่อยทิ?งมี
อุณหภูมิตํNาและอตัราการไหลทีNค่อนขา้งมาก  จึงไม่คุม้ทีNจะทาํการเพิNมอุณหภูมิแก๊สปล่อยทิ?งให้สูงพอทีNตวัเร่ง
ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์สามารถเริN มทาํงานได ้ โดยเฉพาะสําหรับแก๊สปล่อยทิ?งทีNมีความเข้มข้นออกซิเจนสูง  
จาํเป็นตอ้งใชต้วัเร่งปฏิกิริยาทีNเป็นสารประกอบโลหะออกไซดใ์นการออกซิไดซ์  ซึN งตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์
นั?นตอ้งการอุณหภมิูในการเริNมการทาํปฏิกิริยาทีNสูงกวา่ตวัเร่งปฏิกิริยาทีNเป็นโลหะมีตระกลู 

โครงสร้างโมเลกุลของโทลอีูนมีหมู่ฟังกช์นัทีNว่องไวในการทาํปฏิกิริยาการออกซิไดซ์อยู่สองส่วนดว้ยกนั  
ส่วนแรกคือหมู่เมทิล (methyl –CH3) และส่วนทีNสองคือส่วนทีNเป็นวงแหวนอะโรมาติก (C6H5-)  หมู่เมทิลเป็นหมู่ทีN
มีความว่องไวในการทาํปฏิกิริยาการออกซิไดซ์สูงกว่าโครงสร้างวงแหวนอะโรมาติก  แต่การออกซิไดซ์ทีNหมู่
เมทิลนั?นนาํไปสู่การเกิดกรดเบนโซอิก (benzoic acid C6H5-COOH) ทีNทนต่อการออกซิไดซ์ต่อไปเป็น CO2 และไอ
นํ?า  ในขณะทีNการออกซิไดซ์ทีNวงแหวนอะโรมาติกนั?นนาํไปสู่การแตกโมเลกุลออกเป็นชิ?นเลก็ ๆ ทีNนาํไปสู่การเกิด
เป็น CO2 และไอนํ?าไดส้มบูรณ์มากกวา่  ดงันั?นตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซดที์Nจะนาํมาใชน้ั?นตอ้งมีความว่องไวสูง
พอทีNจะทาํปฏิกิริยาทีNตาํแหน่งวงแหวนอะโรมาติกได ้
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หน่วยกาํจดั NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีNเกิดจากการเผาไหมเ้ชื?อเพลิงดว้ยการทาํปฏิกิริยากบั NH3 ในปฏิกิริยาทีN
มีชืNอว่าการรีดิวซ์แบบเลือกเกิด (Selective Catalytic Reduction หรือชืNอย่อทีNรู้จกักนัทัNวไปว่า SCR) เป็นหน่วยหนึNง
ทีNมีการติดตั?งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าเพืNอใชล้ดปริมาณ NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีNเกิดจากการเผาไหม้
ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ  ในปฏิกิริยานี? จะทาํการเติม NH3 เขา้ไปในแก๊สปล่อยทิ?งก่อนทีNแก๊สจะไหลผ่านเบด
ตวัเร่งปฏิกิริยา  ตวัเร่งปฏิกิริยากลุ่มหนึN งทีNเป็นทีNนิยมใชก้นัก็คือตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5, MoO3 หรือ WO3 ทีNอาจเป็น
โลหะออกไซดเ์ดีNยวหรือโลหะออกไซดผ์สมของสารประกอบโลหะออกไซดเ์หล่านี?บนตวัรองรับ TiO2 [1, 2]  การ
เลือกใชโ้ลหะออกไซดต์วัไหนนั?นขึ?นอยู่กบัอุณหภูมิของแก๊สทีNไหลผ่านเขา้สู่เบดตวัเร่งปฏิกิริยา  อุณหภูมิแก๊สนี?
ขึ?นอยู่กบัการออกแบบตาํแหน่งติดตั?งระบบนาํความร้อนในแก๊สปล่อยทิ?งกลบัไปใชใ้หม่อีกทอดหนึN งว่าจะอยู่
ทางดา้นตน้นํ?าหรือปลายนํ?าของเบดตวัเร่งปฏิกิริยา SCR   

ตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซดผ์สมทีNมีความว่องไวสูงในการกาํจดั 
NO ในแก๊สปล่อยทิ?งทีNมีความเขม้ขน้ออกซิเจนสูง  โดยมีอุณหภูมิทาํงานอยู่ในช่วง 200-350°C [2]  และยงัเป็นทีN
ทราบกนัมานานแลว้ว่า V2O5 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ทีNสามารถตดัโครงสร้างวงแหวนเบนซีนให้กลาย
เป็น CO2 และไอนํ?าได ้[3-6]  นอกจากนี? ยงัมีรายงานว่าตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 ทีNไดร้ับการเสริมดว้ย MoO3 
และ/หรือ WO3 กมี็ความสามารถในการตดัโครงสร้างวงแหวนเบนซีนเช่นกนั [6-11] 

งานวิจัยก่อนหน้านี? ของคณะผูวิ้จยั [12-15] ได้ทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใช้ระบบ SCR ทีN
ภาคอุตสาหกรรมมีอยูแ่ลว้ในการกาํจดัเบนซีนทีNปนเปื? อนในแก๊สปล่อยทิ?ง  เหตุผลทีNเลือกใชร้ะบบ SCR ทาํหนา้ทีN
กาํจดัเบนซีนร่วมกบั NO ในเวลาเดียวกนัคือ 

(ก) แก๊สปล่อยทิ?งทีNเขา้สู่ระบบ SCR นั?นเป็นแก๊สร้อนอุณหภูมิสูงและมีอตัราการไหลทีNสูง  ส่วนแก๊สทีNมี
เบนซีนปนเปื? อนอยู่นั?นแมว้่าจะมีอุณหภูมิตํNา  แต่มีอตัราการไหลทีNตํNากว่ามาก  การผสมแก๊สทีNมีเบนซีนปนเปื? อน
เขา้กบัแก๊สร้อนทีNไหลเขา้สู่ระบบ SCR จึงไมส่่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและอตัราการไหลรวมของแก๊สผสม 

(ข) สายแก๊สร้อนทีNเขา้สู่ระบบ SCR  มีความดนัตํNา  แก๊สปล่อยทิ?งทีNมีเบนซีนปนอยู่สามารถไหลรวมกบั
สายแก๊สร้อนดงักล่าวไดโ้ดยตรง  โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีหน่วยเพิNมความดนัใหก้บัแก๊สปล่อยทิ?งทีNมีเบนซีนปนเปื? อน  
จึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในการติดตั?งอุปกรณ์ 

(ค) ตวัเร่งปฏิกิริยาทีNใชก้บัระบบ SCR นั?นมีความสามารถในการตดัวงแหวนเบนซีน และ 
(ง) ไม่ตอ้งมีหน่วยปฏิบติัการเพิNมเติม  จึงไม่เป็นการเพิNมภาระใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 
จากผลการทดสอบเบื?องตน้ในระดบัห้องปฏิบติัการพบว่าสามารถใชร้ะบบ SCR ในการทาํหนา้ทีNกาํจดั

เบนซีนควบคู่ไปดว้ยกันได ้ โดยผลิตภณัฑ์หลกัทีN เกิดจากการออกซิไดซ์เบนซีนไดแ้ก่ CO2 และมาเลอิกแอน
ไฮดราย (maleic anhydride)  สัดส่วนการเกิด CO2 ขึ?นอยู่กบัชนิดตวัเร่งปฏิกิริยาทีNใชแ้ละอุณหภูมิการทาํปฏิกิริยา  
กล่าวคือทีNอุณหภมิูการทาํปฏิกิริยาสูงขึ?น  จะกาํจดัเบนซีนไดดี้ขึ?นและสดัส่วนการเกิด CO2 จะเพิNมขึ?น 
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งานวิจัยทีNนําเสนอนี? เป็นการขยายขอบเขตงานวิจัยก่อนหน้าของคณะผูวิ้จัย  โดยได้ทําการทดสอบ
ความสามารถของตวัเร่งปฏิกิริยา SCR ในการกาํจดัโทลูอีน (toluene C6H5-CH3) ดว้ยปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โดย
อาศยัออกซิเจนทีNมีอยู่ในแก๊สปล่อยทิ?งจากการเผาไหม ้ และปฏิกิริยาการกาํจดั NO ดว้ย NH3 (ปฏิกิริยา SCR) ใน
เวลาเดียวกนั  หมู่เมทิล (methyl –CH3) ทีNปรากฏในโครงสร้างโมเลกุลโทลูอีนทาํใหป้ฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลู
อีนนั?นมีความแตกต่างไปจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์เบนซีนอยูบ่างประการ  กล่าวคือ 

(1) เป็นทีNทราบกนัมานานแลว้ว่าหมู่เมทิลเป็นโครงสร้างทีNว่องไวต่อปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนมาก 
กว่าโครงสร้างส่วนทีNเป็นวงแหวน  การออกซิไดซ์หมู่เมทิลจะไดห้มู่คาร์บอกซิล (carboxyl –COOH)  ทีNค่อนขา้ง
เสถียรต่อการถูกออกซิไดซ์ต่อ  ดงันั?นผลิตภณัฑห์ลกัทีNเกิดจากการออกซิไดซ์โทลูอีนถา้หากปฏิกิริยานั?นเกิดทีNหมู่
เมทิลคือกรดเบนโซอิก (benzoic acid C6H5-COOH) [16-19] 

(2) ในสภาวะทีNมีแอมโมเนียและออกซิเจนร่วมดว้ยนั?น  หมู่เมทิลสามารถเปลีNยนไปเป็นหมู่ไนไตรล ์
(nitrile –CN) โดยปฏิกิริยาแอมมอกซิเดชนั (ammoxidation) [20-24] 

(3) หมู่ –COOH ของกรดเบนโซอิกเป็นหมู่ทีNดึงอิเลก็ตรอนออกจากวงแหวนเบนซีน  ทาํใหค้วามว่องไว
ของวงแหวนเบนซีนของกรดเบนโซอิกลดตํNาลง  การตดัวงแหวนเบนซีนของกรดเบนโซอินเพืNอสลายโมเลกุลกรด
เบนโซอิกใหก้ลายเป็น CO2 จึงทาํไดย้ากขึ?นเมืNอเทียบกบัโทลอีูน 

รูปทีN  1 ข้างล่างเป็นการสรุปปฏิกิริยาทีNตรวจพบในการออกซิไดซ์เบนซีนร่วมกับปฏิกิริยา SCR และ
ผลิตภณัฑที์Nคาดวา่มีโอกาสเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนร่วมกบัปฏิกิริยา SCR 

  

 
รูปทีN 1  (ซา้ย) ผลิตภณัฑที์Nไดจ้ากการออกซิไดซ์เบนซีนร่วมกบัปฏิกิริยา SCR  (ขวา) ผลิตภณัฑที์Nคาดวา่มี

โอกาสเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลอีูนร่วมกบัปฏิกิริยา SCR 
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ดว้ยเหตุนี? งานวิจยันี? จึงตอ้งการทดสอบความเป็นไปไดใ้นการกาํจดัโทลูอีนทีNปนเปื? อนอยู่ในแก๊สปล่อยทิ?ง  
ดว้ยการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา SCR  เพืNอทดสอบความเป็นไปไดว้่าจะสามารถทาํได้เช่นเดียวกนักับกรณีของเบน
ซีนหรือไม่  ตวัเร่งปฏิกิริยา SCR ทีNใชท้ดสอบในงานนี? คือตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซดผ์สม V2O5 และ MoO3 บน
ตวัรองรับ TiO2 เฟสอนาเทส (V2O5-MoO3/TiO2)  ตวัเร่งปฏิกิริยาตระกลูนี?ไดรั้บการพิสูจนแ์ลว้ว่าเหมาะสมสาํหรับ
การกาํจัดแก๊ส NO ในช่วงอุณหภูมิตํNา-ปานกลาง  สามารถทาํงานไดดี้ในสภาวะทีNมีออกซิเจนและไอนํ? าความ
เขม้ขน้สูง  และยงัทนต่อแก๊ส SO2 ทีNอยูใ่นแก๊สปล่อยทิ?งดว้ย [2] 
 

2. การทดลอง 

ส่วนนี? จะให้รายละเอียด วิธีการสังเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา เทคนิคทีNใช้ในการวิเคราะห์ตวัเร่งปฏิกิริยา 
องคป์ระกอบของแก๊สทีNใชใ้นการทดสอบ  และระเบียบวิธีทดสอบความวอ่งไวของตวัเร่งปฏิกิริยา 
 
2.1 การสังเคราะห์ตวัเร่งปฏิกริิยาและการวเิคราะห์ 

TiO2 (เฟส anatase) ทีNนาํมาใชเ้ป็นตวัรองรับเป็น reference catalyst รหสั P25 จากบริษทั Aeroxide ก่อน
นาํมาเตรียมตวัเร่งปฏิกิริยาจะนาํไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 200ºC เป็นเวลา 4 ชัNวโมงเพืNอกาํจดัสิNงปนเปื? อนทีNอาจ
ติดมา และนาํมาเกบ็ไวใ้นขวดแกว้ปิดผนึกทีNอุณหภูมิห้อง 

การเติมโลหะ V และ Mo ลงไปบนตวัรองรับ TiO2 ใชวิ้ธีการเคลือบฝังดว้ยเทคนิคเปียกพอดีพื?นผิว 
(incipient wetness impregnation)  โดยเริNมจากการละลายเกลือ NH4VO3 (ammonium meta vanadate จากบริษทั 
Aldrich) ในนํ? ากลัNนโดยใชก้รดออกซาลิก (oxalic acid จากบริษทั Fluka) ช่วยในการละลาย  จากนั?นหยด
สารละลายทีNเตรียมขึ?นลงบน TiO2 ทีNใชเ้ป็นตวัรองรับ  ตามดว้ยการอบแห้งทีNอุณหภูมิ 110ºC  นาน 24 ชัNวโมง  นาํ
ผลึกทีNไดม้าบดใหล้ะเอียดและนาํไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 500ºC นาน 2 ชัNวโมง  จะไดต้วัเร่งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 

ขั?นตอนต่อไปเป็นการเติมโลหะ Mo ลงบนตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5/TiO2 ทีNไดจ้ากขั?นตอนขา้งตน้  โดยเริNม
จากการละลายเกลือโลหะ Mo (ใชเ้กลือ ammonium hepta molybdate (NH4)6Mo7O24·xH2O จากบริษทั Aldrich) 
ในนํ? ากลัNนโดยมีกรดออกซาลิกช่วยในการละลาย  จากนั?นหยดสารละลายทีNเตรียมได้ลงบนผงตวัเร่งปฏิกิริยา 
V2O5/TiO2 ทีNเตรียมไวใ้นขั?นตอนแรก  นาํไปอบแหง้เป็นครั? งทีNสองทีNอุณหภูมิ 110ºC เป็นเวลานาน 24 ชัNวโมง  ตาม
ดว้ยการบดใหเ้ป็นผงละเอียดก่อนนาํตวัเร่งปฏิกิริยาไปเผาในอากาศทีNอุณหภูมิ 500ºC เป็นเวลา 2 ชัNวโมง 

วดัปริมาณโลหะของตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNเตรียมไดโ้ดยเครืNอง ICP-OES Perkin Elmer 
Optima 2100 DV  วดัเฟสของตวัเร่งปฏิกิริยาโดยใชต้วัอย่างทีNเป็นผงดว้ยเครืN อง X-ray diffractometer SIEMENS 
D-5000  และวดัพื?นทีNผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยเทคนิค single point BET ดว้ยเครืNอง Micromeritics Chemisorb 
2750 ทีNอาศยัการวดัปริมาณการดูดซบัแก๊สไนโตรเจนทีNอุณหภูมิ -196ºC โดยก่อนทาํการวิเคราะห์จะไล่แก๊สต่าง ๆ 
(ทีNไม่ใช่ฮีเลียม) ออกจากรูพรุนของตวัเร่งปฏิกิริยาดว้ยการให้ความร้อนทีNอุณหภูมิ 200ºC นาน 4 ชัNวโมงโดยมีแก๊ส
ฮีเลียมไหลผา่นตวัอยา่งตลอดเวลา 



ธราธร มงคลศรี และ ทศพล ปานสัสด ี/ วารสารวชิาการปทุมวนั ปีที ̂8 ฉบบัท̂ี 23 กนัยายน - ธันวาคม 2561 

28 

2.2 การทดสอบความว่องไวในการทําปฏิกริิยา 

การประเมินความสามารถในการทาํปฏิกิริยา (ก) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาของ NO 
ดว้ย NH3 (ข) ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนีย (ค) การออกซิไดซ์โทลูอีน และ (ง) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและ
การออกซิไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกนั  ของตวัเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNเตรียมไดก้ระทาํในเครืNองปฏิกรณ์
แบบเบดนิNง (Fixed-bed) ทีNทาํจากท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม (SS304) ขนาด 3/8”  เส้นผ่านศูนยก์ลางภายใน 7 mm  
องคป์ระกอบของแก๊สทีNใชใ้นการทดลองไดม้าจากองค์ประกอบของแก๊สปล่อยทิ?งจริงจากโรงไฟฟ้าทีNผลิตไฟฟ้า
ดว้ยเครืNองยนตก์งัหันแก๊ส องค์ประกอบของแก๊สปล่อยทิ?งจากโรงงานทีNไดรั้บมาประกอบดว้ยแก๊สต่าง ๆ ทีNความ
เขม้ขน้ดงันี? คือ NO 104 ppm NH3 104 ppm O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol และ SO2 26 ppm 

ในการทดลองจะทาํการบรรจุตวัเร่งปฏิกิริยา 0.1 g ในเครืNองปฏิกรณ์โดยใหอ้ยู่ตรงกลางระหว่าง quartz 
wool จากนั?นติดตั?งเครืN องปฏิกรณ์เขา้ในเตาให้ความร้อนโดยมีเทอร์โมคปัเปิลติดตั?งอยู่ใตเ้บดตวัเร่งปฏิกิริยา  
อุณหภูมิทีNใชใ้นการทดลองอยู่ในช่วง 120-450ºC  อตัราการไหลของแก๊สแต่ละตวัควบคุมดว้ยเครืNองควบคุมอตัรา
การไหล แผนผงัระบบอุปกรณ์ทีNใชใ้นการทดสอบความวอ่งไวของตวัเร่งปฏิกิริยาแสดงไวใ้นรูปทีN 2 
 

 
รูปทีN 2  แผนผงัระบบอุปกรณ์ทีNใชใ้นการทดสอบความว่องไวของตวัเร่งปฏิกิริยา 



T. Mongkhonsi and T. Phansadsadee / Pathumwan Academic Journal, Vol. 8, No. 23, September - December 2018 

29 

การวดัความเขม้ขน้ NO ในแก๊สใชเ้ครืNองแก๊สโครมาโทกราฟ Shimadzu GC-2014 ติดตั?งตวัตรวจวดัชนิด 
Electron Capture Detector (ECD) และคอลมัน์ Hayeseb DB  การวดัความเขม้ขน้โทลูอีนใชเ้ครืNองแก๊สโครมาโท
กราฟ Shimadzu GC-8A ติดตั?งตวัตรวจวดัชนิด Flame Ionization Detector (FID)  และการวดัความเขม้ขน้ CO2 ใช้
เครืNองแก๊สโครมาโทกราฟ Shimadzu GC-8A ติดตั?งตวัตรวจวดัชนิด Thermal Conductivity Detector (TCD)    
 
ค่าร้อยละของ NO ทีNทาํปฏิกิริยาไป (%NO conversion) คาํนวณจากสมการ 

  100  
NO

NO NO
    conversion %NO

in

outin ×
−

=      (1)  

ค่าร้อยละของโทลูอีนทีNทาํปฏิกิริยาไป (%Toluene conversion) คาํนวณจากสมการ 

  100  
Toluene

Toluene Toluene
    conversion %Toluene

in

outin ×
−

=    (2) 

ค่าร้อยละของโทลูอีนทีNเปลีNยนไปเป็น CO2 (%Toluene to CO2) คาํนวณจากสมการ 

  100  
Toluene

/7CO
    CO  to%Toluene

in

out2,

2
×=      (3) 

 
โดยทีN NOin คือความเขม้ขน้ของ NO ทีNป้อนเขา้สู่เครืNองปฏิกรณ์ 
 NOout คือความเขม้ขน้ของ NO ทางดา้นขาออกของเครืNองปฏิกรณ์ 
 Toluenein คือความเขม้ขน้ของโทลูอีนทีNป้อนเขา้สู่เครืNองปฏิกรณ์ 
 Tolueneout คือความเขม้ขน้ของโทลอีูนทางดา้นขาออกเครืNองปฏิกรณ์ 
 CO2,out คือความเขม้ขน้ CO2 ในแก๊สขาออก  โดยสมมุติวา่โทลอีูน 1 mol ให ้CO2 7 mol 
 

การทดสอบความสามารถในการทาํปฏิกิริยาของตวัเร่งปฏิกิริยาแบ่งออกเป็น 4 ปฏิกิริยาดงันี?  
(ก) ปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิด โดยการทดลองนี? ใชแ้ก๊สผสมทีNประกอบดว้ย  NO 104 ppm NH3 104 

ppm O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol  และ SO2 26 ppm ปฏิกิริยานี? เป็นการทดสอบความสามารถของตวัเร่งปฏิกิริยาใน
การกาํจดั NO ซึN งเป็นปฏิกิริยาหลกัทีNตอ้งการ 

(ข) ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนีย โดยในการทดลองนี? ใชแ้ก๊สผสมทีNประกอบดว้ย  NH3 104 ppm  
O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol และ SO2 26 ppm  ปฏิกิริยานี? เป็นการทดสอบความสามารถของตวัเร่งปฏิกิริยาในการ
ออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็น NO  ซึN งเป็นปฏิกิริยาขา้งเคียงทีNไม่ตอ้งการ 

(ค) ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีน  โดยในการทดลองนี? ใชแ้ก๊สผสมทีNประกอบดว้ย O2 13 %vol ไอนํ?า 
13 %vol  SO2 26 ppm และโทลูอีน 170 ppm  ปฏิกิริยานี? เป็นการทดสอบความสามารถของตวัเร่งปฏิกิริยาในการ
ทาํลายโมเลกลุโทลอีูน ซึNงเป็นอีกหนึNงปฏิกิริยาหลกัทีNตอ้งการ และ 
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(ง) ปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและการออกซิไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกนั  โดยในการทดลองนี? ใช้
แก๊สผสมทีNประกอบดว้ย NO 104 ppm  NH3 104 ppm  O2 13 %vol ไอนํ?า 13 %vol  SO2 26 ppm  และโทลูอีน 170 
ppm ปฏิกิริยานี? เป็นการทดสอบความสามารถของตวัเร่งปฏิกิริยาในการกาํจดั NO และทาํลายโมเลกุลโทลอีูนใน
เวลาเดียวกนั ซึN งเป็นวตัถุประสงคห์ลกัของงานวิจยันี?  

โดยในทุกปฏิกิริยาจะมีการเติมแก๊ส N2  เพืNอใหอ้ตัราการไหลรวมของแก๊สในระบบเท่ากบั 230 ml/min 
 
3. ผลการทดลองและการอภิปราย 

เนื?อหาในส่วนนี? เป็นการนาํเสนอผลการทดลองและอภิปรายผล 
 
3.1 พืeนท̂ีผวิ ปริมาณโลหะ และโครงสร้างผลกึ 

ผลการวดัพื?นทีNผิวและปริมาณโลหะของตวัเร่งปฏิกิริยาทีNเตรียมไดแ้สดงไวใ้นตารางทีN 1 ขอ้มูลทีNวดัได้
แสดงว่าเมืNอนาํโลหะออกไซด์เติมลงไปบนตวัรองรับ TiO2 ทาํให้พื?นทีNผิวของตวัเร่งปฏิกิริยาทีNมีการเคลือบฝัง
โลหะออกไซดมี์พื?นทีNผิวลดลง ทั?งนี? เนืNองจากการเติมโลหะออกไซดล์งไปบนตวัรองรับอาจทาํใหเ้กิดการอุดตนัทีNรู
พรุนของตวัรองรับ 
 
ตารางทีN 1  พื?นทีNผิวและปริมาณโลหะของตวัเร่งปฏิกิริยา 

ตวัเร่งปฏิกิริยา พื?นทีNผิว (m2/g) V2O5 (%wt) MoO3 (%wt) 
TiO2 28.1 - - 
2V9Mo 18.8 2.18 9.42 
2V12Mo 23.4 2.01 12.07 
2V14Mo 15.9 1.99 14.08 

 
ผลการวิเคราะห์โครงร่างผลึกของตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์ดว้ยเทคนิค XRD แสดงไวใ้นรูปทีN 3 

พบว่าตวัเร่งปฏิกิริยาประกอบดว้ย 2 เฟสคือ เฟสอนาเทส (Anatase) ทีNเป็นเฟสหลกัและเฟสรูไทล ์(Rutile) [25] 
นอกจากนี?ยงัตรวจพบพีคทีNตาํแหน่ง 23, 27 และ 33° ซึN งเป็นพีคของผลึก MoO3 [26, 27] โดยพีคดงักล่าวมีความ
ชดัเจนขึ?นเมืNอปริมาณ MoO3 เพิNมสูงขึ?น  ส่วนพีคของ V2O5 ทีNไม่ปรากฏให้เห็นนั?นเป็นเพราะมีปริมาณน้อยและ 
V2O5 แผ่กระจายออกไปในรูปความหนาชั?นอะตอมเดียว (monolayer) บนพื?นผิวอนาเทส [28] ทาํให้ไม่เกิดเป็น
ผลึก V2O5 ทีNเทคนิค XRD สามารถตรวจวดัได ้
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รูปทีN 3  รูปแบบผลึกของตวัเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด ์V2O5-MoO3/TiO2 ดว้ยเทคนิค XRD 

 
3.2  การทดสอบความว่องไวในการทําปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิด การออกซิไดซ์แอมโมเนีย และการ

ออกซิไดซ์โทลูอนี 

ขั?นตอนนี? เป็นการทดสอบความสามารถในการทาํปฏิกิริยา (ก) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิด (NH3-SCR) (ข) 
การออกซิไดซ์แอมโมเนีย และ (ค) ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลอีูน  โดยเป็นการทดสอบแยกทีละปฏิกิริยา  โดยใน
การทดลองแต่ละปฏิกิริยานั?นใชอ้งค์ประกอบของแก๊สดงัไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 2.2  ผลการทดลองทีNไดส้ําหรับ
ตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo, 2V12Mo และ 2V14Mo แสดงไวใ้นรูปทีN 4-6 ตามลาํดบั 

สาํหรับปฏิกิริยา (ก) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดจากการทดลองพบว่าตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo (รูปทีN 4) ใหค่้า 
%NO conversion ในช่วงอุณหภูมิ 120-250°C สูงขึ?นเมืNออุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาสูงขึ?นและสูงสุดทีNอุณหภูมิ 
250°C คือประมาณ 47.8% และแต่เมืNออุณหภูมิสูงเกิน 250°C ค่า %NO conversion จะลดลงและจนติดลบทีN
อุณหภูมิตั?งแต่ 400°C เป็นตน้ไป  สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo (รูปทีN 5) พบว่าในช่วงอุณหภูมิ 120-300°C มีค่า 
%NO conversion สูงขึ?นเมืNออุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาสูงขึ?นและสูงสุดทีNอุณหภูมิ 300°C คือ 92.1%  แต่ถา้เพิNม
อุณหภูมิการทาํปฏิกิริยาสูงเกินกว่าค่านี?  ค่า %NO conversion จะลดลงจนติดลบทีNอุณหภูมิ 450°C   ส่วนในกรณี
ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo (รูปทีN 6) ก็มีพฤติกรรมในทาํนองเดียวกนัคือในช่วงอุณหภูมิ 120-300°C จะให ้%NO 
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conversion สูงขึ?นเมืNออุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาสูงขึ?นโดยสูงถึง 100% ในช่วงอุณหภูมิ 250 และ 300 °C และเริNม
ลดตํNาลงทีNอุณหภูมิสูงเกิน 300°C จนมีค่าติดลบทีNอุณหภูมิ 400 °C  

การทีNค่า %NO conversion ของทุกตวัเร่งปฏิกิริยาทีN อุณหภูมิสูงมีค่าลดลงและเป็นลบนั?นเกิดจาก
ปฏิกิริยาขา้งเคียงคือปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนียทีNเป็นปฏิกิริยาระหว่าง NH3 กบั O2 ทีNทาํให้เกิด NO โดย
ปฏิกิริยานี?จะเกิดทีNอณุหภูมิสูงและเกิดพร้อมกบัปฏิกิริยา NH3-SCR ทาํใหป้ริมาณของแอมโมเนียทีNจะใชก้าํจดั NO 
ลดลงและยงัมีการเกิด NO ในระบบ [26]  โดยในช่วงแรกนั?นปริมาณ NO ทีN เกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์
แอมโมเนียมีค่าตํNากว่าปริมาณ NO ทีNถูกกาํจดั  จึงทาํให้ค่า %NO conversion นั?นลดตํNาลงแต่ภาพโดยรวมยงัมีค่า
เป็นบวกอยู ่ แต่เมืNออุณหภูมิสูงขึ?นปริมาณ NO ทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนียมีค่าสูงกว่าปริมาณ NO 
ทีNถูกกาํจดั  จึงทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ NO ดา้นขาออกมีค่าสูงกว่าความเขม้ขน้ดา้นขาเขา้ค่า %NO conversion จึง
ออกมาเป็นค่าลบ 

เนืNองจากในงานวิจัยนี? วดัความสามารถในการทาํปฏิกิริยา (ข) การออกซิไดซ์แอมโมเนียของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยการวดัความเข้มข้น NO ทีNปรากฏในแก๊สด้านขาออก  ในขณะทีNปฏิกิริยา (ข) การออกซิไดซ์
แอมโมเนียเกิดไม่มากนั?น  NO ทีNเกิดขึ?นจะถูกกาํจดัดว้ยแอมโมเนียโดยปฏิกิริยา (ก) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดจน
หมด  ทาํให้ไม่เห็น NO ในแก๊สดา้นขาออก  แต่ถา้ปฏิกิริยา (ข) การออกซิไดซ์แอมโมเนียเกิดมากพอ  จะมี NO 
บางส่วนหลงเหลืออยู่ในแก๊สขาออก ดว้ยเหตุนี? จึงทาํให้เห็นอุณหภูมิทีNตรวจพบ NO ของการทดสอบปฏิกิริยา (ข) 
การออกซิไดซ์แอมโมเนีย สูงกวา่อุณหภมิูทีNเห็นค่า %NO conversion เริNมลดตํNาลง 

สําหรับปฏิกิริยา (ค) การออกซิไดซ์โทลูอีนพบว่าเมืNออุณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาสูงขึ?นค่า %Toluene 
conversion ของทุกตวัเร่งปฏิกิริยาสูงขึ?น โดยขึ?นไปแตะระดบั 100% ทีNอุณหภูมิการทาํปฏิกิริยาตั?งแต่ 350°C  เป็น
ตน้ไป  แต่เมืNอพิจารณาเฉพาะช่วงอุณหภูมิทีNตวัเร่งปฏิกิริยาทาํ (ก) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดไดดี้ (ช่วงอุณหภูมิทีNให้
ค่า %NO conversion สูงสุด)  สาํหรับตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo (รูปทีN 4) พบวา่ไดค้่า %Toluene conversion สูงสุดคือ 
45.32% ทีNอุณหภูมิ 250°C  ตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo (รูปทีN 5) ใหค่้า %Toluene conversion สูงสุดทีN 60.89% ทีN
อุณหภูมิ 300°C และตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo (รูปทีN 6) ใหค่้า %Toluene conversion คือ 66.48% ทีNอุณหภมิู 300°C  

ในส่วนของค่าสัดส่วนการเปลีNยนโทลูอีนไปเป็น CO2 หรือ %Toluene to CO2 นั?นพบว่าของตวัเร่ง
ปฏิกิริยาทั?งสามใหค่้าใกลเ้คียงกนัโดยไม่ขึ?นกบัปริมาณโลหะทีNมีอยู่  แสดงว่าปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนและ
การเปลีNยนโทลูอีนไปเป็น CO2 นั?นไม่ขึ?นกบัปริมาณ MoO3 ในช่วง 9.4-14 wt%  ในส่วนของสารประกอบ
คาร์บอนทีNไม่ปรากฏในแกส๊ดา้นขาออกนั?น  เมืNอทาํการรื? อระบบท่อดา้นขาออกออกมาพบของแข็งสีขาวตกคา้งอยู่
ในระบบและมีบางส่วนทีNละลายใน water trap ดา้นขาออกก่อนปล่อยแก๊สทิ?งพบว่าเป็นกรดเบนโซอิก (Benzoic 
acid C6H5COOH) ซึNงเป็นสารทีNมีจุดเดือดสูงและละลายนํ?าได ้ จึงทาํใหต้รวจไม่พบในแก๊สดา้นขาออก (การติดตั?ง 
water trap ทาํเพืNอป้องกนัไม่ใหส้ารอินทรียที์NมีจุดเดือดสูงทีNอาจเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีน เกิดการ
ควบแน่นเป็นของแขง็และอุดตนัระบบท่อเกบ็แก๊สตวัอยา่งของเครืNองแก๊สโครมาโทกราฟ) 
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รูปทีN 4  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ

ความเขม้ขน้ NO ดา้นขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนีย (Conc. NO) ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo 
ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา 

 

 
รูปทีN 5  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ

ความเขม้ขน้ NO ดา้นขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนีย (Conc. NO)  ของตวัเร่งปฏิกิริยา 
2V12Mo ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา 
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รูปทีN 6  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2), %NO conversion (NO) และ

ความเขม้ขน้ NO ดา้นขาออกทีNเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนีย (Conc. NO) ของตวัเร่งปฏิกิริยา 
2V14Mo ในการทดสอบแยกปฏิกิริยา 

 
3.3  การทดสอบความว่องไวในการทําปฏิกริิยา NH3-SCR ร่วมกบัปฏิกริิยาการออกซิไดซ์โทลูอนี 

เนื?อหาส่วนนี? เป็นรายงานผลการทดสอบปฏิกิริยา (ง) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและการออกซิไดซ์โทลูอีน
ในเวลาเดียวกนั  ผลการทดลอง แสดงไวใ้นรูปทีN 7-9 ตามลาํดบั 

ในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo (รูปทีN 7) ในส่วนของปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดพบว่าค่า %NO 
conversion เพิNมขึ?นในช่วงอุณหภูมิ 120-250°C โดยขึ?นไปสูงสุดทีNประมาณคือ 39.8%  แต่เมืNอเพิNมอุณหภูมิการทาํ
ปฏิกิริยาขึ?นไปอีกพบว่าค่า  %NO conversion  ลดลง  แต่การลดลงนี? ไม่ถึงขั?นติดลบเมืNอเทียบกบักรณีทีNไม่มีโทลู
อีน (รูปทีN 4)  ในส่วนของปฏิกิริยา (ค) การออกซิไดซ์โทลูอีนพบว่าค่า %Toluene conversion สูงขึ?นจนไปแตะ
ระดบั 100% ทีNอุณหภูมิประมาณ 300°C ในขณะทีNค่าสัดส่วนของโทลูอีนทีNเปลีNยนไปเป็น CO2 นั?นเปลีNยนแปลง
เพียงเลก็นอ้ย  ส่วนในกรณีของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo นั?น (รูปทีN 8) พบว่าค่า %NO conversion สูงสุดลดลงอย่าง
เห็นไดช้ดั  แต่ค่า %NO conversion ในช่วงอุณหภูมิสูงนั?น (ตั?งแต่ 300°C เป็นตน้ไป) แมว้่ามีแนวโนม้ทีNลดตํNาลง
ตามอุณหภูมิทีNเพิNมขึ?น  แต่ก็ไม่ไดล้ดตํNาลงจนมีค่าติดลบดงัเช่นกรณีทีNไม่มีโทลูอีนในระบบ (รูปทีN 5) ส่วนค่า
สดัส่วนของโทลอีูนทีNเปลีNยนไปเป็น CO2 นั?นมีการเปลีNยนแปลงโดยเพิNมขึ?นเพียงเลก็นอ้ย  ตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo 
(รูปทีN 9) พบว่าแสดงพฤติกรรมในทาํนองเดียวกนักบัตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo (รูปทีN 8) กล่าวคือแสดงค่า %NO 
conversion สูงสุดทีNลดลง  แต่ค่า %NO conversion ในช่วงอุณหภูมิสูงกลบัดีขึ?นอย่างเห็นไดช้ดั  กล่าวคือมีค่า
ค่อนขา้งคงทีNในช่วงอุณหภูมิ 350-450°C 
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รูปทีN 7  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO) 

ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo เมืNอทาํทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR   และการออกซิไดซ์โทลอีูนพร้อมกนั 
 

 
รูปทีN 8  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO) 

ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo เมืNอทาํทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR   และการออกซิไดซ์โทลูอีนพร้อมกนั 
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รูปทีN 9  ค่า %Toluene conversion (Toluene), %Toluene to CO2 (Toluene to CO2) และ %NO conversion (NO) 

ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo เมืNอทาํทั?งปฏิกิริยา NH3-SCR   และการออกซิไดซ์โทลูอีนพร้อมกนั 
 

ในระหว่างการทาํปฏิกิริยา  (ง) การรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและการออกซิไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกนั  จาก
การตรวจสอบโครมาโทแกรมทีNไดจ้ากเครืNองแก๊สโครมาโทกราฟทีNใชว้ดัความเขม้ขน้โทลูอีนพบว่าในบางช่วง
อุณหภูมิการทาํปฏิกิริยามีพีคทีNเวลาประมาณ 3.7 นาทีปรากฏขึ?น  โดยพีคนี?ปรากฏอยู่ถดัจากพีคโทลอีูนทีNปรากฏทีN
เวลา 1.7-1.8 นาที  ดังแสดงในรูปทีN  10 ทีNเป็นโครมาโทแกรมทีNไดจ้ากการทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo ทีN
อุณหภูมิต่าง ๆ  และเมืNอทาํการตรวจสอบพีคดงักล่าวพบว่าเป็นพีคของเบนโซไนไตรล ์(Benzonitrile) ทีNเกิดจาก
ปฏิกิริยาแอมมอกซิเดชนั (ammoxidation) ระหว่างโทลูอีนกบัแอมโมเนียบนพื?นผิวตวัเร่งปฏิกิริยา [29]  แต่เมืNอ
อุณหภูมิการทาํปฏิกิริยาเพิNมสูงขึ?น ปฏิกิริยาระหวา่งโทลอีูนกบัออกซิเจน และ NH3 กบัออกซิเจนจะเกิดเร็วขึ?น  ทาํ
ใหป้ริมาณการเกิดเบนโซไนโตรลล์ดลง [30-32] 
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รูปที^ 10  ตวัอยา่งโครมาโทแกรมทีNอุณหภูมิต่าง ๆ ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo 
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3.4  การเปรียบเทียบระหว่างระบบปฏิกริิยาที^ทําการทดสอบแยกปฏิกริิยาและระบบรวมปฏิกริิยา 

ส่วนนี?จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง  การทดสอบแยกทาํปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและปฏิกิริยา
การออกซิไดซ์โทลอีูน (ระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา)  และการทดสอบการทาํปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและ
ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนในเวลาเดียวกนักนั (ระบบปฏิกิริยารวม) 

รูปทีN 11-16 เป็นการเปรียบเทียบการทาํปฏิกิริยา NH3-SCR และปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนระหว่าง
ระบบปฏิกิริยาเดีNยวและปฏิกิริยารวม  โดยรูปทีN 11 เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและรูปทีN 
12 เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo  ในทาํนองเดียวกนัรูปทีN 13 
เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและรูปทีN 14 เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลู
อีนของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo  และรูปทีN 15 เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการรีดิวซ์แบบเลือกเกิดและรูปทีN 16 
เป็นการเปรียบเทียบปฏิกิริยาการออกซิไดซ์โทลูอีนของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo  ซึN งพบว่าในช่วงอุณหภูมิตํNาหรือ
ประมาณ 200-300°C นั?นระบบปฏิกิริยาเดีNยวมีแนวโน้มให้ %NO conversion สูงกว่าระบบรวมปฏิกิริยาอยู่
เล็กน้อยในขณะทีNค่า %Toluene conversion เพิNมสูงขึ?นอย่างเห็นไดช้ดั  สาเหตุทีNทาํใหค่้า %NO conversion ลด
ตํNาลงเลก็น้อยเป็นเพราะโทลูอีนมีโครงสร้างทีNมีคุณสมบติัเป็นเบสลิวอิสอย่างอ่อน (π electrons ของวงแหวนเบน
ซีน) เขา้ไปแย่งดูดซับบนตาํแหน่งบนพื?นผิวทีNใชส้าํหรับดูดซับ NH3 ในการทาํปฏิกิริยา NH3-SCR  แต่การทีNค่า 
%Toluene conversion สูงขึ?นเป็นเพราะมีการเกิดเบนโซไนไตรลเ์พิNมขึ?นมา   

แต่ในช่วงอุณหภูมิสูงขึ?นตั?งแต่ประมาณ 300°C เป็นตน้พบว่า %NO conversion ของทุกตวัเร่งปฏิกิริยาใน
ระบบปฏิกิริยารวมสูงกว่าของระบบปฏิกิริยาเดีNยว  ซึN งบ่งชี? ว่าการปรากฏของโทลูอีนในช่วงอุณหภูมิสูงนั?นเขา้ไป
เสริมการกาํจดั NO  โดย NO อาจเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัสารมธัยนัตร์ (intermediate) ทีNเกิดขึ?นในกระบวนการ
สลายตัวของโทลูอีนและ/หรือโทลูอีนเขา้ไปลดการเกิดปฏิกิริยาการออกซิไดซ์แอมโมเนียดว้ยการเขา้ไปแย่ง
แอมโมเนียดูดซับบนตาํแหน่งทีNเป็นกรดทีNแรงทีNมีบทบาทในการออกซิไดซ์แอมโมเนียไปเป็น NO  กระบวนการ
เหล่านี? ส่งผลใหค้่า %NO conversion ของระบบรวมปฏิกิริยาสูงกวา่ระบบปฏิกิริยาเดีNยว   
 
4.  สรุป 

งานวิจยันี? แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการใชต้วัเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 ทีNเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
กาํจดั  NO โดยใช ้NH3 เป็นสารรีดิวซ์ในช่วงอุณหภูมิตํNานั?น (ประมาณ 200-300°C) ในการกาํจดัโทลูอีนพร้อมกบั
การกาํจดั NO  แต่ทั?งนี?ตอ้งใชอุ้ณหภูมิในการทาํปฏิกิริยาทีNตั?งแต่ 300°C เป็นตน้ไปเพืNอหลีกเลีNยงการเกิดเบนโซไน
ไตรลแ์ละทาํใหก้ารกาํจดัโทลูอีนไดผ้ลดีโดยทีNไม่เสียความสามารถในการกาํจดั NO ไป 
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รูปทีN 11  %NO conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo  ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา 

(SCR-Mixed) 
 

 
รูปทีN 12  %Toluene conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V9Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation) 

และปฏิกิริยารวม (Toluene oxidation-Mixed) 
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รูปทีN 13  %NO conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา 

(SCR-mixed) 
 

 
รูปทีN 14  %Toluene conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V12Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation) 

และรวมปฏิกิริยา (Toluene oxidation-Mixed) 
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รูปทีN 15  %NO conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (SCR) และรวมปฏิกิริยา 

(SCR-Mixed) 
 

 
รูปทีN 16  %Toluene conversion ของตวัเร่งปฏิกิริยา 2V14Mo ในระบบทดสอบแยกปฏิกิริยา (Toluene oxidation) 

และรวมปฏิกิริยา (Toluene oxidation-Mixed) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีQ มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณ
โครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง 2) ศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม และ 3) 
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม การวิจยันีQ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการเก็บขอ้มูลจากผู ้
ที�มีส่วนไดส่้วนเสียในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกบัการวิจยั
เอกสาร โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื�อสรุปผลกระทบและแนวทางการแกไ้ข ผลการวิจยัพบว่า 1) 
สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบ
แม่นํQาแม่กลอง โดยมีพืQนที�ป่าไมป้ระมาณครึ� งหนึ� งของพืQนที�ทัQงหมด มีแหล่งนํQาผิวดินและใตดิ้น ทรัพยากรทัQงใน
นํQ าและบนบกที�อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQ าแม่กลอง โดยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง 2) ผลกระทบที�เกิดขึQนดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อย
ที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกดา้นของการประเมิน 3) แนวทางในการควบคุมผลกระทบ
ดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลองจาํเป็นตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือทัQงภาครัฐในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นกบัภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสาดูแลพืQนที� โดยภาครัฐ
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ส่วนกลางและส่วนท้องถิ�นต้องร่วมกันกาํหนดนโยบายให้ส่วนท้องถิ�นได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม ในขณะเดียวกนัภาคประชาชนตอ้งร่วมกบัส่วนทอ้งถิ�นในการดูแลทรัพยากรในพืQนที�ของตนดว้ย 
 
คําสําคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, โครงการจดัทาํทางผนันํQา, ลุ่มนํQายอ่ย, แม่นํQาแมก่ลอง 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study on the general condition of natural resources and 
environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat, 2) to study the impact on the 
environment and 3) to find ways to control the impact on the environment. This research is qualitative research 
with collecting data from stakeholders in the area of sub-basin of Mae Klong flat, using the In-depth Interview 
method with semi-structured interviews with key informants and documentary research. The data are analyzed 
and synthesized to summarize the impacts and solutions. Findings are as follows: 1) the general condition of 
natural resources and environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat is 
extremely fertile with about half the forest area that there are surface and underground water sources around the 
flat, abundant water and land resources and most people live in sub-basin of Mae Klong flat by farming and 
hiring; 2) the impact on the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat 
was found to have a negative impact on all aspects of the assessment; and 3) the ways to control the impact on 
the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat was found that there are 
necessary in cooperation between the central government and the local government and the public in the form of 
volunteer network. The central and local government must jointly set local policies to be implemented correctly 
and comprehensively, at the same time, people have to work with the local government to take care of their 
local resources. 
 
Keywords: Natural Resources and Environment, Flood Division Chanel Project, Sub-basin, Mae Klong Flat 
 
1. บทนํา 

ตามที�รัฐบาลจะดาํเนินโครงการเพื�อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํQ าอย่างย ั�งยืน
และระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศ จาํนวนงบประมาณ 3.5 แสนลา้น [1] เพื�อลดความเสียหายจากอุทกภยั
ในลุ่มนํQาเจา้พระยา ลดปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ในพืQนที� 17 ลุ่มนํQา ทาํใหเ้กษตรกรสามารถใชพื้Qนที�เพาะปลกูไดท้ัQง
ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไดเ้พิ�มขึQน เกิดการเติบโตในภาคการเกษตร การส่งออก การท่องเที�ยว และการอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื�อมั�นต่อนกัลงทุนทัQงในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนมี
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คุณภาพชีวิตที�ดีสามารถประกอบอาชีพและมีรายได ้นอกจากนีQ ยงัสามารถสร้างความสมดุลของระบบนิเวศที�
เกิดขึQนจากการดาํเนินโครงการฟืQ นฟูอนุรักษป่์าตน้นํQา โดยสร้างระบบนิเวศในพืQนที�ต่าง ๆ อย่างบูรณาการโครงการ
เพื�อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํQาอย่างยั�งยืนและระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศ 
พบปัญหาเกิดความขดัแยง้ทางวิชาการและผลกระทบต่อประชาชนในพืQนที�ของโครงการ คือแผนงาน Module A5 
ดา้นฝั�งตะวนัตกของแม่นํQ าเจา้พระยา ซึ� งมีการก่อสร้างทางผนันํQา (Flood Division Chanel) ใหมี้อตัราไหลของนํQา
ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที [1] โดยเริ�มทางผนันํQาจากอาํเภอขานุวรลกัษณ์ จงัหวดักาํแพงเพชร แลว้
ใหไ้หลไปตามแม่นํQาแม่กลองสู่อ่าวไทย ซึ� งลุ่มนํQ าแม่กลองตอนล่างในบริเวณพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง
จะเป็นลุ่มนํQ าปลายทางที�ตอ้งรองรับนํQ าเพิ�มเติมจากปัจจุบนั 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขา้มาอีก1,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที หากการบริหารจดัการนํQาไม่สัมพนัธ์กนัจะทาํใหแ้ม่นํQ าแม่กลองช่วงลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง
ตอ้งรับภาระนํQาในช่วงฤดูฝนทัQงสิQน 2,160 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที ถึงแมโ้ครงการจะมีการขุดลอกแม่นํQ าแม่กลอง
ตัQงแต่ตาํบลกลางนาจงัหวดัราชบุรี จนถึงอาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื�อเพิ�มความจุของแม่นํQาแม่กลอง
เป็น 1,910 ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที [1] แต่ก็ยงัมีนํQ าส่วนเกินจาํนวน 250 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และแม่นํQ าแม่กลอง
ที�ไมไ่ดมี้การขุดลอกเพื�อหลีกเลี�ยงการหนุนเขา้มาของนํQาเค็มในช่วงตัQงแต่อาํเภออมัพวาจนถึงปากแม่นํQ าบริเวณตวั
เมืองจงัหวดัสมุทรสงครามนัQน ยงัมีความจุของนํQาเท่าเดิม จึงทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวมีปริมาณนํQาส่วนเกินจาํนวนถึง 
1,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และประกอบกบัแนวลาํนํQ าแม่กลองช่วงอาํเภออมัพวาจนถึงปากแม่นํQานัQนมีลกัษณะ
เป็นทางนํQาโคง้ตวดั (Meander) ซึ� งชะลอการไหลของแม่นํQาให้ชา้ลง อนัจะทาํใหเ้กิดนํQ าหลากท่วมเป็นบริเวณกวา้ง
ในพืQนที�ดงักล่าว เนื�องจากภูมิประเทศเป็นที�ราบลุ่ม โดยจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน พืQนที�การเกษตร วิถีชีวิต
ทอ้งถิ�น การทาํลายตลิ�งริมแม่นํQ า ระบบนิเวศทางบกและทางนํQารวมทัQงระบบนิเวศชายฝั�งในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบ
แม่นํQาแมก่ลอง 

จากปัญหาขา้งตน้เนื�องจากพืQนที� ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นพืQนที�รับนํQ าจากการ
ผนันํQ าตามแผนงาน Module A5 เพื�อระบายนํQ าออกสู่อ่าวไทย และไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้เพราะปัญหาดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ�งที�มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ� ง
ไดแ้ก่ อากาศ นํQ า ดิน แร่ธาตุ ป่าไม ้สัตวป่์า พลงังานความร้อน พลงังานแสงแดด และอื�นๆ ซึ� งมนุษยส์ามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าวในการดาํเนินชีวิตตัQงแต่เกิดจนกระทั�งตาย ทาํใหท้รัพยากร ธรรมชาติเป็นสิ�งที�จาํและมี
คุณค่าสําหรับมนุษยไ์ม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม [2] ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาํคญัในฐานะที�ใหปั้จจยั
การดาํรงชีวิตแก่มนุษย ์เป็นองคป์ระกอบของสิ�งแวดลอ้มในระบบนิเวศ การรู้จกันาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ย่อมช่วยใหเ้กิดความอยูดี่กินดีแก่ประชากร สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ แต่ทัQงนีQ ตอ้งอยู่บนพืQนฐานการ
ใช้อย่างชาญฉลาด ประหยดั แบ่งปัน เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และต้องใช้ได้อย่างยั�งยืน [3] การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื�อบรรเทา ลด หรือป้องกนัผลกระทบเกิดขึQน ในขณะเดียวกนั
ยงัช่วยในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด [4] นอกจากนีQการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเป็น
จุดเริ�มตน้ของการกาํหนดหลกัการพฒันาอย่างยั�งยืนและเป็นพืQนฐานที�สําคญัของกฎหมาย และนโยบายดา้นสิ�ง
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แวดลอม [5] ดงันัQนจึงควรมีการสํารวจและศึกษาขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อจะทาํให้
ทราบถึงผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรและสิ� งแวดล้อมที� เกิดจากนํQ าท่วมในระดับต่างๆ ทําให้
ประชาชนในทอ้งถิ�นมีขอ้มูลเชิงพืQนที�ที�ถูกตอ้ง สามารถนาํขอ้มูลเหล่านีQ เสนอต่อรัฐบาล เพื�อใชใ้นการวิเคราะห์
และตดัสินใจร่วมกนัระหว่างทอ้งถิ�นและรัฐบาล เพื�อลดผลกระทบทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
จากการจดัทาํทางผนันํQ าตามแผนงาน Module A5 ของรัฐบาล จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวจึงนาํไปสู่
การศึกษาและวิจยัเรื�อง “การศึกษาผลกระทบทางทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจาก โครงการจดัทาํทางผนั
นํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง” การวิจัยครัQ งนีQ ศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ศึกษาผลกระทบที�เกิดขึQนกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง และ
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ า
ในพืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแมน่ํQ าแม่กลอง 
 
2. วธีิการการวจิยั 
2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

การวิจยัครัQ งนีQ ทาํการสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํทอ้งถิ�น และผูน้าํชุมชน หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งใน
พืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง โดยพิจารณาจากโมเดลแบบจาํลองนํQาท่วม 
[6] ซึ� งมีระดบันํQาท่วมตัQงแต่ 0.5-5.0 เมตร ครอบคลุมพืQนที� 5 จงัหวดัไดแ้ก่  

1. จงัหวดักาญจนบุรี ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอท่าม่วง จาํนวน 9 ตาํบล และ 2) อาํเภอท่ามะกา 
จาํนวน 13 ตาํบล 

2. จังหวดัราชบุรี ครอบคลุม 8 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอจอมบึง จาํนวน 1 ตาํบล  2) อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จาํนวน 5 ตาํบล 3) อาํเภอบางแพ จาํนวน 2 ตาํบล  4) อาํเภอบา้นโป่ง จาํนวน 10 ตาํบล  5) อาํเภอปากท่อ จาํนวน 6 
ตาํบล  6) อาํเภอโพธาราม จํานวน 15 ตาํบล  7) อาํเภอเมืองราชบุรี จาํนวน 20 ตาํบล และ 8) อาํเภอวดัเพลง 
จาํนวน 2 ตาํบล 

3. จงัหวดันครปฐม ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอเมืองนครปฐม จาํนวน 19 ตาํบล และ 2) อาํเภอ
สามพราน จาํนวน 1 ตาํบล 

4. จงัหวดัสมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอบางคนที จาํนวน 13 ตาํบล  2) อาํเภอเมือง
สมุทรสงคราม จาํนวน 10 ตาํบล และ 3) อาํเภออมัพวา จาํนวน 10 ตาํบล 

5. จังหวดัสมุทรสาคร ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จาํนวน 5 ตาํบล และ         
2) อาํเภอบา้นแพว้ จาํนวน 6 ตาํบล  

โดยมีผูใ้หข้อ้มูลดงันีQ  
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1) ประชาชนในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง จาํนวน 10 คน ใช้
วิธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 

2) ผูน้าํชุมชนจากหมู่บา้นในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ที�มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จาํนวน 10 คน ใชวิ้ธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 

3) เจา้หนา้ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�
ราบแม่นํQาแม่กลอง จาํนวน 10 คน ใชวิ้ธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 
2.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มจากโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
มุ่งศึกษาผลกระทบที�เกิดขึQนกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่ม
นํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยไดท้าํการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรทาง
กายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์  และดา้นคุณภาพชีวิต ซึ� งเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Research) ทาํการเกบ็ขอ้มลูจากผู ้ที�มีส่วนไดส่้วนเสียในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง 
โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข่าวสําคญั (key Informants) การ
สัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ร่วมกบัการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดย
นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื�อเรียบเรียงและพรรณนาผลการศึกษา [7, 8] วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชรู้ปแบบและ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที� คือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 4 หมวด หรือที�เรียกว่า 
“Four-tier System” แสดงดงัรูปที� 1  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณ

โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQา
แม่กลอง ดา้นทรัพยากรกายภาพ  ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์  

ดา้นคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาใน

พืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
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3. ผลการศึกษา 
3.1. การศึกษาสภาพทั:วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืEนที:ลุ่ม
นํEาย่อยที:ราบแม่นํEาแม่กลอง 
จากการศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ พบว่าลุม่นํQาแม่กลอง แบ่งสภาพภูมิประเทศเป็น 2 บริเวณ 
คือ บริเวณลุ่มนํQ าแม่กลองตอนบนและตอนล่าง โดยเขตลุ่มนํQาแม่กลองตอนบน เริ�มแต่เขตอาํเภอเมืองกาญจนบุรีที�
ลาํนํQ าแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกนัขึQนไปยงัที�สูงในเทือกเขาที�เป็นตน้นํQ า เป็นบริเวณที�ลํQานํQ าแควใหญ่
และแควนอ้ยไหลผ่านซอกเขา และที�ราบระหว่างเขาออกมาบรรจบกนั สภาพภูมิประเทศสองฝั�งแม่นํQ าแควใหญ่
เป็นป่าเขา จึงมีแหล่งที�สงวนไวเ้ป็นอุทยาน และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหลายแห่ง ส่วนบริเวณที�เป็นลุ่มนํQาแม่กลอง
ตอนล่าง คือ สองฝั�งแม่นํQ าแม่กลองจากเขตอาํเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอ่าวไทย ลกัษณะเป็นบริเวณที�ราบลุ่ม
กวา้งขวาง อยู่สูงจาํกระดบันํQ าทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมื�อเขา้ไปในเขตใกลท้ะเลก็ยิ�งมีลกัษณะเป็นที�ราบ
ชายฝั�งมีความลาดเอียงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ลุ่มนํQ าแม่กลองมีเขื�อนที�รองรับพืQนที�รับนํQ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื�อนวชิราลงกรณ์ (แควนอ้ย) และเขื�อนศรีนครินทร์ (แควใหญ่) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมี
แม่นํQาสายหลกั คือ แม่นํQาแม่กลอง ซึ�งเกิดจากแม่นํQ าสาขาที�สาํคญั 2 สาย คือ แม่นํQาแควใหญ่และแม่นํQ าแควนอ้ย ซึ� ง
ไหลมาบรรจบกนั ณ ตาํบลปากแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี กลายเป็นแม่นํQาใหญ่เรียกว่า แม่นํQาแม่กลอง 
ผลการศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ และดา้นคุณภาพชีวิต แสดงดงัตารางที� 1 
 
ตารางที� 1  สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ดา้นทรัพยากรกายภาพ - เป็นที�ราบลุ่มที�มีสูงไม่มากโดยลดหลั�นกนัมาจากตน้แม่นํQาจนลงสู่ 

   ปลายแม่นํQา 
 - มีความอุดมสมบูรณ์อยา่งมากจึงเหมาะสมในการใชเ้พาะปลูกและ 

   เกษตรกรรม 
ดา้นทรัพยากรชีวภาพ - ความหลากลายทางทรัพยากรชีวภาพอยา่งมากทัQงนีQ เนื�องจากในพืQนที�   

   ลุ่มนํQาแม่กลองนัQน มีพืQนที�ป่าไมอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 - มีสตัวน์ํQาหลายหลายชนิดแมจ้ะไม่มีสตัวป์ระจาํถิ�นกต็าม แต่มี  

  จาํนวนพนัธ์ุปลาหลายสายพนัธ์ุทัQงพนัธ์ุปลาหายาก พนัธ์ุปลา 
   เศรษฐกิจ ทัQงปลานํQาจืดและนํQากร่อย 
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ตารางที� 1  สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน ์ - มีลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ที�ดินที�มีความคลา้ยคลึงกนัแต่อาจ 

  แตกต่างกนัไปบา้งตามทอ้งถิ�น 
 - มีระบบผงัเมืองทัQงในระดบัจงัหวดัและระดบัอาํเภอ 
 - มีโครงข่ายคมนาคมที�สมบูรณ ์
ดา้นคุณภาพชีวิต - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม 
 - มีสถานพยาบาลทัQงขนาดเลก็และขนาดใหญ่กระจายอยูใ่นพืQนที� 
 - มีแหล่งท่องเที�ยวมากมายทัQงที�เกิดขึQนเองตามธรรมชาติและที�มนุษย ์  

  สร้างขึQน 
 
3.2 ผลกระทบที:เกดิด้านสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจดัทําทางผนันํEาในพืEนที:ลุ่มนํEาย่อยที:ราบแม่นํEาแม่กลอง 

ผลการศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่
กลอง ดา้นทรัพยากรกายภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะของพืQนที� ปริมาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภคบริโภค ลกัษณะของ
ชัQนดินและผิวดิน ดา้นทรัพยากรชีวภาพเกี�ยวขอ้งกบัสัตวน์ํQ าที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�  สัตวบ์กที�เป็นของเฉพาะใน
พืQนที� พืชพรรณที�เป็นของเฉพาะในพืQนที� ทรัพยากรป่าไมใ้นพืQนที� ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ เกี�ยวขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์ที�ดิน การกาํหนดผงัเมืองของพืQนที� การให้บริการไฟฟ้าและนํQ าประปาในพืQนที� ถนนในการคมนาคม 
สภาพของพืQนผิวของถนน สภาพการจราจร และด้านคุณภาพชีวิต เกี�ยวข้องกับการประกอบอาชีพ รายได ้ 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการดา้นสาธารณสุข เขตอนุรักษพื์ชและสัตว ์และแหล่งท่องเที�ยวหรือโบราณสถาน 
แสดงดงัตารางที� 2 
 
ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง  

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

ด้านทรัพยากรกายภาพ  

- ลกัษณะของพืQนที� - อาจทาํใหค้วามสมบูรณ์ของพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQาสูญหายไป 
- ปริมาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภค 
   บริโภค 

- มีผลกระทบในทางลบกบัแหล่งนํQาผิวดินและใตดิ้นในพืQนที�ราบลุ่ม 
  แม่นํQาแมก่ลองอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได ้

 - ส่งผลต่อไปยงัวิถีชีวิตของชาวบา้นในลุ่มนํQา 
- ลกัษณะของชัQนดินและผวิดิน - อาจเกิดการพงัทลายของหนา้ดินได ้
 - อาจทาํใหห้นา้ดินเกิดการชะลา้งไดง่้ายจนขาดความสมบูรณ์ไป 
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ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
(ต่อ) 

ด้านทรัพยากรชีวภาพ  

- สตัวน์ํQาที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�   - ไม่พบสตัวน์ํQาที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�กต็าม แต่อาจส่งผลกระทบ 
   ในทางลบต่อสตัวน์ํQาได ้เช่น ปลา เป็นตน้ 

- สตัวบ์กที�เป็นของเฉพาะในพืQนที� - ไม่พบสตัวบ์กที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�กต็าม แต่อาจทาํใหค้วามอุดม 
   สมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง 

- พืชพรรณที�เป็นของเฉพาะใน 
   พืQนที� 

- ไม่พบพืชพรรณที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�ก็ตาม แต่อาจส่งผลกระทบ 
   ในทางลบกบัพืชพรรณตามธรรมชาติที�ปัจจุบนั 

- ทรัพยากรป่าไมใ้นพืQนที� - ปัจจุบนัป่าไมไ้ดล้ดลงอยา่งมาก อาจมีแต่ผลเสียและผลกระทบ 
   ในทางลบกบัพืQนป่า บางทีอาจสูญเสียป่าในเขตอนุรักษไ์ปก็ได ้

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์  

- การใชป้ระโยชน์ที�ดิน   - อาจทาํใหพื้Qนที�เกิดการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์จากที�ดิน ซึ� ง 
   อาจส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นอยา่งแน่นอน 

- การกาํหนดผงัเมืองของพืQนที�   - อาจกระทบในดา้นลบกบัระบบผงัเมืองเดิมของพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQา 
   แม่กลองได ้

- การใหบ้ริการไฟฟ้าและ 
  นํQาประปาในพืQนที� 

- ระบบไฟฟ้าและระบบประปาในพืQนที�ยงัคงไม่ครอบคลุมทุกพืQนที�  
   การดาํเนินโครงการใดๆ ในพืQนที�อาจส่งผลเสียซํQ าซอ้นต่อไปไดอี้ก 
   ในอนาคต 

- ถนนในการคมนาคม - ถา้นํQาท่วมหนกัและท่วมสูงเกินกว่าถนนเหล่านีQจะรับไหวอาจจะทาํ 
   ใหช้าวบา้นเดือนร้อนได ้เพราะโครงข่ายคมนาคมที�เสมือนเป็นเส้น 
   เลือดหลกัใชก้ารไม่ได ้

- สภาพของพืQนผิวของถนน - ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง หากตอ้งจมอยูใ่นนํQานานๆ ก็อาจ 
   เสื�อมสภาพไดเ้ร็วขึQน 

- สภาพการจราจร - ถนนทุกสายยงัคงสามารถรองรับไดไ้ม่เกินขอ้จาํกดัของสภาพถนน  
   หากมีการดาํเนินโครงการฯยอ่มอาจเกิดผลกระทบในทางลบกบั 
   สภาพการจราจรอย่างแน่นอน 
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ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
(ต่อ) 

ด้านคุณภาพชีวติ  

- การประกอบอาชีพ - อาจส่งผลกระทบในทางลบกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ 
   ชาวบา้นในพืQนที�อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้

- รายได ้  - สภาพความอดุมสมบูรณ์ของพืQนที�ซึ� งหากเกิดนํQาท่วมขงั ย่อมนาํมา 
  ซึ� งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องประชาชนในพืQนที�อยา่ง 
   หลีกเลี�ยงไม่ได ้

- สถานพยาบาล   
 
 

- โดยสถานพยาบาลทัQงขนาดเลก็และขนาดใหญที่�กระจายอยู่ในพืQนที� 
   ยอ่มไดรั้บผลกระทบ และยงัส่งผลต่อประชาชนผูรั้บบริการในการ  
   เดินทางไปสถานรักษาพยาบาล 

- บุคลากรทางการดา้นสาธารณสุข   - จาํนวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขยงัอยูใ่นเกณฑข์อง 
   มาตรฐานสาธารณสุข แต่อาจส่งผลต่อการเดินทางมาปฏิบติังานและ 
   การเขา้ถึงสถานพยาบาลของชาวบา้น 

- เขตอนุรักษพื์ชและสัตว ์ - เกิดผลกระทบในทางออ้ม เช่น ป่าไมอ้าจเสียหายจากกรณีนํQาท่วมขงั  
  หรือหกัโคนตามการกดัเซาะของสายนํQาที�เชี�ยวกราดขึQนเนื�องดว้ยมี 
   ปริมาณนํQาเพิ�มขึQน 

- แหล่งท่องเที�ยวหรือโบราณสถาน - อาจทาํใหแ้หล่งท่องเที�ยวไดรั้บความเสียหายจากกรณีต่างๆ นาํมาซึ� ง 
   ความเดือดร้อนของประชาชนและชาวบา้นในพืQนที� 

 
 
3.3 แนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืEนที:ลุ่มนํEาย่อยที:ราบ
แม่นํEาแม่กลอง 
 ผลการศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�
ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง ประเด็นทีศึกษาเกี�ยวขอ้งกบัแนวทางการควบคุมจากภาครัฐ และแนวทางการ
ควบคุมจากภาคประชาชน/ผูน้าํชุมชน แสดงดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 แนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�
ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
1. แนวทางการควบคุมจากภาครัฐ - การกาํหนดนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม หลกัเกณฑ ์หรือ  

  กฎระเบียบขอ้บงัคบัที�ชดัเจนในการควบคุมผลกระทบดา้น 
  สิ�งแวดลอ้มที�อาจจะเกิดขึQนจากการดาํเนินโครงการจดัทาํทางผนันํQา 
  ในพืQนที�ใหค้รอบคลุมทุกมิติ 

 - การตัQงหน่วยงานดูแลและควบคุมการทาํงานของส่วนทอ้งถิ�น ควบคู่ 
  ไปกบัการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจที�ตรงกนัใหเ้กิดขึQนของชุมชน 

2. แนวทางการควบคุมจากภาค 
   ประชาชน/ผูน้าํชุมชน 

- สร้างความร่วมมือกนัของประชาชนในชุมชนในลกัษณะของ 
   เครือข่ายประชาชนหรือภาคีความร่วมมือของชุมชนเพื�อดูแล 
   ทรัพยากรธรรมชาติในพืQนที�ของตนเอง 

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชนเพื�อใหเ้กิดความเชื�อมโยง 
   ขอ้มลูกบัพืQนที�ใกลเ้คียงหรือโดยรอบของชุมชน 

 
 
4. สรุป 

1) สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง โดยมีพืQนที�ป่าไมป้ระมาณครึ� งหนึ� งของพืQนที�ทัQงหมด มีแหล่งนํQ าผิวดินและใตดิ้น 
ทรัพยากรทัQงในนํQ าและบนบกที�อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQ าแม่กลอง โดย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง 2) ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าใน
พืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกดา้นของการประเมิน และ 3) แนวทางในการ
ควบคุมผลกระทบด้านสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทัQงภาครัฐในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นกบัภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสา
ดูแลพืQนที� โดยภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นตอ้งร่วมกนักาํหนดนโยบายให้ส่วนทอ้งถิ�นไดน้าํไปปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้งและครอบคลุม ในขณะเดียวกนัภาคประชาชนตอ้งร่วมกบัส่วนทอ้งถิ�นในการดูแลทรัพยากรในพืQนที�
ของตนดว้ย  
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� กล่าวถึงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประยุกต์ใชก้งัหันลมซาโวเนียสแบบใบบิดวนเพืUอ
ผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยมีคอยลร้์อนของเครืU องปรับอากาศเป็นแหล่งพลงังานลม กงัหันลมแนวตั�งขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร ความสูง 70 เซนติเมตร ถูกจาํลองเพืUอศึกษาความเร็วลมทีU เข้าปะทะใบกงัหันใน 
SolidWorks® Flow Simulation  ผลการจาํลองแสดงให้เห็นว่าความเร็วลมของคอยลร้์อนมีความเหมาะสมกบัการ
ทาํงานของกงัหันลม  กงัหันลมจาํนวน 2 ตวัซึU งผลิตจากวสัดุหาง่ายในประเทศถูกสร้างขึ�นเพืUอศึกษาการผลิต
พลงังานไฟฟ้า ผลการทดสอบความเร็วลม ณ ระยะห่างทีUปรับเลืUอนไดร้ะหว่างกงัหันลมกบัคอยลร้์อน และระยะ
แนวขวางของช่องจ่ายลมกบักงัหนัลมทีUระยะต่างๆ แสดงใหเ้ห็นว่าระยะห่างระหว่างกงัหนักบัคอยลร้์อนเป็นปัจจยั
สาํคญัต่อความเร็วลมมากกว่าระยะแนวขวางอย่างมีนยัสําคญั  กงัหนัลมตวัทีU 2 ซึU งถูกลดนํ�าหนกัลงจากกงัหนัลม
ตน้แบบตวัแรกไดถึ้งร้อยละ 66.4 สามารถผลิตแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุด 16.2 โวลท์ ณ ความเร็วลม 5.9 เมตรต่อ
วินาที ซึU งสูงกว่ากงัหันลมตน้แบบประมาณ 4 เท่าตวั ผลการศึกษาความเป็นไปไดแ้สดงให้เห็นว่ากงัหนัลมซาโว
เนียสแบบใบบิดวนสามารถใชง้านร่วมกบัคอยลร์้อนเพืUอผลิตพลงังานไฟฟ้าไดใ้นระดบัน่าพอใจ 
 
คําสําคัญ: กงัหนัลมแนวตั�งขนาดกระทดัรัด, ใบบิดวน, SolidWorks® Flow Simulation, คอยลร้์อน 
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Abstract 
This research describes the feasibility study for applying the twisted blade savonius wind turbine to 

generate electrical energy using a condensing unit of air conditioner as wind energy source. The vertical axis 
wind turbine with diameter of 70 centimeters and height of 70 centimeters is simulated in SolidWorks® Flow 
Simulation to study the wind speed that impacted to modeled wind turbine. The simulation results show that 
wind speed from condensing unit is suitable for the operation of VAWT. Two VAWTs are constructed using in-
house and easy to find materials for studying electrical energy generation. The experimental testing results of 
wind speed at different adjustable distances between VAWT and condensing unit, and transverse distances 
between air outlet and VAWT show that the distance between VAWT and condensing unit is the important 
factor for wind speed significantly more than the transverse distance. The second VAWT, that is weight reduced 
by 66.4% from the first prototype, can generate the maximum electrical voltage of 16.2 V at wind speed of 5.9 
m/s, in which approximately 4 times higher than generated by the first prototype VAWT. The results of 
feasibility studied illustrate that the twisted blade savonius wind turbine can be used with a condensing unit to 
generate electrical energy in satisfied level. 

 
Keywords: Compact VAWT, Twisted blade, SolidWorks® Flow Simulation, Condensing unit 

 
1. บทนํา 

วิกฤตการณ์พลงังานในประเทศ [1] ทาํใหห้ลายภาคส่วนทุ่มเทกบัการพฒันาเทคโนโลยีเพืUอใชพ้ลงังาน
ทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  พลงังานลมเป็นหนึU งในพลงังานหมุนเวียนทีUไดร้ับความสนใจและเกิดการ
พฒันาอย่างต่อเนืUองและติดตั�งเพืUอใชง้านในหลายพื�นทีU [2] อย่างไรกต็าม ลมมีลกัษณะเฉพาะตามแต่ภูมิประเทศ
และภูมิอากาศของแต่ละพื�นทีU [3] – [4] การศึกษาและสาํรวจศกัยภาพพลงัานลมในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ 
พบวา่พลงังานลมธรรมชาติในแต่ละพื�นทีUส่วนมากมีความเร็วลมเฉลีUยทีUไม่เพียงพอต่อการติดตั�งกงัหันลมแบบแกน
หมุนแนวนอน (Horizontal-Axis Wind Turbine, HAWT) ซึU งตอ้งใชค้วามเร็วลมเริU มหมุนทีU 5 เมตรต่อวินาทีขึ�นไป 
[5] สถิติพลงังานลมจากสถานีวิจยัพลงังานลมในอาํเภอทีUอยู่ติดชายฝัUงอ่าวไทยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และจงัหวดัสงขลา รวม 14สถานี พบว่าอตัราความเร็วลมเฉลีUย ของทั�ง 14 สถานีนั�น อยู่ในช่วง 
2.6-4.6 m/s และจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนไดแ้ก่ ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ และหนองคาย 
[6] สามารถวดัความเร็วเฉลีUยไดต้ลอดทั�งปี 4.50, 4.39, 3.65, 3.58 m/s ทีUความสูง 90 เมตร ตามลาํดบั และ 4.00, 
3.86, 3.19, 2.91 m/s ทีUความสูง 60 เมตร ตามลาํดบั ซึU งถือว่านอ้ยมากสําหรับใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ย 
HAWT แมก้งัหันลมแนวแกนตั�ง (Vertical-Axis Wind Turbine, VAWT) แบบซาโวเนียส (Savonius) จะมี
สัมประสิทธิ{ การแปลงพลงังงาน (Power Coefficient) ตํUา แต่เนืUองจากมีโครงสร้างง่ายต่อการผลิตและบาํรุงรักษา 
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และสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้บัพื�นทีUทีUมีความเร็วลมจาํกดัในระดบั 3 เมตรต่อวินาที จึงทาํให้นักวิจยัหลายกลุ่ม
ศึกษาและพฒันาศกัยภาพให้เพิUมมากขึ�น [7],[8] อุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยกงัหันลมทีUสร้างขึ�นสําหรับ
เงืUอนไขการใชง้านหนึUงเกิดการใช้งานไม่คุม้ค่าเมืUอนาํไปใชง้านในเงืUอนไขทีUต่างไป [9] โดยเฉพาะอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศทีUนาํมาประยุกตใ์ชใ้นประเทศไทย การออกแบบและพฒันากงัหนัลมเชิงพาณิชยใ์ห้เหมาะสมกบัการ
ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีUหลากหลายจึงสําคญั การจาํลองดว้ยซอฟตแ์วร์สําหรับแกปั้ญหาการคาํนวณไดนามิก
ของไหล (Computational Fluid Dynamic) เช่น ANSYS® FLUENT [10] ช่วยใหก้ารวิเคราะห์เพืUอออกแบบและ
พฒันากงัหันลมมีประสิทธิภาพมากขึ�น นาํไปสู่การผลิตทีUมีศกัยภาพตามทีUคาดหวงัเพืUอสัมประสิทธิ{ การแปลง
พลงังงานสูงสุด [11] – [13] ดว้ยขอ้ดีของ VAWT [14] ทีUสามารถรับลมจากทุกทิศทางโดยไม่ตอ้งใชก้ลไกปรับ
ระนาบใบพดัเขา้หาทิศทางลม จึงสามารถประยุกตใ์ช ้VAWT เป็นตวัตน้กาํลงัใหก้บัระบบผลิตไฟฟ้าจากลมทีUมี
ความเร็วจาํกดัได ้การศึกษาโครงสร้างของ VAWT แบบซาโวเนียสชนิดบิดวนแสดงใหเ้ห็นว่าซาโวเนียสแบบใบ
บิดวนให้แรงบิดทีUมีการกระเพืUอมขณะหมุนรอบตวัเองเมืUอไดรั้บลมนอ้ยกว่าแบบอืUน [15],[16] ลมจากคอยลร้์อน
เครืUองปรับอากาศเป็นพลงังานลมทิ�งเปล่า แต่สามารถประยุกตใ์ชเ้ป็นแหล่งพลงังานลมสําหรับผลิตพลงังานไฟฟ้า
ได ้[17] ในประเทศทีUมีพื�นทีUจาํกดัรวมถึงบริเวณทีUดินราคาสูง การสร้างห้องชุดแบบอาคารสูงรองรับผูอ้ยู่อาศยั
จาํนวนมากเป็นวิธีทีUแพร่หลาย ผงัของอาคารสูงเหล่านี� ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งติดตั�งคอยลร์้อนของเครืUองปรับอากาศ
ไวต้รงเฉลียงดา้นนอกห้องของทุกชั�นเรียงตวัในแนวดิUง ซึU งมีความเป็นไปไดที้Uจะใช้เป็นแหล่งพลงังานลมทีUมี
ความเร็วจาํกดัและต่อเนืUองได ้และดว้ยรูปทรงของใบแบบบิดวนทีUควบคุมใหล้มทีUเขา้ปะทะใบกงัหันแลว้หมุนวน
ขึ�นไปด้านบน ไม่ทิ�งเปล่าเหมือนใบ VAWT รูปทรงอืUน การควบคุมให้ลมหมุนวนขึ�นไปนี�  นอกจากจะเป็น
ความเร็วลมเสริมทีUเขา้ปะทะใบกงัหันจากทิศทางดา้นล่างแลว้ ยงัควบคุมทิศทางลมจากคอยลร์้อนให้ระบายขึ�นสู่
ดา้นบน ลดภาระทางอุณหภูมิให้กบัสภาพแวดลอ้มของผูอ้ยู่อาศยัไดอี้กดว้ย คณะวิจยัจึงศึกษาความเป็นไปไดข้อง
การประยุกต์ใช ้VAWT แบบใบบิดวนสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชล้มจากคอยลร้์อนของเครืU องปรับอากาศ
เป็นแหล่งพลงังานลมทีUมีความเร็วจาํกดั ประเทศ โดยทาํการจาํลองดว้ยซอฟตแ์วร์ SolidWorks® Flow simulation 
[18 ] และทาํการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าโดยสร้างกงัหนัซาโวเนียสแบบใบบิดวนดว้ยวสัดุทีUหาไดง่้ายในประเทศ 

 
2. การออกแบบและสร้างกนัหันลม 

2.1 คอยล์ร้อนของเครืJองปรับอากาศ 
หน่วยควบแน่น (Condensing Unit) หรือชุดคอลย์ร้อนรุ่น AER25L ของเครืU องปรับอากาศยีUห้อ 

EMINENT ทีUใชใ้นการทดลองครั� งนี� มีเส้นผ่านศูนยก์ลางช่องระบายลมร้อน 47 เซนติเมตร ดงัแสดงในรูปทีU 1 
สามารถผลิตลมเมืUอความเร็วรอบมอเตอร์ระบายความร้อนสูงสุดได ้5.9 เมตรต่อวินาที ณ ระยะห่างจากหน้า
ตะแกรงป้องกนัใบพดัถึงเซนเซอร์วดัความเร็วลม 10 เซนติเมตร ความสูงทางกายภาพภายนอกของคอยลร้์อนไม่
รวมขาวดัได ้63 เซนติเมตร 
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รูปทีU 1 มิติทางกายภาพของคอยลร้์อนทีUใชเ้ป็นแหล่งพลงังานลม 

 

 
รูปทีU 2 แบบวาด VAWT ชนิดซาโวเนียสแบบใบบิดวน 180 องศาทีUใชใ้นการจาํลอง 

 

2.2 การศึกษาความเร็วลมใน SolidWorks® Flow simulation  
ขอ้มลูเบื�องตน้ทีUวดัไดจ้ากคอยลร์้อนทาํใหน้ักวิจยัออกแบบ VAWT ชนิดซาโวเนียสแบบใบบิดวนให้มี

ความสูง 70 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลาง 70 เซนติเมตร และใบบิดวนแบบ 180 องศา เพืUอความเหมาะสมในการ
ติดตั�งเพืUอบนัทึกผลการทดลองดงัแสดงในรูปทีU 2 คณะวิจยักาํหนดเงืUอนไขในแบบจาํลองดงัตวัอย่างแสดงในรูปทีU 
3 โดยใหค้วามเร็วลม ณ จุดทีUมีระยะห่างก่อนเขา้ปะทะใบกงัหนัลม 10 เซนติเมตร มีความเร็วลม 5.9 เมตรต่อวินาที 
ผลการจาํลองแสดงให้เห็นว่ากระแสลมทีUเขา้ปะทะเพืUอสร้างแรงบิดหลกัใหก้บัเพลากงัหนัจะถกูหักเหไปตามร่อง
โคง้ของใบบิดวน โดยลมทีUถูกหักเหให้มีทิศทางขึ�นดา้นบนนี� มีความเร็วลมสูงถึงร้อยละ 90 ของลมทีUเขา้ปะทะ
กงัหนัโดยตรง และการวิเคราะห์ลมผวนหลงัใบบิดวนในแบบจาํลองแสดงค่าความเร็วลมสูงกว่าร้อยละ 50 ของลม
ทีUเขา้ปะทะดา้นหน้าใบ ความเร็วลมหักเหกบัความเร็วลมผวนนี�  ส่งผลให้กงัหันลมไดรั้บความเร็วลมเสริมเพืUอ
สร้างแรงบิดทีUแกนเพลาของกงัหันลมไดเ้ป็นอย่างดี จึงมีความเป็นไปไดที้Uจะผลิตขึ�นทดสอบกบัคอยลร้์อนเพืUอ
บนัทึกผลการทดลองต่อไป 
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รูปทีU 3 การศึกษาความเร็วลมทีUเขา้ปะทะใบกงัหนัแบบบิดวนใน SolidWorks® Flow simulation 
 

2.3 VAWT ชนิดซาโวเนียสแบบใบบิดวน 
เพืUอศึกษาความเป็นไปได ้และเป็นขอ้มูลสาํหรับปรับปรุงการผลิตกงัหนัลมแนวตั�งแบบบิดวนดว้ยวสัดุทีU

หาไดง่้ายและมีราคาไม่แพงภายในประเทศ คณะวิจยัจึงไดส้ร้างกงัหนัลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 70 เซนติเมตร 
สูง 70 เซนติเมตร ตามรูปทีU 2 โดยกงัหันลมตน้แบบใชโ้ครงและตะแกรงตลอดใบทาํจากลวดเหล็กชุบสังกะสี
ขนาด 5 มิลลิเมตร จากนั�นบุตะแกรงดว้ยใยแกว้ ทาเรซิUนเพิUมความแข็งแรง แต่งผิวดว้ยสีโป๊วและขดัผิวเรียบทาํสี 
กงัหันลมตน้แบบทีUสร้างขึ�นดงัแสดงในรูปทีU 4(ก) มีนํ� าหนกั 11 กิโลกรัม คณะวิจยัจึงไดพ้ฒันากงัหันลมตน้แบบ
ตวัทีU 2 ทีUใชโ้ครงทาํจากลวดเหล็กชุบสังกะสีเหมือนตวัทีU 1 แต่ใช้ตะแกรงลวดตาสีU เหลีUยมขนาดช่อง 1 ตาราง
เซนติเมตรขึงตลอดทั�งใบ บุตะแกรงดว้ยผา้บางและทาเรซิUน จากนั�นขดัแต่งผิวให้เรียบโดยลดขั�นตอนการลงสีโป้ว 
กงัหนัลมตน้แบบตวัทีU 2 มีนํ�าหนกั 3.7 กิโลกรัมดงัแสดงในรูปทีU 4(ข) 

 
3. การทดสอบผลติไฟฟ้า 

3.1 ระบบทดสอบการผลติไฟฟ้า 
ระบบทดสอบทีUใชส้าํหรับผลิตไฟฟ้าดงัแสดงในรูปทีU 5 ประกอบดว้ยคอยลร้์อน Eminent AER25L ซึU ง

เป็นแหล่งกาํเนิดลมใหก้บั VAWT แบบใบบิดวนตน้แบบทีUสร้างขึ�น กงัหันลมต่อแบบขบัตรงเขา้กบัเครืUองกาํเนิด
ไฟฟ้าชนิดแม่เหลก็ถาวร [19] และจ่ายพลงังานไฟฟ้าทีUผลิตไดเ้ขา้สู่วงจรชาร์จแบตเตอรีUและโหลด 
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   (ก)                   (ข) 

รูปทีU 4 VAWT แบบใบบิดวนตน้แบบทีUสร้างขึ�น 
(ก) ตวัทีU 1 นํ�าหนกั 11 กิโลกรัม และ (ข) ตวัทีU 2 นํ�าหนกั 3.7 กิโลกรัม 

 

หน่วยควบแนน่
Eminent AER25L

VAWT 
แบบบิดวนต้นแบบ

เครืUองกําเนดิไฟฟ้า
แบบแม่เหล็กถาวร

วงจรชาร์จ
แบตเตอรีU และโหลด

จุดวัดความเรว็ลม
จดุวัดแรงดันไฟฟ้า

 
รูปทีU 5 ระบบทดสอบการผลิตไฟฟ้าดว้ย VAWT แบบใบบิดวนกบัคอยลร์้อน 

 

3.2 การตดิตั;ง VAWT เข้ากบัคอยล์ร้อน 
กงัหนัลมตน้แบบทีUสร้างขึ�นถกูติดตั�งบนโครงเหลก็ไวด้า้นหนา้คอยลร้์อนใหป้รับระยะห่างระหว่างกงัหนั

ลมกบัช่องระบายความร้อน และปรับระยะแนวขวางของกงัหนักบัช่องระบายลมร้อนจากคอยลร้์อนได ้เพืUอศึกษา
ผลการผลิตไฟฟ้าของกงัหันลมตน้แบบทั�ง 2 ตวัดงัแสดงในรูปทีU 6 ระยะห่างระหว่างกงัหนัลมกบัคอยลร้์อนปรับ
ไดต้ั�งแต่ 10 ถึง 40 เซนติเมตร ดว้ยความละเอียด 5 เซนติเมตร และระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกบักงัหนัลมปรับ
ไดต้ั�งแต่ 5 ถึง 30 เซนติเมตร ทีUความละเอียด 5 เซนติเมตร 
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รูปทีU 6 ระยะปรับเลืUอนชุดติดตั�งกนัหนัลมดา้นหนา้ช่องระบายความร้อนของคอยลร์้อน 

 

 
รูปทีU 7 ความเร็วลมจากคอยลร์้อน ณ ระยะห่างและแนวรับลมทีUปรับตั�ง 

 

4. ประสิทธิภาพการผลติไฟฟ้า 
รูปทีU 7 แสดงผลการศึกษาความเร็วลมจากพดัลมระบายความร้อนของคอยลร้์อน ณ ระยะห่างจากคอยล์

ร้อนและระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกบักงัหนัลมทีUปรับตั�ง ขอ้มูลทีUบนัทึกไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าระยะห่างระหว่าง
กงัหนัลมกบัคอยลร้์อนเป็นปัจจยัหลกัต่อความเร็วลม และมีนยัสําคญักว่าระยะแนวขวางของช่องจ่ายลมกบักงัหัน
ลมมาก 

ระยะห่าง
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ตารางทีU 1 การผลิตแรงดนัไฟฟ้าของกงัหันลมตน้แบบทั�ง 2 ตวั ณ แนวรับลม 5 เซนติเมตร 
ระยะห่างระหวา่งกงัหนั

กบัคอยลร้์อน (cm) 
ความเร็วลมทีUวดัได ้

(m/s) 
แรงดนัไฟฟ้าทีUผลิตจาก

กงัหนัลม น.น. 11 kg (V) 
แรงดนัไฟฟ้าทีUผลิตจาก

กงัหันลม น.น. 3.7 kg (V) 
10 5.9 4.1 16.2 
15 4.8 3.5 13.2 
20 3.5 2.9 10.3 
25 2.9 2.5 9.3 
30 2.1 1.3 7.2 
35 1.6 0.7 5.3 
40 1.1 0 4.1 

 
ตารางทีU 1 แสดงผลการผลิตไฟฟ้าของกงัหนัลมตน้แบบทั�ง 2 ตวั เมืUอทาํการติดตั�งกงัหันลมเขา้กบัคอยล์

ร้อน ณ ระยะห่างตามทีUปรับตั�งจาก 10 ถึง 40 เซนติเมตร เพิUมระยะครั� งละ 5 เซนติเมตร เมืUอปรับตั�งแนวรับลมไวที้U 
5 เซนติเมตร ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่ากงัหนัลมตน้แบบตวัทีU 2 ซึU งลดนํ�าหนกัลงจากกงัหนัลมตวัทีU 1 ไดร้้อย
ละ 66.4 ผลิตแรงดนัไฟฟ้าไดม้ากกว่าถึงเกือบ 4 เท่า และค่าแรงดนัไฟฟ้าทีUผลิตได ้ณ ระยะห่าง 15 เซนติเมตร 
แสดงให้เห็นว่ากงัหันลมตวัทีU 2 มีระยะห่างดา้นหน้าคอยล์ร้อนมากพอสําหรับความยืดหยุ่นในการติดตั�งและ
ประโยชน์ในการซ่อมบาํรุงในการใชง้านจริง กงัหันลมตวัทีU 2 สามารถผลิตแรงดนัไฟฟ้าสูงสุดทีUความเร็วลม 5.9 
เมตรต่อวินาทีทีU 16.2 โวลท ์ดว้ยกระแสไฟฟ้า 0.5 แอมป์ 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 บทความวิจยันี�กล่าวถึงการศึกษาความเป็นไปไดข้องการประยุกตใ์ชก้งัหนัลม ชนิดซาโวเนียสแบบใบบิด
วน 180 องศาขนาดกะทดัรัดเพืUอผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยมีคอยลร้์อนของเครืU องปรับอากาศเป็นแหล่งพลงังานลม 

กงัหันลมขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 70 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร ถูกจาํลองเพืUอศึกษาความเร็วลมทีUกระทบใบ
กงัหันใน SolidWorks® Flow Simulation ผลการจาํลองเพืUอศึกษาลมปะทะ ลมหักเห และลมหมุนวน แสดงให้
เห็นว่ามีความเป็นไดส้าํหรับการประยกุตใ์ชก้งัหนัลมกบัความเร็วลมจากคอยลร้์อน กงัหนัลมตน้แบบจาํนวน 2 ตวั 
ซึU งผลิตจากวสัดุหาง่ายในประเทศถูกสร้างขึ�นเพืUอใชใ้นการศึกษาการผลิตพลงังานไฟฟ้าดว้ยเครืUองกาํเนิดไฟฟ้า
แบบแม่เหลก็ถาวร ผลการศึกษาความเร็วลม ณ ระยะห่างระหว่างกงัหันลมกบัคอยลร์้อน และระยะปรับเลืUอนแนว
ขวางระหว่างกงัหันลมกบัช่องลมระบายความร้อนแบบปรับตั�งไดแ้สดงให้เห็นว่า ระยะห่างระหว่างกงัหันกบั
คอยลร้์อนเป็นปัจจยัทีUมีความสาํคญัต่อความเร็วลมมากกวา่ระยะปรับเลืUอนแนวขวางอย่างมีนยัสาํคญั  กงัหันลมตวั
ทีU 2 ซึU งผลิตจากวิธีการทีUง่ายกว่า และมีนํ�าหนกัลดลงจากกงัหนัลมตน้แบบตวัทีU 1 ไดถึ้งร้อยละ 66.4 สามารถผลิต
แรงดนัไฟฟ้าไดสู้งสุด 16.2 โวลท ์ณ ความเร็วลม 5.9 เมตรต่อวินาที ซึU งสูงกว่ากงัหนัลมตน้แบบตวัทีU 1 ประมาณ 4  
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เท่าตวั ผลการศึกษาดงักล่าวทาํใหค้ณะวิจยัเชืUอวา่สามารถพฒันา VAWT แบบใบบิดวนเพืUอผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
คอยลร้์อนได ้และผลการศึกษาลมหักเหในแบบจาํลองยงัแสดงให้เห็นว่าสามารถพฒันาเพืUอติดตั�งกงัหันลมแบบ
ใบบิดวนซอ้นเรียงกนัตามแนวดิUงคู่ขนานกบัแนวติดตั�งคอยลร้์อนของหอ้งชุดอาคารสูงได ้
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2.6 เอกสารอา้งอิง (References) 

การเขียนเอกสารอ้างองิ (References) เอกสารการอา้งอิงทุกฉบบัตอ้งมีการอา้งอิงหรือกล่าวถึงในบทความ หวัขอ้เอกสารอา้งอิงไม่
ตอ้งใส่หมายเลขกาํกบัหน้าหัวขอ้ การเรียงลาํดบัเลขการอา้งอิงตามเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ รูปแบบที:ใช้อา้งอิงโดยการ
เรียงลาํดบัหมายเลข โดยใชเ้ลขอารบิคภายใตว้งเล็บใหญ่ต่อจากบทความที:จะอา้งอิง (ตวัอย่าง เช่น Waiyapattanakorn [1] 
described the practical operating condition of the antenna. หรือ Taramasso และคณะ [2] ไดจ้ดสิทธิบตัรตวัเร่งปฏิกิริยา) หาก
อา้งอิงซํBารายการเดิมใหใ้ชห้มายเลขเดิม  
การเตรียมต้นฉบับ  สามารถดาวน์โหลดรูปแบบของบทความ (Journal Template) ไดที้: http:// paj.pit.ac.th/ 
การส่งต้นฉบับ  

ผูที้:ประสงคจ์ะส่งบทความกบัวารสารวิชาการปทุมวนักรุณาส่งตน้ฉบบับทความพร้อมไฟลใ์นรูปของ Microsoft Word
โดยสามารถส่งได ้ 2  รูปแบบ  คือ ส่งทาง   E-mail: journal@pit.ac.th หรือส่งเป็นเอกสารตน้ฉบบั  1  ชุดพร้อม CD ไดที้: 

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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