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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีN เป็นการศึกษาผลกระทบของความผนัแปรและการเปลีVยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะความ

แห้งแลง้บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูมรสุม (เดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน) ระหว่างปี 
พ.ศ. 2524 – 2561 กลไกของปรากฏการณ์เอน็โซ่มีผลต่อปริมาณฝน นาํมาวิเคราะห์โดยใชอ้งค์ประกอบหลกั 
วิธีการแปลงฟูริเย่ร์อย่างรวดเร็วถูกนํามาวิเคราะห์เพืVอหาความเชืVอมโยงปรากฏการณ์เอ็นโซ่และความแห้งแลง้
บริเวณภาคเหนือของประเทศไทยภายใตส้ภาวะโลกร้อน การวิเคราะห์ฟังก์ชนัมูลฐานออร์ธอกอนลัถูกนาํมาใช ้
ในการลดขนาดของขอ้มูลความผิดปกติของอุณหภูมิผิวนํN าทะเล และการกระจายแบบแกมม่าถูกประยุกต์ใช ้
ในการวิเคราะห์ขอ้มลูฝนรายเดือนในรูปของดชันีความแหง้แลง้ ผลการศึกษาพบว่า การเกิดสภาวะความแห้งแลง้
จะเกิดขึNนทุกๆ 7.5 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2524 – 2538 และมีแนวโน้มการเกิดบ่อยขึNนเป็นทุกๆ 5 ปีในช่วงปี 
พ.ศ. 2539 – 2561 เมืVอพิจารณาในรูปของดชันีชีNวดัความแหง้แลง้หลายช่วงเวลา เช่น SPI3 SPI6 และ SPI12 ภายใต้
การขับเคลืVอนของการเปลีVยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนว่าสัญญาณ 
ของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ทีVรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อการเกิดสภาวะภยัแลง้บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 
ไดบ่้อยมากขึNนในรอบสองทศวรรษทีVผา่นมา   

 
คําสําคัญ: สภาวะภยัแลง้, เอน็โซ่, การวิเคราะห์ฟังกช์นัมลูฐานออร์ธอกอนลั, การแปลงฟูริเยร์่อย่างรวดเร็ว 
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Abstract  
This work aims to study the influences of climate variability and climate change to the drought events 

in the northern Thailand during monsoon rainfall (June-September) 1981– 2018. The ENSO mechanisms and 
their impacts are taken into account on this analysis in term of the principal component. The Fast Fourier 
Transform (FFT) is performed to reveal the link between the ENSO impacts and drought events in the northern 
Thailand under global warming. The Empirical Orthogonal Functions (EOFs) is also performed to truncate the 
Sea Surface Temperature (SST) anomaly and Gamma distribution is applied to fitting the monthly precipitation 
data as a Standardized Precipitation Index (SPI). The results show that the average drought period changes from 
7.5 years in 1981-1995 to a new average period of 5 years since 1996 onwards in terms of many SPI time scales 
(e.g. SPI3, SPI6 and SPI12). Under the climate change forcing, it clearly shows the correlation that the signal of 
strong ENSO events affects the drought periods in Northern Thailand more frequently for the last two decades. 
 

Keywords: Drought, ENSO, EOFS, Fast Fourier Transform (FFT) 
 
1. บทนํา 

ความผนัแปรสภาพภูมิอากาศ (climate variability) มีผลกระทบต่อการเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติหลาย
พืNนทีVทัVวโลก ทัNงในแง่ของความรุนแรงและถีVบ่อย ประเทศไทยเผชิญปัญหากบัภยัธรรมชาติในรอบหลายปีทีVผ่าน
มา เช่น  อุทกภัยและภัยแล้ง ส่งผลให้เกิดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน พืNนทีVทางการเกษตรและ 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ การเกิดภัยแล้งในพืNนทีVภาคเหนือของประเทศไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ (ENSO) ซึV งเกิดจากอุณหภูมิผิวนํN าทะเลบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน
สูงขึN นกว่าค่าปกติ ทาํให้กระแสลมตะวนัออกอ่อนกาํลังลงและเกิดการยกตัวของไอนํN าระเหยตอนกลางของ
มหาสมุทรแปซิฟิกสู่ชัNนบรรยากาศมากขึNน เกิดความผนัแปรของการไหลเวียนในบรรยากาศ ส่งผลใหเ้กิดอากาศ
แห้งจมตัวลงบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนมากขึN นและเกิดความแห้งแล้งตามมา สถิติการเกิดภัยแล้งในพืNนทีV
ภาคเหนือของประเทศไทยจะเริV มตัN งแต่เดือนมกราคมและอาจส่งสัญญาณต่อเนืVองมาจนถึงเดือนกรกฎาคม 
เนืVองจากเป็นบริเวณทีVอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทีVเข้าสู่ฤดูกาลช้ากว่าปกติ 
ประกอบกบัอิทธิพลของลมมรสุมบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวนัตกเฉียงเหนือมีกาํลงัอ่อนลงในช่วงของการเกิด
ปรากฏการณ์เอน็โซ่ และเกิดความผนัแปรของกระแสลมทัNงทิศทางและความเร็วร่วมกบัการถ่ายเทความร้อนของ
อุณหภูมิผิวนํN าทะเลทีV สูงขึN นกว่าปกติบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก ซึV งเป็นเงืVอนไขสําคัญในเกิด 
ความแหง้แลง้และความผนัแปรของปริมาณฝนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงของการเกิดปรากฏการณ์เอน็โซ่
หลายบริเวณทัVวโลก รวมทัNงประเทศไทย ซึVงจะไดร้ับอิทธิพลจากสภาวะความแหง้แลง้ทีVมีความรุนแรงต่างกนั 
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ความผันแปรของอุณหภู มิผิวนํN าทะเลทีV มีแนวโน้มเพิVมสูงขึN นทุกๆปี ทัN งจากมหาสมุทรอินเดีย 
และมหาสมุทรแปซิฟิก อันเนืVองมาจากความผนัแปรสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิVงบริเวณตอนกลาง 
ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน ทีV เ กิดวงรอบของปรากฏการณ์ เอ็นโซ่เนืV องจากอุณหภู มิ ผิวนํN าทะเล 
บริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าค่าเฉลีVย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการไหลเวียนของกระแสลม 
ในบรรยากาศและการยกตวัของเมฆฝนในช่วงฤดูมรสุม ทาํให้เกิดปริมาณฝนลดลงและเกิดสภาวะความแห้งแลง้
หลายพืNนทีVทัVวโลก รวมทัNงบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย [1-2] 

ปริมาณฝนเป็นปัจจยัทีVสาํคญัต่อพืNนทีVทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ดงันัNนการศึกษาเพืVอให้เขา้ใจ
กลไกและอิทธิพลของปรากฏการณ์เอ็นโซ่เป็นสิVงทีVสําคญัต่อปริมาณฝนในภาคเหนือของประเทศไทย ซึV งช่วย 
ในคาดการณ์ภูมิอากาศโลกซึV งเป็นระบบทีVมีความซับซ้อนและเชืVอมโยงกนั การเปลีVยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในบริเวณหนึVงจะส่งผลกระทบต่อบริเวณอืVนๆ ดว้ย  ดงันัNนลมมรสุมสําหรับภูมิอากาศเขตร้อนมีความสัมพนัธ์ 
กบัปรากฏการณ์เอ็นโซ่ และมีความเชืVอมโยงกนัโดยตรงกบัความผนัแปรภูมิอากาศในพืNนทีVภาคเหนือของประเทศ
ไทยในช่วงตน้ฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พบว่า ในช่วงตน้ฤดูมรสุมตะวนัตกเฉียงใตป้ริมาณฝนพืNนทีVภาคเหนือ
ของประเทศไทยมีแนวโนม้สูงขึNน ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและตํVาสุดเฉลีVยมีแนวโนม้สูงขึNนโดยเฉพาะอุณหภูมิตํVาสุด
เฉลีVยสูงขึNนชดัเจน จากรายงาน IPCC ฉบบัทีV 5 (IPCC AR5) [3] ชีN ให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวพืNนเฉลีVยทัVวโลกเพิVมขึNน 
0.85 องศาเซลเซียส ในช่วงปี ค. ศ. 1951-2012 อุณหภูมิผิวพืNนมีอตัราการเพิVมขึNนเกือบเท่าตวัตัNงแต่ปี ค.ศ. 1880 [4] 
การเพิVมขึNนของอุณหภูมิผิวพืNนโลกไม่เพียงแต่ทาํใหค้วามร้อนของพืNนทวีปและมหาสมุทรเปลีVยนไปจาก [5-6] และ
ปรากฏการณ์เอ็นโซ่จึงมีอิทธิพลต่อระบบมรสุมและปริมาณฝนในภูมิเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทัNงภาคเหนือ
ของประเทศไทย สภาวะทีVเกิดขึNนกบัการเกิดสภาวะโลกร้อน บริเวณทีVมีฝนตกก็จะมีฝนตกมากขึNน บริเวณทีVมีความ
แหง้แลง้กจ็ะแห้งแลง้มากขึNนโดยมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคอย่างมีนยัสาํคญั [7-9] 
 การศึกษาเพืVอให้เขา้ใจถึงกลไกของปรากฏการณ์เอน็โซ่ถึงความเชืVอมโยงต่อความผนัแปรของปริมาณฝน
พืNนทีVภาคเหนือของประเทศไทย จะช่วยให้สามารถระบุระดบัความแปรปรวนของปริมาณฝนในฤดูกาลทีVเป็น 
ตวับ่งชีN การเกิดภยัแลง้ และทาํให้สามารถคาํนวณหาแนวโน้มและโอกาสของความรุนแรงของการเกิดภยัแลง้ 
ทีVจะเกิดขึNนในอนาคตได้ การพยากรณ์ภูมิอากาศทีVมีความถูกตอ้งแม่นยาํจะช่วยให้การวางแผน และกาํหนด
มาตรการสาํหรับเตรียมการรับมือภยัธรรมชาติจากผลกระทบดงักล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพืVอลดความเสีVยง
ของทัNงชีวิตและทรัพยสิ์น ความเสียหายทางเศรษฐกิจและพืNนทีVทางการเกษตร เพืVอใหเ้ขา้ใจถึงกลไกความเชืVอมโยง
ของปรากฏการณ์เอ็นโซ่ทีVมีอิทธิพลต่อความผนัแปรของปริมาณฝนในช่วงฤดูมรสุมในรอบ 36 ปีทีVผ่านมา 
การศึกษาโดยการประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงประจกัษ์ฟังก์ชันมูลฐาน (Empirical Orthogonal Function 
Analysis หรือ EOFs) จะช่วยให้สามารถระบุระดบัความแปรปรวนของปริมาณฝนในฤดูกาลทีVเป็นตวับ่งชีNการเกิด
ภัยแล้ง และการประยุกต์ใช้วิธีการแปลงฟูริเยร์แบบไม่ต่อเนืVองหรือเรียกว่าการแปลงฟูริเยร์อย่างรวดเร็ว    
(Discrete Fourier Transform หรือ Fast Fourier Transform, FFT) จะช่วยใหส้ามารถคาํนวณหาแนวโนม้และ
โอกาสของความรุนแรงของการเกิดภยัแลง้ทีVจะเกิดขึNนในอนาคตได ้
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2. ระเบียบวธีิวจิยั 

 1. รวบรวมขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาทีVเกีVยวขอ้ง เช่น อุณหภูมิผิวนํN าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ดชันีชีN
วดัทางสมุทรศาสตร์ (ONI) ในช่วง 36 ปีทีVผ่านมา (พ.ศ. 2524 ถึง 2559) จากฐานขอ้มูล ERSSTv4 จาก NCEP/CPC 
ขอ้มูลปริมาณฝนเฉลีVยรายเดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และขอ้มูลฝนเฉลีVยรายเดือนเชิงตารางฐานขอ้มูล PRECL 
จาก NCEP/CPC และขอ้มูลฝนเฉลีVยรายวนัเชิงตาราง GPCC จาก NCEP/NCAR และขอ้มูลฝนเฉลีVยรายวนัเชิง
ตารางความละเอียดสูง RFEv2 จาก NCEP/CPC ขอ้มูลความชุ่มชืNนในดินและขอ้มูลการไหลของนํNาจากกรม
อุตุนิยมวิทยา และขอ้มลูความชุ่มชืNนในดินและขอ้มูลการไหลของนํNาเชิงตารางจาก NCEP/CPC 
 2. รวบรวมขอ้มูลตรวจวดัฝนรายวนัจากสถานีตรวจวดัของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงฤดูมรสุมระหว่าง
เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน ปีพ.ศ.2524 – 2559 ขอ้มลูรายสถานีทัNงหมดจะถูกพิจารณาค่านยัสาํคญัทางสถิติและ
แทนทีVค่าบกพร่องจากการตรวจวดัโดยวิธีการประมาณค่าทีVเหมาะสม (Optimized Interpolation) จากขอ้มูลสถานี
วดัฝนแวดลอ้ม และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทีVถูกนําใช้ร่วมในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์เอ็นโซ่ด้วยวิธีการ 
composites ไดแ้ก่ ขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํN าทะเลจาก หน่วยงาน NCEP/NOAA; ขอ้มูลความเร็วลมทีVระดบั 200 และ 
850 มิลลิบาร์; ขอ้มูลปริมาณฝนและขอ้มูลความกดอากาศทีVระดบัความสูง 200 และ 850 มิลลิบาร์  
 3. การวิเคราะห์ฟังกช์นัมูลฐานออร์ธอกอนอล (Empirical Orthogonal Function) เพืVอแยกองคป์ระกอบ
ของสภาวะหรือปรากฏการณ์ทีVซบัซอ้น เพืVอศึกษารูปลกัษณะและอนุกรมเวลาของฟังกช์นัมลูฐาน 
 4. ประยกุตก์ารวิเคราะห์ฟูเรียร์ เพืVอศึกษาความรุนแรง คาบและความถีV ของการเกิดฝนทิNงช่วงและภยัแลง้ 
โดยใชก้ารคาํนวณการแปลงฟริูเยร์อยา่งรวดเร็ว Fast Fourier Transform (FFT) 

FFT เป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ทีVนาํมาประยุกตใ์ชใ้นกรองขอ้มูล และการแยกองค์ประกอบของขอ้มูล 
และเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทีVอยู่ในรูปแบบของอนุกรมเวลาในรูปแบบขอบเขตเวลาแปลงให้อยู่อยู่ในรูปแบบ
ขอบเขตของความถีV อนุกรมเวลาสามารถเขียนอยู่ในรูปคลืVนซายน ์(Sine wave) ดงัสมการทีV (1) 

 (t) Asin(2 ft )y = +π φ  (1) 

บางครัN ง 2 f =π ω  โดยทีV (t)y ค่าขอ้มลูในช่วงเวลาทีVแตกต่างกนั (time series) และ A คือแอมพลิจูดของคลืVน และ 
ω ความเร็วเชิงมุม 
สาํหรับการแปลงฟูริเยร์อย่างรวดเร็วเป็นพืNนฐานมาจากอนุกรมฟูเรียร์แทนดว้ยขอ้มูลอนุกรมเวลาในรูปแบบของ
ผลรวมของคลืVนซายนแ์ละคลืVนโคซายน ์ดงัสมการทีV (2)  
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การแปลงฟูริเยร์อย่างรวดเร็วเพืVอแทนอนุกรมเวลาใหอ้ยู่ในรูปแบบของอนุกรมความถีV เพืVอวิเคราะห์ความถีVของ
การเกิดเหตุการณ์ 

5. วิเคราะห์ผลการคาํนวณทัNงมิติเชิงพืNนทีVและอนุกรมเวลาดว้ยดชันีความแห้งแลง้ SPI3 SPI6 และ SPI12 
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SPI เป็นดชันีความแห้งแลง้ทีVใชก้ันมากสําหรับการวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะความแห้งแลง้ทาง
อุตุนิยมวิทยา SPI ถูกพฒันาขึNนโดย [10-11] ใช้ SPI เพืVอศึกษาลกัษณะคาบการเกิดความแลง้และชุ่มนํN า 
ว่าสามารถครอบคลุมบริเวณทีVศึกษาไดม้ากน้อยเพียงใด รวมทัNงลกัษณะความรุนแรงทีVเกิดขึNน ความถีVบ่อยของ 
การเกิดสภาวะแลง้ทีVแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา เช่น 1, 3, 12, 48 เดือน พร้อมบนัทึกปริมาณฝนระยะยาว 
ในช่วงเวลานัNน ขอ้มูลปริมาณฝนสะสมสอดคลอ้งกบัการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบแกมม่า และจะแปลงเป็น 
การแจกแจงแบบปกติ ค่า SPI เฉลีVยสําหรับพืNนทีVและเวลาจะมีค่าเป็น 0 สําหรับแต่ละพืNนทีVจะขาดสมดุลของ
ปริมาณฝนทีVรุนแรงมากขึNน (เช่นความแห้งแลง้อุตุนิยมวิทยา) ถูกระบุว่าเป็น SPI ลดลงตํVากว่า 1.0 ในขณะทีV
ปริมาณนํNาฝนส่วนเกินทีVรุนแรงมากขึNนแสดงว่า SPI เพิVมขึNนสูงกว่า 1.0 เนืVองจากค่า SPI อยู่ในหน่วยของค่าส่วน
เบีVยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลีVยระยะยาว จึงสามารถใช้เป็นตวับ่งชีN เพืVอเปรียบเทียบความผิดปกติของความแลง้
สําหรับพืNนทีVทางภูมิศาสตร์ และช่วงเวลาต่างกนั โดยปกติชืVอของตวับ่งชีNจะแกไ้ขเพืVอรวมระยะเวลาการสะสม 
ตวัอย่างเช่น SPI3 และ SPI12 หมายถึงระยะเวลาการสะสมนาน 3 เดือนและ 12 เดือนตามลาํดบั องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลกไดแ้นะนาํให้ใช ้SPI เพืVอกาํหนดลกัษณะความแหง้แลง้ของอุตุนิยมวิทยา [12] ปริมาณนํNาฝนทีV
ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึV งในสถานทีVหนึV งอาจนําไปสู่ภาวะภัยแลง้ไดห้ลายระดบั ส่งผลกระทบต่อแหล่งนํN า
การเกษตรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม เนืVองจากปริมาณฝนแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัในแต่ละภูมิภาค 
แนวคิดของความแห้งแล้งอาจแตกต่างกันในแต่ละสถานทีV  ดังนัN นเพืVอการประเมินปรากฏการณ์ภัยแล้ง 
ทีVมีประสิทธิภาพยิVงขึNนองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) [12] และแนะนาํให้ใชด้ชันีวดัความแห้งแลง้ (SPI)  
เพืVอตรวจสอบความรุนแรงของสภาวะแลง้ SPI เป็นดชันีทีVแสดงถึงความน่าจะเป็นของปริมาณนํNาฝนทีVสังเกตได ้
เมืVอเปรียบเทียบกบัค่าทางภูมิอากาศของปริมาณฝนทีVตาํแหน่งและเวลาอา้งอิงใดๆ ค่า SPI ลบแสดงถึงการขาด
ปริมาณฝน ความรุนแรงของสภาวะแลง้สามารถจาํแนกไดต้ามขนาดของค่า SPI เป็นลบ ตวัอย่างเช่นค่า SPI  
เป็นลบทีVมากกว่า 2 ส่วนเบีVยงเบนมาตรฐานมกัจะจดัเป็นสภาพแหง้มาก นอกจากนีN  SPI สามารถวดัปริมาณฝน 
ในช่วงเวลาทีVแตกต่างกนั (เช่น 3, 6, 12, หรือ 24 เดือน) เพืVอวิเคราะห์ผลกระทบภยัแลง้ต่อความตอ้งการทรัพยากร
นํNาทีVแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น SPI3 ทาํการวดัปริมาณฝนในช่วง 3 เดือน ความผิดปกติทีVส่งผลกระทบต่อสภาพนํN า
ในดินและผลผลิตทางการเกษตร ในขณะทีV SPI24 วดัปริมาณนํN าฝนในช่วงสองปีทีVผ่านมาเนืVองจากภัยแล้ง 
ทีVยืดเยืNอสามารถก่อให้เกิดการขาดแคลนในนํN าใต้ดินการไหลของกระแสนํN าและการเก็บนํN าจืดในอ่างเก็บนํN า  
ขอ้ไดเ้ปรียบในการใช ้SPI คือมีเพียงขอ้มูลปริมาณนํNาฝนทีVจาํเป็นสาํหรับการคาํนวณ สามารถเปรียบเทียบ SPI 
พืNนทีVทีVแตกต่งกนัและมีเงืVอนไขทางภูมิอากาศแตกต่างกันได้ความแห้งแลง้ทางอุตุนิยมวิทยาหมายถึงช่วงเวลา 
ทีVมีการขาดสมดุลของปริมาณฝนผิดปกติซึV งสัมพนัธ์กบัเงืVอนไขเฉลีVยระยะนานสําหรับพืNนทีVนัNน ๆ ตวับ่งชีN  SPI 
แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของปริมาณฝนทีVสังเกตได้สําหรับแต่ละสถานทีV  (ความเบีVยงเบนจากค่าเฉลีVย)  
และระยะเวลาการสะสมทีVมีผลต่อค่าเฉลีVยคือการวดัความน่าจะเป็นของความรุนแรงของสภาวะแลง้ เนืVองจาก SPI 
สามารถคาํนวณไดจ้ากระยะเวลาการสะสมทีVแตกต่างกัน (โดยทัVวไปอยู่ในช่วง 1 ถึง 48 เดือน) ตวัชีN วดั SPI  
ทีVแตกต่างกนัทาํให้สามารถประเมินผลกระทบทีVอาจเกิดขึNนจากภยัแลง้อุตุนิยมวิทยา SPI1 ถึง SPI3 ใชส้าํหรับ
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คาํนวณ SPI สาํหรับระยะเวลาการสะสมทีVสัNนลง (เช่น 1 ถึง 3 เดือน) สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีNสาํหรับผลกระทบ
ทนัทีเช่นความชืNนในดินทีVลดลงหิมะและการไหลในลาํธารเลก็ ๆ SPI3 ถึง SPI12 เมืVอคาํนวณ SPI สาํหรับช่วงเวลา
การสะสมปานกลาง (เช่น 3 ถึง 12 เดือน) สามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีNสาํหรับการไหลของกระแสนํNาและการเก็บกกันํNา
ทีVลดลง SPI12 ถึง SPI48 ใชส้าํหรับคาํนวณ SPI เป็นระยะเวลาการสะสมนานขึNน (เช่น 12 ถึง 48 เดือน) สามารถ
ใช้เป็นตวับ่งชีN สําหรับอ่างเก็บนํN าทีVลดลงและการเติมนํN าใตดิ้น โดยความสัมพนัธ์ทีVแน่นอนระหว่างระยะเวลา 
การสะสมและผลกระทบจากภัยแล้งนัNนขึN นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ (เช่นธรณีวิทยาดิน) และ 
การรบกวนของมนุษย ์(เช่นการดาํรงอยู่ของแผนการชลประทาน) เพืVอใหไ้ดภ้าพรวมของผลกระทบทีVอาจเกิดขึNน
จากภยัแลง้ควรคาํนวณและเปรียบเทียบ SPI สาํหรับช่วงเวลาการสะสมทีVแตกต่างกนั 
 การคาํนวณดชันีความแห้งแลง้ SPI ดาํเนินการโดยการวดักระจายทางสถิติของปริมาณฝนสะสมสาํหรับ
ระยะสัNน (เช่นรายวนั 1 เดือน 3 เดือน) และระยะยาว (อย่างนอ้ย 30 ปี) โดยการแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนืVอง
พารามิเตอร์ 2 พารามิเตอร์ทีVใชเ้พืVอคาํนวณ SPI สาํหรับปริมาณฝนสะสมในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น 1, 3, 12 หรือ 48 
เดือน โดยดูจากลกัษณะรูปร่างและมาตราส่วนของการแจกแจงแกมม่า ขึNนอยู่กบัการแจกแจงความถีVของปริมาณ
ฝนสะสมทีVไม่เป็น 0 สาํหรับขอ้มูลในอดีต สาํหรับทุกปี สาํหรับอนุกรมเวลาของ SPI การประมาณค่าความน่าจะ
เป็นสูงสุด สําหรับการแจกแจงแกมมาของปริมาณฝนสะสมทีVพฒันาโดย [13] และ [14] พบว่าความน่าจะเป็น
สะสมนัNนจะไดรั้บตามพารามิเตอร์ของการแจกแจงแกมม่าและการใชอ้ลักอริทึมทีVจดัทาํโดย [15] หลงัจากปรับค่า
ความน่าจะเป็นของปริมาณฝนสะสมให้เป็น 0 แลว้แปลงความน่าจะเป็นของปริมาณฝนสะสมทีVให้อยู่ในรูปแบบ
ตวัแปรสุ่มทีVมีการแจกแจงปกติ Z ทีVมีค่าเฉลีVยเป็น 0 และความแปรปรวนของค่าใดค่าหนึVง โดยใชก้ารประมาณได้
อธิบายโดย [16] ค่าทีVแปลงแลว้คือ SPI และSPI นัNนเทียบเท่ากบัคะแนน Z ทีVมกัใชใ้นสถิติ อย่างไรก็ตามสาํหรับ
ชุดของการวดัปริมาณนํNาฝนทีVมีสเกลเวลา 12 เดือนหรือนอ้ยกว่าการกระจายของขอ้มลูมกัจะถือว่าเบ ้[14] พบว่า
การแจกแจงแบบแกมมาสอดคลอ้งกบัขอ้มูลปริมาณฝนทีVเหมาะสมมากขึNน ฟังกช์นัความหนาแน่นของความน่าจะ
เป็นสาํหรับการแจกแจงแกมมา g(x) มีดงันีN  

 11
g(x)

( )

−
α− β=

βΓ α

x

X e  (3) 

สาํหรับ 0α >  เป็นพารามิเตอร์ของรูปร่าง, 0β >  เป็นพารามิเตอร์ของมาตราส่วนและ x เป็นการวดัปริมาณฝน 
ฟังกช์นัแกมม่า ( )Γ α เขียนในรูปดงัสมการดงักล่าว   

 1

0

( )
y

y e dy

∞
α− −Γ α = ∫  (4) 

การแจกแจงแบบแกมมากบัขอ้มูลปริมาณนํN าฝนทีVเหมาะสมนัNนตอ้งใชก้ารประมาณ αและ β  [11] แนะนาํให้
ประมาณค่าพารามิเตอร์เหล่านีNโดยใชก้ารประมาณของ [17] เพืVอความเป็นไปไดสู้งสุดทีVจะไดร้ับ  
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โดยทีV ln( )
ln( )

x
A x

n
= −

∑  และ n คือจาํนวนการวดัปริมาณนํNาฝน และ x  คือค่าเฉลีVยของ x  

การอินทิเกรต (x)g เทียบกบั x และการประมาณค่าของ αและ β  ได้จากสมการการแจกแจงสะสม
ช่วงเวลารายเดือน 

 ˆˆ 1

ˆ

0

1
(x) (x)dx

ˆ ˆ( )

xx

G g x e dx
−

α− β

α
= =

β Γ α
∫ ∫  (6) 

กาํหนดให้ 
ˆ

x
t =

β
 การแจงแจงสะสมจะกลายเป็น ˆ 1

0

1
(x)

ˆ( )

x

tG t e dtα− −=
Γ α ∫

 และเนืVองจากฟังกช์นัแกมม่าถูกกาํหนดให ้

0x =  และขอ้มลูฝนอาจจะมีค่าเป็น 0 จากความคลาดเคลืVอนในการตรวจวดั การแจกแจงสะสมสามารถเขียนดงันีN  

 H(x) (1 q)G(x)q= − −  (7) 

โดยทีV q คือความน่าจะเป็นเท่ากบั 0 นัVนคือถา้ m มีค่าเท่ากบั 0 ของอนุกรมเวลาของปริมาณนํNาฝน และ [17] ระบุว่า 

q ถูกประมาณไดโ้ดย m

n
 การแจกแจงสะสม H(x) จะถูกแปลงเป็นตวัแปรสุ่มการแจกแจงปกติ Z โดยประมาณทีV

จดัทาํโดย [16] เป็น Z=SPI  
 
3. ผลการวเิคราะห์ 

จากผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ENSO ช่วงปี พ.ศ. 2494 – 2559 (ค.ศ. 1951 - 2016) จากรูปทีV 1 แสดง
รายละเอียดปีเอลนีโญ่–ลานีญ่า แยกตามชนิดของปรากฎการณ์และความรุนแรง ตัN งแต่ปี ค.ศ. 1951-2016  
(พ.ศ. 2494-2559) โดยใชด้ชันีชีN วดัทางสมุทรศาสตร์บริเวณ ONI 3.4 ในการระบุสภาวะของปรากฏการณ์ พบว่า
ปรากฏการณ์เอลนีโญ่ตัNงแต่ปี ค.ศ. 1971-2016 ปีทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ระดบัรุนแรง (Strong El Nino) ไดแ้ก่
ปี  ค .ศ .  1972-1973 พบว่ า มีป ริมาณฝนเพิV มขึN น สูงกว่า ค่ าปกติบริ เวณภา คกลางแล ะตอนล่างของภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ (+1.25) ของค่ามาตรฐาน ส่วนบริเวณอืVนๆ มีปริมาณฝนลดลง (-0.5) ในปี  
ค.ศ.  1987-1988 ปริมาณฝนลดลงเกือบทุกภาคของประเทศประมาณ (+0.75) ยกเว ้นตอนล่างของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีฝนเพิVมขึNนประมาณ (+1.0) ปี ค.ศ. 1991-19992 ปริมาณฝนลดลงทางตอนบนประเทศ
ประมาณ (+0.75) ส่วนทางตอนล่างของประเทศมีฝนเพิVมขึNน (-0.5) ปีทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ระดบัรุนแรงมาก 
(Very strong El Nino) ไดแ้ก่ปี ค.ศ. 1982-1983 ตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนสูงกว่าค่า
ปกติ (+1.0) ของค่ามาตรฐาน ส่วนภาคอืVนๆ มีปริมาณฝนตํVากว่าค่าปกติ (-0.5) ในปี ค.ศ. 1997-1998 ตอนกลางของ
ประเทศมีปริมาณฝนตํVากว่าค่าปกติ (-1.0) ส่วนภาคอืVนๆของประเทศมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติประมาณ (+0.5)  
ปี ค.ศ. 2015-2016 ตอนบนของประเทศมีปริมาณฝนตํVากว่าค่าปกติประมาณ (-1.25) ส่วนภาคอืVนๆของประเทศมี
ปริมาณฝนสูงกวา่ค่าปกติ (+0.5) การคาํนวณโดยใชด้ชันีทางสมุทรศาสตร์ (ONI) 3.4 พบว่าเกิดปรากฏการณ์เอลนี
โญ่–ลานีญ่า แยกตามชนิดของปรากฏการณ์และความรุนแรง ดงันีN  
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รูปทีV 1 รายละเอียดปีเอลนีโญ่–ลานีญ่า แยกตามชนิดของปรากฎการณ์และความรุนแรง ตัNงแต่ปี ค.ศ.1951-2016 
(พ.ศ. 2494-2559) (ใชด้ชันีชีNวดัทางสมุทรศาสตร์บริเวณ ONI 3.4 ในการระบุสภาวะของปรากฏการณ์) 
 
 
 

                          (ก) 
 
 
 
 
                          (ข) 
รูปทีV 2  (ก) ค่าอนุกรมเวลาดชันีทางสมุทรศาสตร์ ONI บริเวณ Nino3.4 ช่วงปี ค.ศ. 1981-2018 (พ.ศ. 2524-2561) 
และ (ข) สเปกตรัมของอนุกรมเวลาของวงจรการเกิด ENSO ดว้ยวิธีการ FFT 

 
จากการทดลองนาํขอ้มูล NINO3.4 มาแสดงผลเป็นอนุกรมเวลาและคาํนวณ FFT พบว่า ผลการวิเคราะห์

ความถีVของการเกิดปรากฏการณ์ ENSO แสดงในรูปทีV 2 โดยกราฟบนแสดงให้เห็น ช่วงการเกิดปรากฏการณ์ 
ENSO จากขอ้มูลอุณหภูมิผิวนํNาทะเลทีVผิดปกติ ทีVมีความรุนแรงในปีค.ศ.1982-1983 (รุนแรงมาก) ค.ศ.1987-1988 
(รุนแรง) ค.ศ.1992-1993 (รุนแรงมาก) ค.ศ.1997-1998 (รุนแรงมาก) ค.ศ.2001-2002 (รุนแรง) และค.ศ.2015-2016 
(รุนแรงมาก) เมืVอวิเคราะห์ดว้ย FFT พบว่าปรากฏการณ์ ENSO จะมีคาบการเกิด 10-14 เดือน และในบางฤดูกาล
อาจเกิดในช่วง 22-28 เดือน 
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จากรูปทีV 3 ขอ้มูลฝนเฉลีVยรายปีมาวิเคราะห์ดว้ยดชันีความแห้งแลง้ SPI และนาํขอ้มูลมาประกอบกนัเพืVอ
วิเคราะห์พร้อมกนั (composite data) ระหว่างขอ้มูลฝนเฉลีVยรายปี และกาํหนดให้บริเวณภาคเหนือถือว่าเป็น
บริเวณทีVแหง้แลง้มากและนาํขอ้มูลฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวนั) มาแสดงดงัรูปทีV 3(ข)  
 

 

               (ก)                (ข) 

รูปทีV 3 (ก) ปริมาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวนั) บริเวณประเทศไทย ช่วงปี ค.ศ. 1981–2016 และพืNนทีVศึกษาบริเวณ
ภาคเหนือ (พืNนทีVแห้งแลง้) 99–101E และ (ข) ปริมาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวนั) บริเวณภาคเหนือตอนล่าง 
ตาํแหน่ง 99–101E และ 17–19N และรายละเอียดรายจงัหวดั 
 

ในช่วงปี ค.ศ. 1981–2016 จากรูปทีV 3(ก) แสดงปริมาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวนั) บริเวณประเทศไทย 
และจากรูปทีV 3(ข) แสดงปริมาณฝนเฉลีVยรายปี (มม.ต่อวนั) บริเวณประเทศไทย เมืVอพิจารณาพืNนทีVศึกษาบริเวณ
ภาคเหนือระหว่างตาํแหน่งลองจิจูดทีV 99–101 องศาตะวนัออก และ ละติจูดทีV 17–19 องศาเหนือ โดยมีปริมาณฝน
เฉลีVยรายปี 4 – 5.5 มม.ต่อวนัและกาํหนดใหเ้ป็นพืNนทีVแหง้แลง้ พบสญัญาณความแห้งแลง้จากดชันี SPI3 และ SPI6 
มีค่านอ้ยกว่า – 0.8 ในปี ค.ศ. 1982, 1992, 1994, 1997, 2004, 2005, 2010 และ 2015 โดยส่งผลต่อความชืNนในดิน 
(soil moisture) ใหมี้ค่าลดลงนอ้ยกว่าค่าปกติ –100 มม. ปริมาณความชืNนในดินทีVลดลงดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตรบริเวณภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะพืNนทีVทีVอยู่นอกเขตชลประทาน และพบสัญญาณความแห้งแลง้จาก
ดชันี SPI6 และ SPI12 มีค่านอ้ยกว่า – 0.8 ในปี ค.ศ. 1982, 1992, 1994, 1997, 2010, 2015 และ 2016 โดยส่งผลต่อ
ปริมาณนํNาทีVผิวดิน (surface runoff) ใหมี้ค่าลดลงนอ้ยกวา่ค่าปกติ – 0.5 มม.ต่อวนั  

A dry 
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ก)  

ข)  

รูปทีV 4 (ก) ความผิดปกติของปริมาณฝน (มม.ต่อวนั) ความผิดปกติของปริมาณนํNาผิวดิน (มม.ต่อวนั) และ ความ
ผิดปกติของความชืNนในดิน (มม.) และ (ข) ค่าดชันีความแหง้แลง้ SPI3 SPI6 และ SPI12 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง
ตัNงแต่ปี ค.ศ. 1981–2016 

 
จากรูปทีV 4 พบว่าในช่วงปี ค.ศ. 1982, 1997, 2010 และ 2015 ปริมาณนํN าผิวดินทีVลดลงดงักล่าวจะส่งผล

กระทบต่อภาคบริหารจดัการนํNา โดยสัญญาณความแหง้แลง้จากดชันี SPI3 SPI6 และ SPI12 ทีVความรุนแรงทีVระดบั 
– 0.8 มีความสอดคลอ้งกบัปรากฏการณ์เอลนีโญ่ทีVเกิดขึNนในปี ค.ศ. 1982-1983 (ระดบัรุนแรงมาก) ค.ศ.1992-1993 
(ระดบัรุนแรง) ค.ศ.1994-1995 (ระดบัปานกลาง) ค.ศ.1997-1998 (ระดบัรุนแรงมาก) ค.ศ. 2004-2005 (ระดบัอ่อน) 
ค.ศ. 2009-2010 (ระดบัปานกลาง) และ ค.ศ. 2015-2016 (ระดบัรุนแรงมาก)  
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4. วจิารณ์ผลการวจิัย 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติของปริมาณฝนโดยใช้ค่ามาตรฐาน (standardized) บริเวณประเทศไทย
รวมทัNงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พิจารณาร่วมกบัช่วงทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ตัNงแต่ปี ค.ศ. 1971–2016 พบว่า
ในช่วงทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมาก จะส่งผลกระทบต่อความผิดปกติของปริมาณฝน
บริเวณประเทศไทยต่างกนั ส่วนมากทางตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือ โดยจะมีปริมาณฝนลดลงจาก
ค่าปกติเลก็นอ้ย ซึVงมีค่าความสมัพนัธ์กบัปรากฏการณ์ ENSO ประมาณ –0.2 ถึง –0.3  

2. การวิเคราะห์ดว้ยการแปลงฟูริเยร์ FFT กบัอนุกรมเวลา พบว่าปรากฏการณ์ ENSO จะมีคาบการเกิด 
10-14 เดือน และในบางฤดูกาลอาจเกิดในช่วง 22–28 เดือน และส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนในประเทศไทย  

3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปริมาณฝนเฉลีVยทัNงราย 1 เดือน และ 3 เดือน กบั ดชันีทางสมุทรศาสตร์ 
Nino3.4  พบว่ามีค่าความสัมพนัธ์ตํVาประมาณ –0.3 ถึง +0.3 จากค่าความสัมพนัธ์ดงักล่าว พบว่าเมืVออุณหภูมิผิวนํN า
ทะเลบริเวณกลางมหาสมุทร (Nino3.4) มีค่าสูงกว่าค่าปกติ (ค่าเฉลีVย 30) จะส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบน 
โดยเฉพาะภาคเหนือ  

4. การวิเคราะห์ดว้ยดชันีความแห้งแลง้ SPI และขอ้มูล composite พบสญัญาณความแห้งแลง้จากดชันี 
SPI3 และ SPI6 ส่งผลต่อความผิดปกติของความชืNนในดินล่วงหนา้ 2–3 เดือนในพืNนทีVชุ่มนํNา และ 1–1.5 เดือนใน
พืNนทีVแลง้และสัญญาณความแห้งแลง้จากดชันี SPI6 และ SPI12 ส่งผลต่อความผิดปกติของปริมาณนํNาผิวดินดว้ย
โดยปีทีVพบสญัญาณความแหง้แลง้หลายปีมีความเชืVอมโยงกบัปรากฏการณ์เอลนีโญ่ระดบัรุนแรงถึงรุนแรงมากเช่น
ค.ศ.1982-1983 (ระดบัรุนแรงมาก) ค.ศ.1987-1988 (ระดบัรุนแรง) ค.ศ.1992-1993 (ระดบัรุนแรง) ค.ศ.1997-1998 
(ระดบัรุนแรงมาก) และค.ศ.2015-2016 (ระดบัรุนแรงมาก) 
 
5. สรุปผลการวจิยั  

แนวโนม้การเกิดภยัแลง้ดว้ยดชันีความแหง้แลง้ SPI และการวิเคราะห์ฟูริเยร์ FFT กบัปรากฏการณ์ ENSO 
พบวา่ ภาคเหนือ มีแนวโนม้ดชันีความแหง้แลง้ SPI3 SPI6 และ SPI12 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง พบสัญญาณช่วง
การเกิดความแห้งแลง้ (แนวเส้นประ) ตํVากว่า – 0.8และความชุ่มชืNน (แนวเส้นทึบ) สูงกว่า +0.8 สลบักัน โดย
สามารถสังเกตุคาบการเกิดซํN าทุก 7.5 ปี ช่วงปี ค.ศ. 1981–2000 และมีคาบการเกิดซํN าสัNนลงคือทุก 5 ปี ช่วงปี 
ค.ศ. 2001–2018 การวิเคราะห์ความผิดปกติของปริมาณฝนกับปรากฏการณ์เอลนีโญ่ ตัN งแต่ปี ค.ศ. 1971-2016 
พบว่าในช่วงทีVเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ่ (ค่าเฉลีVย) ส่งผลกระทบให้ภาคเหนือ มีปริมาณฝนลดลงตํVากว่าค่าปกติ
เลก็นอ้ยถึงปานกลาง จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลอนุกรมเวลา พบว่าปริมาณฝนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเกือบทุก
ช่วงเดือนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัอุณหภูมิผิวนํN าทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก Nino3.4 ในช่วงทีV
เกิดปรากฏการณ์เอลญีโญ่ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือประเทศไทย มีปริมาณฝนตํVากว่าค่าปกติเกือบทุกช่วงฤดู 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และผลการวิเคราะห์ความถีVดว้ย FFT แสดงให้เห็นสัญญาณความถีVของปรากฏการณ์ 
ENSO และ MJO ถึงแนวโนม้ทีVปรากฏการณ์ทัNงสองจะเสริมกนัทาํให้เกิดความรุนแรงบ่อยครัN งขึNน 
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ผลการศึกษาอุทกภยัไม่สามารถระบุผลและแนวโน้มจากขอ้มูลเชิงประจักษ์ทีVนํามาวิเคราะห์ไดอ้ย่าง
ชัดเจนเนืVองจากอุกทกภยัส่วนใหญ่เกิดขีNนในระยะเวลาไม่ยาวนานมาก และมีปัจจยัมาจากพายุหมุยเขตร้อนทีV
เคลืVอนตวัผ่านประเทศไทย ส่วนมหาอุทกภยัในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ไม่ไดเ้กิดจากปริมาณฝนทีVสูงผิดปกติใน
ช่วงเวลานัNน ไม่ไดเ้กิดพายหุมุนเขตร้อนเคลืVอนตวัผา่น 
 

กติตกิรรมประกาศ  
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การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนมุ่งเป้า วช-สพภ.ประจําปีงบประมาณ 2560 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีJ มีวตัถุประสงคเ์พืLอนาํระบบการผลิตแบบลีน ซิกซ์ ซิกมา (Lean Six Sigma) มาประยุกตใ์ชใ้น
การช่วยปรับปรุงกระบวนการใหก้บัสายการผลิตตวัอยา่งและเพิLมกาํลงัการผลิตให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้ ซึL งปัจจุบนัโรงงานสามารถผลิต ผลิตภณัฑ ์FF-600 ไดจ้าํนวน 120 หน่วยต่อวนั แต่ลูกคา้ตอ้งการ 150 หน่วย
ต่อวนั จึงตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ โดยใช ้Lean Six sigma ซึL งจากการศึกษาเวลาและวิเคราะห์ VSM 
พบว่าเกิดกระบวนการคอขวดทีLกระบวนการเชืLอมดว้ยคน ซึL งใชเ้วลาในการทาํงาน (Cycle Time) 360 วินาที ซึL ง
มากกว่าอตัราความตอ้งการในการผลิต (Takt Time) คือ 176 วินาที เนืLองจากการเชืLอมดว้ยคนมียอดการผลิตไม่
สมํLาเสมอ ทางผูว้ิจยัจึงมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์(Robot) ช่วย
ในการผลิตโดยปรับ Lay –Out สายการผลิตใหม่ ใหส้ามารถเพิLมกาํลงัผลิตจาก 120 หน่วยต่อวนั เป็น 150 หน่วย
ต่อวนั ทาํใหส้ามารถลดกระบวนการคอขวดกระบวนการเชืLอมดว้ยคน จดัสมดุลการผลิต และสร้างงานมาตรฐาน 
(Standardized Work)  จากผลการวิจยั แสดงว่าสามารถเพิLมกาํลงัการผลิต จาก 120 หน่วยต่อวนั เป็น 145 หน่วยต่อ
วนั คิดเป็น 20.83% ซึL งมี Productivity จาก 3 หน่วย/ชัLวโมงแรงงาน เพิLมเป็น 8.8 หน่วย/ชัLวโมงแรงงาน สามารถ
เพิLมมลูค่าผลิตภณัฑไ์ด ้2,943,000 บาทต่อปี 
 
คําสําคัญ: ระบบการผลิตแบบลีน, ซิกซ์ ซิกมา, ผลิตภาพการผลิต 
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Abstract 
This aim of research is to apply Lean Six Sigma manufacturing system for improving of line production 

sample process and for increasing the process quantity to complete the customer satisfaction. Nowadays, many 
factories can manufacture FF-600 products up to 120 units/day but customers request 150 units/day. Therefore, 
a new manufacturing process using Lean Six Sigma from evaluation of time and value stream mapping (VSM) 
is improved in this research. The result reveals that a process of bottleneck using a manual welding process uses 
cycle time 360 seconds more than Takt Time which uses 176 seconds. Because the total productivity of manual 
frame welding is not fixed, Moreover, the new manufacturing process with adjusting Lay-Out of the 
manufacturing system is improved by using robot welding technology in order to increase production capacity 
from 120 units /day to 150 units/day that can reduce the process of bottleneck using the manual welding to 
balance the process and build up the standardize work. The results show that the new process can increase 
production capacity from 120 units/day to 145 units/day equal to 20.83%. The productivity increases from 3 
units/labor hour to 8.8 units/labor hour, resulting in an increase of the productivity up to 2,943,000 bath/year.  
 
Keywords: Lean Manufacturing, Six Sigma, Productivity 
 
1. บทนํา 

จากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนั อุตสาหกรรมต่างๆ มากมายทีLประสบปัญหาจนกระทัLงปิดตวัลงเอง 
จึงทาํใหมี้การแข่งขนัรุนแรงมากขึJนในอุตสาหกรรมทุกประเภท ซึL งปัจจยัสําคญัทีLเป็นตวักาํหนดทีLจะทาํให้องคก์ร
อยู่รอดมี ส่วนแบ่งการตลาดและการสร้างกาํไรให้แก่องค์กร ได้แก่ ต้นทุนการผลิต คุณภาพ และเวลาทาง
ผูป้ระกอบการจึงจาํเป็นตอ้งมีการจดัการการผลิต เพืLอทีLจะนาํไปสู่เป้าหมายอนัไดแ้ก่ ตน้ทุนทีLตํLา คุณภาพสูง และ
ระยะเวลานาํสัJน ซึL งปัจจุบนั Lean และ Six Sigma [1-7]ไดเ้ป็นทีLยอมรับว่าเป็นแนวทางสนบัสนุนการพฒันาผลิต
ภาพทัLวทัJงองคก์รโดยมุ่งการปรับปรุงกระบวนการ ซึL งส่งผลต่อการลดตน้ทุนจากความสูญเปล่าและการยกระดบั
คุณภาพ สําหรับแนวทาง Six Sigma จะมุ่งเน้นการลดความผนัแปรและปรับปรุงค่าผลผลิตในกระบวนการ 
(Process Yield) ดว้ยการใชเ้ครืLองมือทางสถิติสาํหรับการแกปั้ญหา (Statistical Tools) ส่วนแนวทางลีนจะมุ่งการ
ลดความสูญเปล่าและปรับปรุงการไหลให้เกิดความต่อเนืLอง แต่องค์กรชัJนนาํหลายแห่งทีLไดน้าํแนวทางของลีน 
หรือ Six Sigma ไปดาํเนินการพบว่าแนวทางทัJงสองนีJ มีขอ้จาํกดั ดงัเช่น โครงการ Six Sigma จะมุ่งการขจดัของ
เสีย (Eliminate Defect) แต่ไม่กาํหนดแนวทางกระบวนการไหลอย่างเหมาะสมทีLสุด  ซึL งการบูรณาการ  Lean กบั 
Six Sigma ในการผลิตจะสนบัสนุนต่อการลดตน้ทุนและสร้างผลตอบแทนให้กบัธุรกิจสูงสุด 

ในกรณีศึกษาไดใ้ชข้อ้มลูโรงงานผลิตพดัลมอุตสาหกรรม ซึL งปัจจุบนัผลิตภณัฑพ์ดัลมโครงโลหะ FF-600 
สามารถผลิตไดจ้าํนวน 120 หน่วย/วนั แต่ลกูคา้ตอ้งการ 150 หน่วย/วนั ทาํใหไ้ม่เพียงพอสาํหรับความตอ้งการของ
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ลูกคา้ จากเหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงตอ้งปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ โดยใชเ้ทคนิค Lean Six sigma 5 ขัJนตอน 
ประกอบดว้ย การกาํหนด การวดั/การประเมิน การวิเคราะห์/ตรวจสอบขอ้มูล/ การหาทางปรับปรุงแกไ้ข และการ
ควบคุม มาควบคุมการผลิตและควบคุม คุณภาพเพืLอให้ไดป้ริมาณผลิตภณัฑเ์พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
และ ควบคุมกระบวนการผลิตโดยการแกปั้ญหาทีการลดกระบวนการเชืLอมดว้ยคน และจดัสายการผลิตใหม่เพืLอ
เพิLมประสิทธิภาพการเชืLอมของหุ่นยนต ์ (Robot) ให้เตม็ประสิทธิภาพเพืLอความคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อไป 
 
2. การดาํเนินงานวจิยั 

ทางผูวิ้จัยได้ออกแบบและระบุขัJนตอนในการการดําเนินการการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพืLอใช้
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เพียงพอและสอบคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ตามหลกัทฤษฎีของ Lean Six 
Sigma ดงัแสดงขัJนตอนการดาํเนินการ Lean Six Sigma ดงัแดสงในรูปทีL 1 
 

 
 

รูปทีL 1 ขัJนตอนการดาํเนินการ Lean Six Sigma 

 
2.1 การพจิารณาเลอืกผลติภัณฑ์เป้าหมาย 

โรงงานทีLเป็นกรณีศึกษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑป์ระเภทพดัลมทีLใชใ้นอุตสาหกรรม มีผลิตภณัฑห์ลาย
ผลิตภณัฑ ์ดงัแสดงในรูปทีL 2 ทางผูวิ้จยัจึงพิจารณาเลือกเป้าหมายมาทาํการวิเคราะห์ โดยพิจารณาจากผลิตภณัฑที์L
มีปริมาณความต้องการสูงสุด และผลิตภณัฑ์ทีL มีกําลงัการผลิตไม่เพียงพอ จากการศึกษากระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑช์นิดต่างๆของทางบริษทัพบว่าผลิตภณัฑพ์ดัลม FF มีปริมาณความตอ้งการสินคา้มากทีLสุด และเมืLอแยก
ย่อยรุ่นผลิตภณัฑพ์ดัลม FF พบว่า พดัลม FF ขนาด 24 นิJว (FF-600) มีปริมาณความตอ้งการสินคา้มากทีLสุด ดงั
แสดงปริมาณการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของบริษทัในรูปทีL 3 โดยพดัลม FF มีลกัษณะของผลิตภณัฑด์งัแสดง
ในรูปทีL 4 ซึL งปัจจุบนัผลิตภณัฑ ์FF-600 มีกาํลงัการผลิต 120 หน่วยต่อวนั แต่ลูกคา้มีความตอ้งการ 150 หน่วยต่อ
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วนั ซึL งทางบริษทัไมส่ามารถผลิตไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ ทางผูวิ้จยัจึงเลือกผลิตภณัฑพ์ดัลม FF-600 
มาทาํการวิเคราะห์เพืLอเพิLมปริมาณการผลิตใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 
 

รูปทีL 2 ปริมาณความตอ้งการของผลิตภณัฑต่์อปีของผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดของบริษทั 
 

            
 
 
 
2.2 การวเิคราะห์ปัญหา 

ในการผลิตผลิตภณัฑพ์ดัลม FF-600 มีขัJนตอนการผลิต ดงัแสดงแผนภาพการไหลกระบวนการผลิตในรูป
ทีL 5 ซึL งจากการวิเคราะห์ VSM และการจดัสมดุลการผลิต [8-10] ดงัแสดงการวิเคราะห์ VSM ของผลิตภณัฑ ์FF-
600 ในรูปทีL 6  พบว่ากระบวนการเกิดคอขวดทีLกระบวนการเชืLอมดว้ยคน ซึL งกระบวนการเชืLอมดว้ยคนใชเ้วลา 360 
วินาที ซึL งมากกว่า Takt Time คือ 176 วินาที ดงัแสดงภาระงานของขัJนตอนต่างๆในการผลิตพดัลม FF-600 ในรูป

รูปทีL 4 ผลิตภณัฑพ์ดัลม FF รูปทีL 3 ความตอ้งการของผลิตภณัฑพ์ดัลม FF ในแต่ละรุ่น 
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ทีL 7 ซึL งไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้และจากการศึกษายอดผลิตต่อวนัพบว่ากระบวนการเชืLอมโครง 
มีปริมาณการผลิตต่อวนัไม่สมํLาเสมอ ดงัแสดงในรูปทีL 8 เนืLองจากกระบวนการผลิตตอ้งใชพ้นกังานในการทาํงาน
ถึง 5 คน ถา้หากมีพนกังานหยดุหรือลาออกจะส่งผลให้กาํลงัการผลิตลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีL 8 ปริมาณการผลิตจากกระบวนการเชืLอมโครงพดัลม FF-600 ประจาํเดือน 

รูปทีL 5 แผนภาพการไหลกระบวนการผลิต 
ผลิตภณัฑพ์ดัลม FF-600 

รูปทีL 7 ภาระงานต่างๆของขัJนตอนการผลิตพดัลม FF-600 
 

รูปทีL 6  VSM ของพดัลม FF-600 
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3. การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลติ 
จากขอ้มูลทีLไดศึ้กษากระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ FF-600 พบว่า มีความตอ้งการการผลิตสูงสุด 3,650 

หน่วยต่อเดือน มี Lead Time คือ 9 วนั 20 นาที (จากการวิเคราะห์ VSM) และ Takt Time คือ 176 วินาที ซึL งไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทางผูวิ้จัยจึงจะแก้ปัญหาทีLการลดกระบวนการเชืLอมด้วยคนและจัด
สายการผลิตใหม ่เพืLอเพิLมประสิทธิภาพการเชืLอมของหุ่นยนต ์(Robot) ใหเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
3.1 การเพิbมประสิทธิภาพการผลติ และลดเวลาการผลติ โดย Lean Manufacturing 

ทางผูวิ้จัยจึงได้ทําการวาง Lay-Out  การผลิตของหุ่นยนต์ (Robot) ใหม่ โดยการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต ์(Robot) ใหม่ ใหท้าํงานสอดคลอ้งกบัอุปกรณ์เสริมทีLสร้างขึJนใหก้บักระบวนการเชืLอม
โดยหุ่นยนต ์(Robot) ใหส้ามารถทาํงานไดดี้ยิLงขึJน ไดแ้ก่ สร้างโต๊ะทาํงานเชืLอมตะแกรง 1 ตวั สร้างทีLวางตะแกรง
แบบหมุน 1 ตวั ทาํรางคู่โครงทีLเชืLอมเสร็จแลว้ 2 ตวั และทาํโต๊ะวางแขนโครง 2 ตวั ดังแสดงในใบแสดงการ
ทาํงานงานมาตรฐานของกระบวนการเชืLอมโครงดว้ยหุ่นยนต ์ (Robot) ในรูปทีL 9 และแสดงการติดตัJงและทาํงาน
จริงของกระบวนการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์(Robot) ในรูปทีL 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนัJนมาทาํการวิเคราะห์ SAN TEN SET พบว่าหุ่นยนต ์(Robot) มีเวลาการทาํงาน 256 วินาที และเวลา

การรอคอยงาน คือ 38 วินาที ส่วนของการเชืLอมดว้ยคนพบว่ามีเวลาทาํงาน 260 วินาที และมีเวลาการรอคอยงาน 
70 วินาที โดยการเชืLอมโครงดว้ยหุ่นยนต ์(Robot) มีกาํลงัการผลิตเพิLมขึJนเป็น 145 ชุดต่อวนั (08.00-17.00 น. รวม 
440 นาที) เมืLอมาวิเคราะห์สมดุลการผลิตหลงัการปรับปรุง พบว่า Cycle Time ของงานเชืLอมดว้ยคนลดลงตํLากว่า 
Takt Time ดงัแสดงในรูปทีL 11 และ Cycle Time ของ Robot มีค่าใกลก้บั Takt Time แสดงว่าหุ่นยนต ์ (Robot) 
สามารถทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพ และเมืLอวิเคราะห์ VSM พบว่า Lead Time ลดลงจาก 9 วนั 20 นาที เหลือ 
9 วนั 13 นาที ดงัแสดง  ในรูปทีL 12 
 

รูปทีL 10 การติดตัJงและการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์รูปทีL 9 การทาํงานตามมาตรฐานของกระบวนการเชืLอม
โครงดว้ยหุ่นยนต ์(Robot) 



R. Sangkatip, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 26, September - December 2019 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การแก้ไขปัญหาคุณภาพอย่างยัbงยนืด้วย Lean Six Sigma 

จากการการเพิLมประสิทธิภาพการผลิต และลดเวลาการผลิต ของกระบวนการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์ (Robot) 
จนสามารถผลิตผลิตภณัฑ ์FF -600 ไดต้ามเป้าหมายแลว้ แต่พบว่ายงัเกิดปัญหาในกระบวนการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์
(Robot) คือ เกิดปัญหาการเชืLอมทะลุ เชืLอมชิJนงานไม่ตรงตาํแหน่ง และเชืLอมชิJนงานไม่ติดดงัแสดงในรูปทีL 13 ทาง
ผูวิ้จยัจึงวิเคราะห์ขอ้บกพร่องและผลกระทบ (FMEA) [11] ของปัญหาจากการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์ (Robot) โดย
ลาํดบัความสําคญัของขอ้ผิดพลาดและนาํมาประเมินค่าดชันีความเสีLยง (RPN) ไดค่้าดชันีความเสียงของปัญหา
แนวเชืLอมทะลุ แนวเชืLอมไม่ตรงตาํแหน่ง และแนวเชืLอมไม่ติดคือ 175, 140 และ 280 ตามลาํดบั ทางผูวิ้จยัจึงเลือก
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาแนวเชืLอมไม่ติด ดงัแสดงการวิเคราะห์ FMEA และค่า RPN ในตารางทีL 1 
 

 
 

รูปทีL 13 ปัญหาจากการเชืLอมดว้ย Robot 1. แนวเชืLอมทะลุ 2. แนวเชืLอมไม่ตรงตาํแหน่ง 3. แนวเชืLอมไม่ติด 
 

รูปทีL 11 ภาระงานต่างๆของขัJนตอนการผลิต 
พดัลม FF-600 หลงัปรับปรุง 

รูปทีL 12 VSM ของผลิตภณัฑพ์ดัลม FF-600  
หลงัการปรับปรุง 
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ตารางทีL 1 การวิเคราะห์ FMEA ของการเชืLอมดว้ยหุ่นยนต ์(Robot) 

 
เพืLอให้ระบบการวดัมีความแม่นยาํและน่าเชืLอถือ จึงใชก้ารวิเคราะห์ระบบการวดั (Measurement System 

Analysis, MSA) เพืLอหาความคลาดเคลืLอนของเครืLองมือวดั (GR&R) ของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ทีLใชเ้ป็นเครืLองมือ
วดั ความกวา้งกระจงั เพืLอยืนยนัระบบวดั พบว่ามีค่า GR&R = 8.65% ซึL งมีค่านอ้ยกว่า 10 % แสดงว่าสามารถ
ยอมรับผลจากระบบวดัได ้

จากนัJนทาํการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต (Process Capability) วิเคราะห์ความกวา้ง
กระจงัของกระบวนการปัJ มก่อนปรับปรุง เมืLอพิจารณาจากกราฟ Normal Probability  Plot พบว่าขอ้มูลเป็นการ
แจกแจงแบบปกติ มีค่าขีดความสามารถของกระบวนการในระยะสัJน (Cpk) เท่ากบั -1.52  แสดงว่าชิJนส่วน
ดงักล่าวไม่สามารถควบคุมการผลิตได ้เนืLองจากความกวา้งกระจงักวา้งกว่าขนาดกาํหนดทาํให้ขอบประกบของ
กระจงัไม่ติดกนั ส่งผลใหเ้ชืLอมไม่ติด ดงัแสดงในรูปทีL 14 A และ 14 B เมืLอนาํปัญหามาวิเคราะห์เพืLอหาสาเหตุของ
การเชืLอมไม่ติดเกิดขึJนเนืLองจากระยะฉากของกระจังไม่สมํLาเสมอ และเวลาในการกดแช่แม่พิมพ์สัJ นเกินไป
เนืLองจากลิมิตสวิทช์ไม่สามารถตัJงค่าความหน่วงเวลาไดเ้หมาะสม จึงแก้ไขปัญหาโดยการเปลีLยนจากการใช ้ 
Limited  Switch ในการควบคุมเวลาในการกดปั�มแช่เป็น Pressure Switch แทน พบว่าไม่เกิดปัญหากระจงัไม่ได้
ขนาด แลว้นาํกระบวนการปั�มกระจงัทีLผา่นแกไ้ขแลว้มาวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต อีกครัJ ง  

พบว่ามีค่าขีดความสามารถของกระบวนการในระยะสัJน (Cpk) เท่ากบั 0.92 ส่งผลให้มีโอกาสเกิดปัญหา
เชืLอมไม่ติดเหลือเพียง 0.8% และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได ้ดงัแสดงในรูปทีL 14 C 
 

 

Item Process Responsibility
Model Year(s) / Vehicle(s) Key Date
Core Team

แนวเชืLอมทะลุ ชิJนงานเสียรูปร่าง ไม่ตดิกนั 5
เดินแนวเชืLอมยาวเกนิไป/

ไฟไม่คงทีL
5                      -

ทกุชิJนดว้ย

สายตา
7 175

แนวเชืLอมไม่ตดิ ชิJนงานเสียรูปร่าง ไม่ตดิกนั 5 ลวดไม่ละลาย/ไฟไม่คงทีL 4                      -
ทกุชิJนดว้ย

สายตา
7 140

แนวเชืLอมไม่ตรง

ตาํแหน่ง
ชิJนงานเสียรูปร่าง ไม่ตดิกนั 5

ชิJนงานไม่ไดข้นาด/การ

บดิเบีJยวของชิJนงาน/
8                      -

ทกุชิJนดว้ย

สายตา
7 280

Potential Failure Modes and Effects Analysis (Process FMEA)

RPNOCC Controls 

Prevention 

Controls 

Detection 

Current Process control 
Det

Potential Effect(s) of 

Failure

Process 

Step/Function 

Welding 

ROBOT 

แนวเชืLอม

สมบรูณ์

Potential Cause(s)/ 

Mechanism(s)of FailureSe
rv

er
ity

Cl
as

sif
ica

tio
n

Requirement
Potential Failure 

Mode

FF-600
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รูปทีL 14 ค่า A. ขอบประกบกระจงัไม่ติดกนั (Cpk = -1.20) 
B. ความกวา้งกระจงัไม่ไดข้นาด (Cpk = -1.52) และ C. กระจงัหลงัการปรับปรุง (Cpk = 0.92) 

 
 
ตารางทีL 2 FMEA จากการกาํหนดมาตรฐานเครืLองปั�มใหม่ 

Potential Failure Modes and Effects Analysis (Process FMEA) 

Recommended 
Action(s) 

Responsibility & 
Target 

Completion Date 

Action Result 

Action Taken Sev. Occ. Det. RPN 

ปรับแกเ้ครืLองปั�ม
กระจงั 

Lean Team 
ชิJนงานกระจงัไดข้นาดตาม

กาํหนด 
6 3 5 90 

C 

A 

B 
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จากนัJนทาํการกาํหนดมาตรฐานเครืLองปั�มใหม่ แลว้นาํมาวิเคราะห์ FMEA พบว่า ดชันี RPN ลดลงจาก 
280 เหลือ 90 ดงัแสดงตารางทีL 2  แสดงว่าสามารถควบคุมการปั�มกระจงัไดข้นาดตามกาํหนด ส่งผลให้ไม่เกิด
ปัญหาการเชืLอมไม่ติด การเชืLอมทะลุ และการเชืLอมไม่ตรงตาํแหน่ง 
 
4. สรุปผลการวจิยั 

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตพดัลม FF-600 โดยการประยกุตใ์ช ้Lean Six Sigma  สามารถเพิLมมูลค่า
ให้กบับริษทัโดยเพิLมปริมาณการผลิต จาก 120 หน่วยต่อวนั เพิLมขึJนเป็น 145 หน่วยต่อวนั คิดเป็น 20.83% มี 
Productivity จาก 3% เพิLมเป็น 8.8% สามารถเพิLมมลูค่าได ้2,943,000 บาทต่อปี โดยแบ่งเป็นรายการดงันีJ  1. สามาร
เพิLมมูลค่าผลิตภณัฑจ์าก 11,880,000 ต่อปี เพิLมขึJนเป็น 14,355,000 บาทต่อปี คิดเป็น 20.83% 2. สามารถลด
ค่าแรงงานพนกังานเชืLอมจาก 480,000 บาทต่อปี ลงลงเหลือ 192,000 บาทต่อปีคิดเป็น 60% และ 3. สามารถลดค่า
ทาํงานนอกเวลา (OT) จาก 216,000 บาทต่อปี ลดลงเหลือ 36,000 บาทต่อปี คิดเป็น 83.33 % 

อย่างไรก็ตามการนําแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้เพืLอให้ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์นัJน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์รจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัถึงจะสาํเร็จได ้
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีL มีจุดประสงคใ์นการประยุกตก์ารเชืOอมทิก (Tungsten inert gas welding: TIG welding) แบบไม่
ใชโ้ลหะเติม (Fillerless metal) ในการเชืOอมรอยต่อชนท่อไร้ตะเข็บระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิด AISI304 
และ AISI316L ดว้ยการเชืOอมหนึO งแนวและการเชืOอมซํL าหลายแนว รอยต่อชน 3 รูปแบบถูกทาํการออกแบบและ
เชืOอมดว้ยกระแสเชืOอม 135 A แก๊สปกคลุม คือ แก๊สอาร์กอนทีOอตัราการไหล 12.5 l/min และความเร็วแนวเชืOอม 
200 mm/min หลงัจากนัLนถกูนาํมาทาํการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของรอยต่อและโครงสร้างมหภาค ผล
การทดลองโดยสรุปมีดงันีL  การเชืOอมทิกแบบไม่ใชโ้ลหะเติมสามารถทาํการเชืOอมซ่อมรอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่าง
ชนิดระหว่าง AISI304 และ AISI316L และทาํให้เกิดแนวเชืOอมสมบูรณ์ไดด้งัคาดหวงั เมืOอองค์ประกอบของ
เหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 มีค่าสูงในโลหะเชืOอมสามารถส่งผลทาํใหเ้กิดการเพิOมความกวา้งของแนวเชืOอม การเพิOม
ความเวา้ของแนวเชืOอม และการลดความนูนแนวราก เมืOอทาํการเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืOอม 
พบว่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืOอมหลายแนวมีค่าตํOากว่าความแข็งแรงของรอยต่อเชืOอมหนึO งแนวประมาณ  
20-30% รอยต่อการเชืOอมซํL าแนวทีOมีส่วนผสมของเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 มากกว่าให้ค่าความแข็งแรงสูงกว่า
และโลหะเชืOอมทีOมีพืLนทีOแคบกวา่รอยต่อการเชืOอมซํLาแนวทีOมีส่วนผสมของเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304  
 
คําสําคัญ: การเชืOอมซ่อม, การเชืOอมทิกแบบไม่ใชโ้ลหะเติม, ท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม, ความแขง็แรงดึง 
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Abstract  
This research aimed to apply a tungsten inert gas welding (TIG welding) for welding a seamless tube 

butt joint between dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel with one pass welding and multi-pass 
welding. The butt joint of 3 types was designed and was welded using a welding current of 135 A, Ar gas flow 
rate of 12.5 l/min, and a welding speed of 200 mm/min. The welded specimens were prepared and investigated 
for a relative of a joint property and metallurgical characteristic. The summarized results were as follows. TIG 
welding could successfully produce a multi-pass welding of dissimilar AISI304 and AISI316L stainless steel 
butt joint as expectation. When an AISI304 stainless steel component was higher in the weld metal, an increase 
of a weld width, an increase of a weld concave, and a decrease of a root convex could be observed. When 
compared a tensile strength of the welded joint, it found that a tensile strength of the multi-pass welded joint 
was 20-30% lower than that of the one pass welded joint. The multi-pass welded joint that composed larger 
amount of AISI304 stainless steel composition produced higher tensile strength and narrower weld area than 
that of AISI304 stainless steel.  
 
Keywords: Repair welding, Fillerless TIG welding, Stainless steel tube, Tensile strength  
 
1. บทนํา 

การเชืOอมต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดเป็นสิO งท้ายทายและยากลาํบากในการปฏิบัติการเนืOองจาก
เหล็กกลา้ทัLงสองชนิดนีL มีสมบัติทางกล เคมี และกายภาพทีOแตกต่างกัน [1] เนืOองจากความยากลาํบากในการ
ควบคุมตวัแปรการเชืOอมเพืOอทาํให้เกิดการอาร์กคงทีOบริเวณรอยต่อทีOสามารถทาํใหเ้กิดรอยเชืOอมทีOมีความสมบูรณ์ 
(Sound joint) เมืOอทาํการเชืOอมรอยต่อแลว้มกัทาํใหเ้กิดจุดบกพร่องต่างๆ โดยเฉพาะจุดบกพร่องทีOเกิดการเปลีOยนรูป
ของสารประกอบโลหะจากโครเมียมออกไซด์เป็นโครเมียมโครเมียมคาร์ไบดเ์มืOอไดร้ับความร้อน และทาํให้เกิด
ความตา้นทานการกดักร่อนของเหลก็กลา้ไร้สนิมลดลง [2-3] ดว้ยเหตุนีLการเชืOอมซ่อมพืLนทีOการเกิดการกดักร่อน
และชาํรุดจึงจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการเพืOอใหไ้ดร้อยต่อทีOมีความสมบรูณ์และสามารถใชง้านในระบบท่อลาํเลียง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

การเชืOอมซ่อมเป็นวิธีการปรับปรุงสมบติัของแนวเชืOอมและท่อทีOเกิดการเสียหายเดิมทีOเกิดความเสียหายให้
สามารถกลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ละไม่ก่อให้เกิดขยะอุตสาหกรรม การเชืOอมซ่อมหรือการเชืOอมซอ้นแนวสามารถทาํได้
ดว้ยกระบวนการเชืOอมต่างๆ เช่น การเชืOอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม (Gas tungsten arc welding: GTAW) [4-5] 
การเชืOอมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding: GMAW) [6] การเชืOอมอาร์กลวดหุ้มฟลกัซ์ (Shielded 
metal arc welding: SMAW) [7-10] การเชืOอมอาร์กลวดไส้ฟลกัซ์ (Flux cored arc welding: FCAW) [11] การเชืOอม
เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2 laser welding) [12-13] เป็นตน้ อย่างไรก็ตามเมืOอเปรียบเทียบกระบวนการใน
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การเชืOอมท่อผนงับาง การเชืOอมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม หรือการเชืOอมทิก (Tungsten inert gas welding: TIG 
welding) อาจเป็นกระบวนการเชืOอมทีOมีความเหมาะสมมากกว่า เนืOองจากเป็นวิธีการทีOสามารถจาํกดัการกระจาย
ความร้อนออกดา้นขา้งแนวเชืOอมและสามารถทาํให้เกิดการแทรกซึมความร้อน (Heat penetration) ลงสู่ดา้นล่างได้
ดีกว่ากระบวนการเชืOอมอืOนๆ  [14] ดว้ยเหตุนีL การเชืOอมทิกจึงเป็นวิธีการทีOสามารถใชใ้นการเชืOอมซ่อมทีOสามารถ
ควบคุมการเปลีOยนแปลงสมบติัทางกลและโครงสร้างจุลภาคทีOมีความเหมาะสมกว่า ดงัพบไดใ้นการเชืOอมซํL าหลาย
แนวท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม 304 บนแผ่นหนา้แปลนเหลก็กลา้ไร้สนิม 304 [13] หรือการเชืOอมซํL ารอยต่อท่อและแผ่น
เหลก็กลา้ HDSS [5] หรือการเชืOอมซ้อนแนวท่อเหล็กกลา้ไร้สนิม 304 ผนงัหนา [10] หรือการเชืOอมซํL าแนวแผ่น
เหลก็กลา้ไร้สนิมดิวเพลก็ซ์พิเศษ UNS32750 [15] เป็นตน้ 

ขอ้มลูการวิจยัขา้งตน้ พบว่าการเชืOอมซ่อมซอ้นแนวรอยเชืOอมท่อระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L และ 
AISI304 มีรายงานไวค่้อนขา้งจาํกดั หากนาํกระบวนการเชืOอมทิกแบบไม่ใชโ้ลหะเติมมาประยุกตใ์ชใ้นการเชืOอม
ซ่อมรอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ซึOงเป็นกระบวนการเชืOอมทีOสามารถทาํให้เกิดผลกระทบ
เนืOองจากความร้อนในวงแคบทีOอาจทาํให้เกิดการเสืOอมคุณภาพของท่อกว่ากระบวนการเชืOอมอืOนๆ คาดว่าสามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิOมมูลค่าของรอยต่อเดิมและสามารถนาํรอยต่อกลบัมาใชง้านใหม่ได ้นอกจากนัLน
ขอ้มลูการทดลองทีOไดส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชนแ์ละเป็นขอ้มูลพืLนฐานในการประยุกตก์ารเชืOอมซ่อมในระบบท่อ
ลาํเลียงของเหลวในงานอุตสาหกรรมไดต่้อไป  
 
2. วธีิการทดลอง 

ท่อไร้ตะเข็บเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ทีOมีเส้นผา่นศูนยก์ลางภายนอก 60.3 mm ความ
หนาผนังท่อ 2.8 mm และมีส่วนผสมทางเคมีดงัตารางทีO 1 ถูกใชเ้ป็นวสัดุทดลองในการทดลองนีL  ท่อเหลก็กลา้ไร้
สนิมถูกตดัใหมี้ความยาว 60 mm ดงัรูปทีO 1 ก. ก่อนทาํการเชืOอมทิกแบบไม่ใชโ้ลหะเติม วสัดุอิเลกโทรดทีOใชใ้น
การเชืOอม คือ แท่งสะเตน EWTh-2 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 2.4 mm ตวัแปรการเชืOอมอืOนๆ ประกอบดว้ยกระแสเชืOอม 
135 A แก๊สปกคลุม คือ แก๊สอาร์กอน 99.99% ทีOอตัราการไหล 12.5 l/min และความเร็วแนวเชืOอมทีOวดัจาก
ความเร็วขอบของพืLนผิวภายนอกของท่อทีOมีการหมุนรอบตวัเท่ากบั 200 mm/min  
 
ตารางทีO 1 ส่วนผสมทางเคมีของท่อเหลก็กลา้ไร้สนิม (%โดยนํLาหนกั) 

วสัดุ Fe C Cr Ni Mn Si P S 

AISI304 สมดุล 0.03 18.00 8.10 1.90 0.60 0.04 0.03 
AISI316L สมดุล 0.02 17.50 10.00 1.80 0.07 0.01 0.02 
 
หลงัจากทาํการเชืOอมรอยต่อครัL งทีO 1 (รอยต่อ I) รอยต่อถูกตดัดา้นขา้งแนวเชืOอมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

ประกอบดว้ย การตดัขอบแนวเชืOอมทีOดา้นเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI316L ดงัรูปทีO 1 ข. และการตดัขอบแนวเชืOอมทีO
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ดา้นเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 ดงัรูปทีO 1 ค. หลงัจากทาํการตดัแนวเชืOอมออกแลว้ผิวหนา้แนวเชืOอมและแนวรากทีO
มีความนูนถกูปรับดว้ยเครืOองเจียระไนมือเพืOอใหมี้ความเรียบในระดบัเดียวกนักบัความหนาของผนงัท่อ แนวเชืOอม
จากเชืOอมครัL งทีO 1 นีLถูกสมมติให้เป็นแนวเชืOอมเดิมทีOมีการเชืOอมไปใชง้านแลว้และเกิดความเสียหายและจาํเป็นตอ้ง
มีการเชืOอมซ่อมซํLาแนวเดิมเพืOอต่อเขา้กบัท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมใหม่ทีOไม่ผ่านกระบวนการทางความร้อนใดๆ รอยต่อ
ในการเชืOอมซ่อมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบประกอบดว้ย รอยต่อชนการเชืOอมซ่อมโลหะเชืOอมเดิมและท่อเหลก็กลา้ไร้
สนิม AISI316L ใหม่ (รอยต่อ II) ดงัรูปทีO 1 ข. และรอยต่อชนการเชืOอมซ่อมโลหะเชืOอมเดิมและท่อเหล็กกลา้ไร้
สนิม AISI304 ใหม่ (รอยต่อ III) ดงัรูปทีO 1 ค. ตวัแปรการเชืOอมซ่อมรอยต่อมีค่าเดียวกนักบัตวัแปรการเชืOอมในการ
เชืOอมรอยต่อชนครัL งทีO 1 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 

 
รูปทีO 1 รูปแบบรอยต่อการเชืOอม (หน่วย: mm) 

 

 
รูปทีO 2 ชิLนทดสอบแรงดึงและลกัษณะแนวเชืOอม 

 
เมืOอรอยต่อในรูปทีO 1 ถูกทาํการเชืOอมเสร็จสิLน รอยต่อถูกนาํมาทาํการเตรียมเพืOอทาํการตรวจสอบสมบติั

ของรอยต่อประกอบดว้ยความแข็งแรงดึง ความแข็ง และโครงสร้างมหภาค ในการตรวจสอบความแขง็แรงของ
รอยต่อชิLนทดสอบถูกเตรียมให้มีขนาดและรูปร่างดงัรูปทีO 2 ก. ซึO งมีความยาวเกจเท่ากบั 50 mm โดยกาํหนดให้
แนวเชืOอมอยู่ทีOตาํแหน่งกึOงกลางของชิLนทดสอบในกรณีของรอยต่อ I ดงัรูปทีO 2 ข. และกาํหนดใหกึ้Oงกลางของแนว
เชืOอมทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ II และ III อยู่ทีOกึOงกลางของชิLนทดสอบดงัรูปทีO 2 ค. และ ง. ตามลาํดบั ในการ
ทดสอบความแขง็แรงดึงกาํหนดใหอ้ตัราการเกิดความเครียด 1 mm/min 

ภาคตดัตัLงฉากแนวเชืOอมถูกตัดออกมาเพืOอทาํการตรวจสอบโครงสร้างมหภาค พืLนผิวทีOไดถู้กขดัดว้ย
กระดาษทรายเบอร์ 150-1500 ทีOมีนํL าไหลผ่านเพืOอปรับระนาบพืLนผิว ขดัมนัดว้ยผงเพชรขนาด 1 µm บนผา้



C. Ruksut, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 9, No. 26, September - December 2019 

29 

สักหลาดทีOมีการหล่อลืOนดว้ยแอลกอฮอลจ์นกระทัOงพืLนผิวทีOเกิดจากการขดัหยาบหายไป จากนัLนทาํการกดัพืLนผิว
ขดัมนัดว้ยสารละลายทีOกาํหนดเพืOอแสดงรายละเอียดของเกรนและเฟสในพืLนทีOการตรวจสอบ พืLนผิวชิLนงานทีOผ่าน
การขดัถกูนาํมาทาํการตรวจสอบดว้ยกลอ้งขยายเพืOอวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรการเชืOอม สมบติัทางกล 
และโครงสร้างมหภาค 

การทดสอบความแข็งในการทดลองนีL ใช้การทดสอบความแข็งไมโครวิกเกอรส์ทีOใชน้ํL าหนักทดสอบ  
200 gf เวลากดแช่ 10 s ลงบนพืLนผิวทีOผ่านการตรวจสอบโครงสร้างโครงสร้างมหภาค กาํหนดให้ระยะห่าง
ระหวา่งจุดทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.25 mm 
 
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 
 

 
รูปทีO 3 โครงสร้างมหภาครอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ทีOผา่นการเชืOอมซํL าแนว 

 
รูปทีO 3 ก. แสดงโครงสร้างมหภาคของรอยต่อชนท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดระหว่าง AISI304 และ 

AISI316L แบบทีO 1 (รอยต่อ I) ผลการตรวจสอบพบว่าทีOตวัแปรการเชืOอมทีOกาํหนดทาํให้เกิดรอยต่อสมบูรณ์ 
(Sound joint) ทีOโลหะเชืOอมไม่ปรากฏจุดบกพร่องใดๆ โลหะเชืOอมทีOไดถ้กูเติมเต็มความหนาของผนงัท่อ เมืOอทาํการ
วดัความนูนของแนวเชืOอมและความนูนของแนวรากแนวเชืOอม พบว่าค่าความนูนของผิวหนา้แนวเชืOอมและแนว
รากมีค่าใกลเ้คียงพืLนผิวเดิมดงัรูปทีO 4  

รอยต่อทีOไดเ้มืOอถูกนาํไปทาํการเชืOอมซํL าดว้ยวิธีการดงัรูปทีO 1 ข. และ ค. ทาํใหไ้ดโ้ครงสร้างมหภาคของ
รอยต่อ II และ III ดงัรูปทีO 3 ข. และ ค. จุดบกพร่อง เช่น รูพรุน (Porosity) โพรงอากาศ (Blow hole) หรือการ
หลอมละลายไม่สมบูรณ์ (Lack of fusion) ไม่สามารถตรวจพบไดใ้นโครงสร้างมหภาคของรอยต่อเชืOอมซํL า 
อย่างไรก็ตามเมืOอทาํการตรวจสอบรูปร่างของโลหะเชืOอมซํL าแนวทีO 2 (WM2) เปรียบเทียบกบัโลหะเชืOอมแนวทีO 1 
(WM1) ทีOไม่ผ่านการเชืOอมซํL า พบว่ารูปร่างของแนวเชืOอมเกิดการเปลีOยนแปลงดงัรูปทีO 4 ความเวา้ของแนวเชืOอม 
และความนูนของแนวรากมีค่าเพิOมสูงขึLน แต่ขณะเดียวกนัค่าความกวา้งของแนวเชืOอมมีค่าลดลง ผลการทดลองทีO
ไดพ้บว่า โลหะเชืOอมทีOผ่านการเชืOอมแลว้ 1 ครัL งซึO งมีโครงสร้างการหล่อซํLา (Recast structure) มีความสามารถใน
การเปลีOยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวได้ดีกว่า ความร้อนขาเข้า (Heat input) ทีOมีค่าเท่าเดิมมี
ความสามารถในการทาํใหโ้ลหะเชืOอมเกิดการหลอมละลายไดดี้กว่าท่อเหลก็กลา้ทีOไม่ไดผ้่านการใหค้วามร้อนหรือ
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การเชืOอม โลหะหลอมละลายในพืLนทีOแคบเกิดการกดตวัลงตํOาทาํให้เกิดการเพิOมความเวา้แนวเชืOอม (0.4 และ 0.5 
mm สาํหรับรอยต่อ II และ รอยต่อ III) และการเพิOมความนูนของแนวราก (1.3 และ 1.2 mm สาํหรับรอยต่อ II และ 
รอยต่อ III) ภายในท่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดได ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปทีO 4 ขนาดรูปร่างโลหะเชืOอมรอยต่อแบบต่างๆ 

 
 

รูปทีO 5 ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อแบบ
ต่างๆ 

 
รอยต่อทัLง 3 แบบถูกนาํไปทาํการทดสอบความแข็งแรงดึงและแสดงค่าความแขง็แรงดึงดงัรูปทีO 5 พบว่า

รอยต่อเชืOอมซํL าแนว หรือรอยต่อ II และ III นัLนแสดงความแข็งแรงดึงทีOมีค่าตํOากว่ารอยต่อ I หรือรอยต่อทีOผ่านการ
เชืOอมเพียงครัL งเดียวทีOค่าประมาณ 32 และ 21% และแสดงการยืดตวัของรอยต่อทีOมีค่าตํOากว่ารอยต่อ I ทีOค่าประมาณ 
34 และ 22% การลดลงของค่าความแข็งแรงของรอยต่อนัLนเกิดขึLนเนืOองจากการสูญเสียปริมาณโลหะเชืOอม
เนืOองจากการเกิดการเวา้ของผิวหนา้โลหะเชืOอมลงในผนงัท่อและการเพิOมค่าความนูนของแนวรากลงไปในผิวดา้น
ในของท่อเหล็กกลา้  เมืOอเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อ II และIII พบว่าค่าความ
แข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อ II มีค่าตํOากว่ารอยต่อ III และพบว่าความเสียหายของรอยต่อเกิดขึLนในพืLนทีO
โลหะเชืOอมซํLาแนว (WM2) ดงัแสดงในรูปทีO 6  

 

 
รูปทีO 6 ความเสียหายชิLนทดสอบความแขง็แรงของรอยต่อ II และ III 
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รูปทีO 7 ค่าความแขง็ของโลหะเชืOอมในรอยต่อต่างๆ  

 
เมืOอพิจารณาตาํแหน่งความเสียหายของชิLนทดสอบความแข็งแรงกบัผลการทดสอบความแข็งของโลหะ

เชืOอมภายในรอยต่อดงัรูปทีO 7 พบว่าค่าความแขง็ของโลหะเชืOอมทีOตาํแหน่งความเสียหายของรอยต่อทัLง 3 แบบมี
ค่าสูงสุดภายในพืLนทีOรอยต่อนัLนๆ และเมืOอเปรียบเทียบค่าความแข็งเฉลีOยในพืLนทีOทีOมีความเสียหายพบว่าค่าความ
แข็งมีความสัมพนัธ์กบัค่าความแข็งแรงดึง กล่าวคือโลหะเชืOอมของรอยต่อทีOมีค่าความแข็งสูงกว่าแสดงค่าความ
แข็งแรงดึงสูงกว่า ค่าความแข็งเรียงลาํดบัจากสูงไปตํOา คือ โลหะเชืOอมครัL งทีO 1 (WM1) ของรอยต่อ I โลหะเชืOอม
ครัL งทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ III และโลหะเชืOอมครัL งทีO 2 (WM2) ของรอยต่อ II  

ผลการทดลองทีOไดพ้บว่าการเชืOอมซํLาโลหะเชืOอมเดิมกบัเหลก็กลา้ไร้สนิมใหม่ของรอยต่อท่อเหลก็กลา้ไร้
สนิมต่างชนิดระหว่างเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L นัLน การเชืOอมซํLาควรดาํเนินการทีOดา้นเหลก็กลา้
ไร้สนิม AISI304 เนืOองจากรอยต่อทีOไดมี้ค่าความแข็งแรงดึงและการยืดตวัทีOมีค่าสูงกว่า  อย่างไรก็ตามในการเชืOอม
ซ่อมเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดนีLควรมีการพิจารณาดว้ยความระมดัระวงั เนืOองจากการเพิOมความนูนแนวรากอาจทาํ
ใหเ้กิดการขดัขวางของไหลทีOมีการส่งถ่ายในท่อลาํเลียงได ้

 
4. สรุปผลการทดลอง 

รอยต่อเหลก็กลา้ไร้สนิมต่างชนิดระหวา่งเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L ถูกนาํมาทาํการเชืOอม
ซ่อมโดยการเชืOอมซ้อนแนวเชืOอมเดิม และทาํการศึกษาสมบติัของรอยต่อประกอบดว้ยความแข็งแรงดึง ความแข็ง 
และโครงสร้างมหภาคของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุปมีดงันีL  

4.1 การเชืOอมทิกแบบไม่ใชโ้ลหะเติมสามารถทาํการเชืOอมซ่อมรอยต่อท่อไร้ตะเข็บเหล็กกลา้ไร้สนิมต่าง
ชนิดระหวา่งเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L และทาํใหเ้กิดแนวเชืOอมสมบูรณ์ไดด้งัคาดหวงั  

4.2 เมืOอองคป์ระกอบของเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 มีค่าสูงในโลหะเชืOอมสามารถส่งผลทาํใหเ้กิดการ
เพิOมความกวา้งของแนวเชืOอม การเพิOมความเวา้ของแนวเชืOอม และการลดความนูนแนวราก  
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4.3 เมืOอทาํการเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืOอม พบว่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเชืOอม
หลายแนวมีค่าตํOากว่าความแขง็แรงของรอยต่อเชืOอมหนึO งแนวประมาณ 20-30%  

4.4 รอยต่อการเชืOอมซํLาแนวทีOมีส่วนผสมของเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 มากกว่าให้ค่าความแข็งแรงสูง
กวา่และโลหะเชืOอมทีOมีพืLนทีOแคบกวา่รอยต่อการเชืOอมซํL าแนวทีOมีส่วนผสมของเหลก็กลา้ไร้สนิม AISI304 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัวสัดุขนาดนาโนเมตรไดมี้การพฒันาและนาํมาประยุกตใ์นงานวิจยัหลากหลายดา้น เช่น ทางดา้น
วิศวกรรม การแพทย ์สิ�งแวดลอ้ม ตวัเร่งปฎิกิริยา และเคมีวิเคราะห์  อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเป็นอนุภาค
โลหะชนิดหนึ�งที�มีความเสถียร และมีความสามารถแสดงสมบติัเชิงสีซึ� งเป็นสมบติัเฉพาะตวั อนุภาคทองขนาดนา
โนเมตรสามารถเปลี�ยนแปลงสีไปตามขนาดหรือรูปร่างของอนุภาค ด้วยคุณสมบัติน̂ีจึงเป็นที� นิยมนําไป
ประยุกตใ์ชใ้นงานดา้นการตรวจวดัเชิงสี อีกทั^งการประยุกตใ์ชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวดัเชิงสี 
ยงัสามารถใชใ้นการตรวจวดัหาสารชีวภาพในร่างกาย หาปริมาณโลหะในสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งสามารถทาํการตรวจ
วิเคราะห์ไดง่้าย รวดเร็ว โดยไม่ตอ้งอาศยัเครื�องมือที�ยุ่งยากซับซ้อน ในอนาคตยงัสามารถพฒันาเป็นอุปกรณ์
ตรวจวดัแบบพกพาที�สามารถทาํการตรวจวดัที�ภาคสนามได ้  
 
คําสําคัญ: อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร, การตรวจวดัเชิงสี 
 

Abstract 

Nowadays, Nano-Material have been widely developed and applied in engineering, medical, 
environment, catalyst and chemical analysis. Gold nanoparticles are the stable metal particles which show 
ability of unique color properties. Gold nanoparticles can change the color according to the size or shape of the 
particles. With this feature, it is popular to be applied in the field of colorimetric detection. Moereover, the 



ปวณีา เดอืนฉาย / วารสารวชิาการปทุมวนั ปีทีU 9 ฉบบัทีU 26 กนัยายน - ธันวาคม 2562 

35 

application of gold nanoparticles in colorimetric detection can be used to measure biological substances in the 
body and determine the amount of metal in the environment. These applications can be analyzed simply and 
rapidly without requiring complicated instruments. In the future, it can also be developed into a portable 
measuring device that can perform measurements in the field analysis. 

 
Keywords: Gold nanoparticles, Colorimetric detection 

 

1. บทนํา 
การพฒันาเทคโนโลยีในปัจจุบนัน̂ี ทาํให้เรามีเครื�องมือวิเคราะห์สําหรับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีและ

สารชีวภาพที�เที�ยงตรง (precise) และแม่นยาํ (accurate) เครื�องมือเหล่าน̂ีลว้นมีความสําคญัอย่างมากในการตรวจ
วิเคราะห์หรือตรวจติดตามในงานดา้นสิ�งแวดลอ้ม ดา้นสาธารณสุข และการวินิจฉยัโรค [1-2] การตรวจสอบชนิด
หรือปริมาณของสารเคมีและสารชีวภาพเหล่าน̂ี สามารถทาํไดอ้ย่างรวดเร็ว ว่องไว (sensitivity) และมีความจาํเพาะ
สูง (specificity) เทคนิคที�นิยมใชใ้นการตรวจวิเคราะห์โดยทั�วไป เช่น เทคนิคโครมาโตกราฟี (chromatography)  
[3], เคมีไฟฟ้า (electrochemical) [4], สเปกโตรเมตรี (mass spectrometry, MS) [5], และอิเลก็โตรโฟรีซิส 
(electrophoresis) [6] แต่เทคนิคดงักล่าวขา้งตน้ตอ้งใชเ้ครื�องมือที�ค่อนขา้งแพง ยุ่งยากและตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญ
ดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เพื�อตรวจวดัสารเป้าหมายต่าง ๆ ทาํให้การทดสอบในภาคสนามหรือการวิเคราะห์ ณ 
สถานที�ปฎิบติังานห่างไกลยงัคงเป็นขอ้จาํกดัสําหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเหล่าน̂ี [7-9] การตรวจวดัเชิงสี 
(colorimetric detection) จึงเป็นเทคนิคที�มีความน่าสนใจอย่างมากเนื�องจากความสะดวกในการวิเคราะห์ ความ
เรียบง่าย และมีความคุม้ค่า [10] นอกจากน̂ีการตอบสนองต่อสียงัง่ายต่อการตรวจสอบดว้ยตาเปล่า ไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชเ้ครื�องมือที�ซบัซอ้น อุปกรณ์สามารถพกพาได ้การทดสอบน̂ีจึงเหมาะสาํหรับการตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม  

อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร (gold nanoparticles; AuNP) เป็นตวัตรวจวดัเชิงสีที�มีความน่าสนใจเป็น
พิเศษเนื�องจากมีหลายสมบติัที�เป็นเอกลกัษณ์ของวสัดุขนาดนาโนเมตร เช่นสมบติัเชิงแสงที�โดดเด่น ขนาดหรือ
รูปร่างที�สามารถควบคุมสีได ้และสมบติัตวัเร่งปฏิกิริยา รวมถึงการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถควบคุมขนาดอนุภาคได ้[11] อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรมกัจะมีการกระจายขนาด
อนุภาคระหว่าง 1 นาโนเมตรถึง 100 นาโนเมตร ซึ� งเป็นที�ทราบกนัดีว่าสารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
เป็นวสัดุนาโนที�มีความเสถียรสูงไดร้ับความนิยมในงานวิจยัและการนําไปประยุกตใ์ชอ้ย่างกวา้งขวาง [12-14] 
เนื�องจากสมบติัเรโซแนนซ์ของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรทาํให้เกิดการดูดกลืนความยาวคลื�นสูงสุดเปลี�ยนไป 
จากรังสียวีูที�มีการเปลี�ยนแปลงไปตามขนาดของอนุภาคหรือระยะห่างระหว่างอนุภาครวมทั^งสามารถสังเกตุการ
เปลี�ยนแปลงสีดว้ยตาเปล่า [15-17] ดงัแสดงในรูปที� 1 การเปลี�ยนแปลงสีของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรน̂ีเอง
สามารถนาํมาใช้ในการตรวจวดัเชิงสีไดด้ว้ยเทคโนโลยีการตรวจจบัโดยใช้การรวมตวั (aggregation) หรือการ
แยกตวั (disaggregation) ของอนุภาคนาโนเมตรที�เกิดจากการก่อตวัของพนัธะโควาเลนต์ (covalent) หรือไม่ใช่
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พนัธะโควาเลนต ์(non-covalent) กบัสารที�ตอ้งการตรวจวดั สารละลายอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรจะเปลี�ยนสี
จากสีไวน์แดงเป็นสีนํ^ าเงินหากเกิดจากการรวมตัวกันของอนุภาคทองขนาดนาโนที�สอดคล้องกับสมบัติ 

เรโซแนนซ์ (surface plasmon band) เปลี�ยนจาก 523 nm เป็น 610 - 670 nm [18] ที�สําคญัที�สุดคือสามารถดดัแปลง
พื^นผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรไดห้ลายหลายกบัหมู่ไธออ(-thiol)ใหมี้ความจาํเพาะเจาะจงกบัสารที�จะทาํ
การตรวจวดัได ้[19] เช่น การดดัแปลงพื^นผิวดว้ยกลุ่มโอลิโกนิวครีโอไทดก์บัหมู่ไธออบนพ̂ืนผิวของอนุภาคทอง
ขนาดนาโนเมตรเพื�อให้พ̂ืนผิวอนุภาคมีความจาํเพาะกบัดีเอ็นเอที�ตอ้งการตรวจวิเคราะห์ สมบติัของอนุภาคทอง
ขนาดนาโนเมตรเหล่าน̂ีเป็นแรงจูงใจสําคัญในการพัฒนาเทคนิคการตรวจวดัเชิงสีใหม่ ๆ ที� มีความว่องไว 
ความจาํเพาะและเสถียรภาพที�เพิ�มข̂ึน 

 
รูปที� 1 สีของสารละลายทองขนาดนาโนเมตรที�เปลี�ยนแปลงตามอตัราส่วนดา้นกวา้งต่อยาวของอนุภาค (ก) สีของ
สารละลายทองขนาดนาโนเมตรที�เปลี�ยนแปลงตามความหนาของผิวอนุภาค (ข) และสีของสารละลายทองขนาด
นาโนเมตรที�เปลี�ยนแปลงตามความเขม้ขน้ของอนุภาค (ค) [20] 

 

2. สมบัตแิละการสังเคราะห์อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร  

2.1 สมบัตขิองอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร 

โครงสร้างระดบันาโนของทองไดรั้บความสนใจจากนกัวิจยัอย่างแพร่หลาย เนื�องจากมีสมบติัที�โดดเด่น
ในเรื�อง เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนท ์(surface plasmon resonance, SPR) ซึ� งกคื็อปรากฎการณ์เชิงแสงที�เกิดจาก
อนัตรกิริยาของอิเลก็ตรอนที�อยู่ในโลหะระดบันาโนเมตรกบัคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือเมื�อมีคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้า
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จากภายนอกมากระทบโลหะกลุ่มอิเล็กตรอนที�ถูกจํากัดอยู่ในอนุภาคระดับนาโนเมตรจะเกิดการสั�นรวม 
(collective oscillation) และเมื�อคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกที�มีความยาวคลื�นเดียวกนักบัความยาวคลื�น
อิเลก็ตรอนที�สั�นในอนุภาคนาโน จะทาํใหเ้กิดการกาํทอนข̂ึน [21] ซึ� งอนัตรกิริยาที�แสงกระทาํต่อโลหะจะเกิดได้
สองแบบ คือ แสงจะตกกระทบและสะทอ้นออกไปดว้ยความยาวคลื�นเท่าเดิม ทุกทิศทุกทาง เรียกว่าการกระเจิง 
(scattering) และในขณะเดียวกนัโฟตอนบางส่วนนั^นถูกดูดกลืนและถูกเปลี�ยนไปเป็นพลงังานการสั�นซึ� งเรียกว่า 
การดูดกลืนแสง (absorption) ซึ� งโดยทั�วไปแลว้โครงสร้างระดบันาโนเมตรของทองจะเกิดทั^งกระบวนการกระเจิง
แสงและการดูดกลืนแสงซึ� งสมบัติเหล่าน̂ี จะข̂ึนอยู่กับขนาดและรูปร่างของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร
ยกตวัอย่างเช่น อนุภาคแบบทรงกลมของทองเส้นผ่าศูนยก์ลางขนาด 13 นาโนเมตร จะดูดกลืนแสงที�ความยาว
คลื�น 520 นาโนเมตร ซึ� งจะใหส้ารละลายสีแดง เมื�ออนุภาคมีขนาดใหญ่ข̂ึนทาํให้สีของสารละลายเปลี�ยนเป็นสีนํ^า
เงินและความยาวคลื�นสูงข̂ึน [22] หรืออนุภาคทองรูปทรงแปดเหลี�ยม (octahedral) ที�มีขนาดต่างๆกนัจะใหสี้และ
ค่าการดูดกลืนคลื�นแสงยวีูเลื�อนไปทางที�ความยาวคลื�นสูงข̂ึน [23] ดงัแสดงในรูปที� 2 

 

รูปที� 2 การดูดกลืนคลื�นแสงยวีูของอนุภาคทอง จากกราฟ (a) ถึงกราฟ (i) ที�ขนาดอนุภาค 20, 50, 63, 80, 95, 110, 
125, 160, และ 230 นาโนเมตรตามลาํดบั [23] 

เมื�อแสงตกกระทบที�โครงสร้างระดบันาโนของทอง อิเลก็ตรอนจะถูกกระตุน้ไปยงัแถบเหนี�ยวนาํและจะเกิดการ
สั�นพอ้งกบัแสงที�มาตกกระทบ ซึ� งจะทาํใหเ้กิดพลาสมอนโพลาริตรอน (รูปที� 3) ซึ� งจะสามารถถ่ายทอดระหว่าง
รอยต่อของโลหะ และไดอิเล็กตริกซึ� งปรากฎการณ์ที� เกิดข̂ึนน̂ีจะเกิดอยู่บริเวณเปลือกชั^นนอกของโลหะนาโน
เพราะแสงจากภายนอกไม่สามารถส่องทะลุผ่านเขา้ไปภายในวสัดุไดโ้ดยทั�วไปจึงเรียกปรากฏการณ์น̂ีว่า เซอร์
เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์พ̂ืนผิวเฉพาะถิ�น (localized surface plasmon resonance, LSPR) [24] แสงที�ตกกระทบที�
พื^นผิวของวสัดุจะทาํอนัตรกิริยากบัวสัดุสองแบบคือ การดูดกลืน และการกระเจิง โดยแสงที�ถูกดูดกลืนจะทาํให้
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เกิดการสั�นภายในผลึกของวสัดุขนาดนาโนเมตรและจะก่อใหเ้กิดความร้อนข̂ึนซึ� งสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการ
ฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยความร้อนได ้ขณะที�แสงที�เกิดการกระเจิงซึ� งจะมีความยาวคลื�นเท่ากบัแสงที�ตกกระทบจะ
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการสร้างภาพถ่ายได ้
 

 
รูปที� 3 การเกิดเซอร์เฟสพลาสมอนเรโซแนนซ์ โดยแสดงการสั�นของกลุ่มอิเลก็ตรอนในแถบเหนี�ยวนาํเมื�อมีแสง
จากภายนอกส่องผา่น [25] 

 

2.2 การสังเคราะห์โครงสร้างทองขนาดนาโนเมตร 

2.2.1 การสังเคราะห์โครงสร้างทองขนาดนาโนเมตรแบบทรงกลม  

โดยทั�วไปอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรที�ใชใ้นการวิเคราะห์เชิงสีนั^น นิยมสังเคราะห์ข̂ึนในรูปแบบของ
สารละลายซึ� งมีโครงสร้างเป็นแบบทรงกลม โดยวิธีการที�นิยมใชใ้นการเตรียมอนุภาคนาโนแบบน̂ีไดแ้ก่ วิธีการ
เตรียมแบบเตอคีวิช (Turkevich method) [26] โดยอาศยัปฏิกิริยารีดกัชันของไฮโดรเจนเตตระคลอโรออเรต 
(HAuCl4) ดว้ยซิเตรตในนํ^ าซึ� งในวิธีการน̂ีซิเตรตจะทาํหน้าที� 2 แบบ คือ เป็นตวัรีดิวซ์ และเป็นตวัเคลือบทองไว ้
อนุภาคที�ไดจ้ะมีขนาดประมาณ 15 นาโนเมตรและมีขนาดใกลเ้คียงกนั โดยปฏิกิริยาเกิดดงัสมการที� 1 

6(AuCl4)
- + C6H8O7  + 5H2O     →     6CO2  + 24 Cl- +  6Au0 +18H+  (1) 

ซึ� งวิธีการสังเคราะห์แบบเตอร์คีวิชนั^นมีขอ้จาํกดัเรื� องของขนาด ซึ� งสามารถสังเคราะห์อนุภาคไดใ้นช่วง 10-20  
นาโนเมตร ถา้ตอ้งการอนุภาคที�มีขนาดใหญ่ข̂ึนจะตอ้งเพิ�มปริมาณของซิเตรตซึ� งจะทาํใหอ้นุภาคเกิดการรวมตวั
กนั ซึ� งจะทาํให้ไดอ้นุภาคที�มีรูปร่างเปลี�ยนไป ในเวลาต่อมานักวิจยัไดป้รับปรุงวีธีการสังเคราะห์แบบเตอคีวิช 
เพื�อให้สามารถสังเคราะห์อนุภาคระดบันาโนเมตรที�มีขนาดระหว่าง 15 ถึง 150 นาโนเมตรได ้โดยการปรับ
อตัราส่วนของสารละลายซิเตรตกบัทอง [27] และการฉายรังสีแกมมา [28]    Jana และคณะ [29] ไดเ้สนอวีธีการ
ปลูกเม็ดทอง (seeded-growth) การสังเคราะห์น̂ีประกอบดว้ย 2 ขั^นตอน ไดแ้ก่การสังเคราะห์เมด็ทองโดยวิธีของ
เตอร์คีวิช ตามดว้ยการปลกูดว้ยการเติม Au(III) และกรดแอสคอร์บิก วิธีน̂ีจะสามารถสังเคราะห์อนุภาคทองขนาด 

นาโนเมตรที�มีขนาดต่าง ๆ กนัไดโ้ดยการควบคุมอตัราส่วนของเมด็ทองและ Au(III) ที�เติมลงไป  
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2.2.2 การสังเคราะห์โครงสร้างทองขนาดนาโนเมตรแบบแท่ง  

การดูดกลืนคลื�นแสงของโครงสร้างระดบันาโนแบบแท่งจะแสดงพีคสองตาํแหน่ง ซึ� งตรงกบัการสั�นของ
อิเลก็ตรอนในแนวขวาง และแนวยาวของอนุภาค โดยการสั�นพอ้งของอิเล็กตรอนในแนวขวางจะเกิดข̂ึนที�ความ
ยาวคลื�นสั^ นกว่า ซึ� งตาํแหน่งของเซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์จะข̂ึนอยู่กบัค่าความยาวต่อความกวา้ง (aspect 
ratio) ดงัแสดงในรูปที� 4 การสงัเคราะห์โครงสร้างระดบันาโนแบบแท่งสามารถทาํไดห้ลายวิธีไดแ้ก่ วิธีเคมีไฟฟ้า 
วิธีการปลกูเมด็ และวิธีรีดกัชนัโดยใชแ้สง  

 

 

รูปที� 4 สเปคตรัมการดูดกลืนแสงของโครงสร้างระดบันาโนแบบแท่ง [30] 

วิธีทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical method) การสังเคราะห์โดยวิธีน̂ีจะใชข้ั^วไฟฟ้าสองขั^วโดยขั^วแอโนด

เป็นแผน่ทองและขั^วแคโทดเป็นแผน่แพลตตินมัโดยขั^วทั^งสองจะจุ่มอยู่ในสารละลายอิเลค็โตรไลต ์ซึ� งก็คือ เฮกซะ

เดซิลไตรเมธิลแอมโมเนียมโบรไมด ์(C16TAB) และเตตระโดเดซิลไตรเมธิลแอมโมเนียมโบรไมด ์(TC12AB) โดย 

C16TAB จะทาํหนา้ที�เป็นตวัเคลือบทองเพื�อป้องกนัไม่ให้ทองขยายออกดา้นขา้ง ขณะที� TC12AB ทาํหนา้ที�เป็นตวั

เหนี�ยวนาํให้เกิดโครงสร้างแบบแท่งโดยปฏิกิริยาการสังเคราะห์จะทาํใน ultrasonic bath ในการทาํปฏิกิริยาจะ

เติมอะซิโตนและเฮกเซนลงไปเล็กนอ้ย เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดโครงร่างไมเซลลที์�แข็งแรง และเฮกเซนจะเป็นตวั

ช่วยเหนี�ยวนาํใหมี้โครงสร้างแบบแท่ง [31] ในการทาํปฏิกิริยาจะใหก้ระแสไฟฟ้าคงที�เป็นเวลาประมาณ 20 นาที 

ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที�เกิดข̂ึนดังน̂ี ทองที�ขั^วแอโนดจะเปลี�ยนไปเป็น AuBr4
- สารประกอบทองที�เกิดข̂ึนจะถูก

กระแสไฟฟ้าผลกัดนัใหเ้คลื�อนที�ไปยงัขั^วแคโทดซึ� งเป็นจุดที�จะเกิดปฏิกิริยารีดกัชนั หลงัจากเกิดปฏิกิริยารีดกัชนั

จะได ้Au0  ซึ� งจะรวมตวักนัเกิดเป็นอนุภาคต่อไป (รูปที� 5) 
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รูปที� 5 กระบวนการสงัเคราะห์โครงสร้างระดบันาโนแบบแท่งดว้ยวิธีเคมีไฟฟ้า  [31] 

วิธีการปลกูเมด็ (seed-mediated growth method) การสงัเคราะห์ทองดว้ยวิธีปลูกเมด็น̂ีอนุภาคที�สังเคราะห์

ไดมี้ขนาดใกลเ้คียงกนัและไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย ตวัรีดิวซ์ที�ใชมี้หลายตวั เช่น ไฮดรอกซิลเอมีน โซเดียม

ซิเตรต และกรดแอสคอร์บิก โดยกลุ่มวิจยัที�ศึกษาอย่างกวา้งขวางก็คือ Murphy และคณะ [32] โดยในขั^นแรกจะ

เตรียมเมด็ทองขนาด 3.5 นาโนเมตร ดว้ยการทาํปฏิกิริยาระหว่าง HAuCl4 กบั NaBH4 และใชซิ้เตรตเป็นตวัเคลือบ

ซึ� งในปฏิกิริยาน̂ีซิเตรตจะทาํหนา้ที�เป็นแค่ตวัเคลือบเพราะซิเตรตไม่สามารถเป็นตวัรีดิวซ์ไดที้�อุณหภูมิหอ้งจะต่าง

จากวิธีของเตอร์คิวิซที�ทาํปฏิกิริยาในนํ^าเดือด ในขั^นต่อมา คือ เติมสารละลายผสมของ HAuCl4, C16TAB และกรด

แอสคอร์บิก ลงในเม็ดทองที�เตรียมไวใ้นขั^นแรก โดยกรดแอสคอร์บิกจะทําหน้าที�เป็นตวัรีดิวซ์อ่อน ๆ ในการ

เตรียมทองดว้ยวิธีน̂ีอาจจะไดอ้นุภาคแบบทรงกลมเป็นผลิตภณัฑ์ขา้งเคียง ซึ� งสามารถแยกออกไดโ้ดยการปั�น

เหวี�ยงดว้ยความเร็วสูง C16TAB ซึ� งเป็นตวัเคลือบโครงสร้างนาโนแบบแท่งจะใชห้มู่ไตรเมธิลแอมโมเนียม(ส่วน

หวั) จบักบัเหลี�ยมของเมด็ทอง หรือแท่งส่วนดา้นไฮโดรคาร์บอนจะเกิดเป็นชั^นสองชั^นเคลือบไว ้โดยยึดกนัไวด้ว้ย

แรงวาลเดอร์วาลล์ ซึ� งชั^นไฮโดรคาร์บอนน̂ีจะเป็นตวัช่วยทาํให้เกิดโครงสร้างแบบแท่ง ความยาวของสายโซ่

ไฮโดรคาร์บอนกมี็ผลต่อความยาวของแท่งนาโนเช่นเดียวกนั โดยพบว่าถา้สายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวข̂ึนจะทาํให้

ไดแ้ท่งนาโนที�ยาวกว่าสายไฮโดรคาร์บอนที�สั^นกว่า  
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วิธีการรีดกัชนัโดยใชแ้สง (photochemical reduction method) ถูกเสนอโดย Kim, F. และคณะในปี ค.ศ. 

2002 วิธีน̂ีสามารถทาํไดโ้ดยการฉายแสงที�มีความยาวคลื�น 250- 400 นาโนเมตร ไปยงัสารละลาย HAuCl4 ใน   

เอธิลลีนไกลคอลและพอลิไวนิลไพโรลิโดนเป็นตวัเคลือบ กลไกการเกิดอนุภาคนาโนเกิดจากแสงไปกระตุน้ Au3+ 

ใหไ้ปยงัสภาวะกระตุน้ หลงัจากนั^นเอธิลลีนไกลคอลจะรีดิวซ์ Au3+ ไปเป็น Au2+ ซึ� ง Au2+ จะเกิดการสลายตวัไป

เป็น Au3+ และ Au+ หลงัจากนั^นอาจจะเกิดปฏิกิริยาไดส้อง แบบคือ ปฏิกิริยารีดกัชนัดว้ยเอธิลีนไกลคอลและ 

เกิดปฏิกิริยาการสลายตวัไปเป็น Au0 ซึ� งกจ็ะเกิดการนิวคลีเอชนัต่อไปดงัสมการที� 2 [33] 

(HAu3+Cl4)               
hv               (HAu3+Cl4)

*                      …………………….excitation 

(HAu3+Cl4)
*                               (HAu2+Cl3.....Cl)               …………………….reduction 

(HAu2+Cl3.....Cl)                        (HAu2+Cl3) + Cl               …………………….dissociation 

2(HAu2+Cl3)                               HAu3+Cl4 + HAu+Cl2           …………………….disproportionation 

HAu+Cl2                      
hv            Au0 + HCl + Cl                …………………….photo reduction            (2)      

2.3 การดดัแปลงพืcนผวิของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร 

 การใชง้านของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรกบัการตรวจวิเคราะห์เชิงสี มีความจาํเป็นที�จะตอ้งทาํการ
ดดัแปลงพ̂ืนผิว (functional modification) ใหมี้ความเฉพาะเจาะจงกบัโมเลกุลที�จะทาํการตรวจวดั โดยปกติพ̂ืนผิว
ของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นถูกอดัแน่นไปดว้ยโมเลกุลสารเคมีและแวดลอ้มไปดว้ยสารเคมีส่วนอื�น ๆ ที�
เป็นอิสระรอบๆอนุภาค กลุ่มอิสระของโมเลกุลจึงสามารถผกู (binding) หรือมีอนัตรกิริยา (interaction) กบั
โมเลกลุเป้าหมายที�สนใจได ้[34] ดงัแสดงในรูปที� 4 การดดัแปลงพ̂ืนผิวของอนุภาคนาโนถูกรายงานครั^ งแรกโดย 
Mirkin และ Alivisatos โดยวิธีการประกอบตวัเอง (self-assembling) ของกลุ่มโอลิโกนิวครีโอไทดก์บัหมู่ไทออล 
(thiolated oligonucleotides) บนพ̂ืนผิวอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเพื�อใชใ้นการตรวจดีเอน็เอ [35] นบัตั^งแต่นั^น
มาการดดัแปลงพื^นผิวของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร นิยมนาํไปใชใ้นเพื�อตรวจหาดีเอน็เอ (DNA) โปรตีน สา
รอนินทรีย์และไอออนของโลหะ การดดัแปลงพ̂ืนผิวอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรดว้ยลิแกนด์ที� เฉพาะเจาะจง
เหล่าน̂ีนําไปใช้ในการกระบวนการตรวจวัดเชิงสีได้ 3 วิธี วิธีแรกคือวิธีการดูดซับทางกายภาพ (physical 
adsorption) ซึ� งเป็นกระบวนการที�เกิดข̂ึนจากแรงทางไฟฟฟ้าสถิตยห์รือการเกิดอนัตรกิริยาของส่วนที�ไม่ชอบนํ^ า 
(hydrophobic) เป็นกระบวนการที�สามารถเกิดข̂ึนไดร้วดเร็วและมีวิธีการสังเคราะห์ที�ไม่ซบัซอ้น อย่างไรก็ตามการ
ดดัแปลพ̂ืนผิวอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรดว้ยวิธีการดูดซับทางกายภาพนั^นพบว่าการเปลี�ยนแปลงพารามิเตอร์
ทางกายภาพใด ๆ (เช่น ค่าความเป็นกรด - ด่าง ค่าไอออน และอื�น ๆ) ส่งผลให้เกิดการแยกตวัของโมเลกุล [36] วิธี
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ที�สอง คือ การจบัคู่โควาเลนต์ (covalent coupling) เป็นวิธีที�นิยมมากที�สุดและใช้กนัอย่างแพร่หลาย ความ
แข็งแกร่งข̂ึนอยู่กบัอนัตรกิริยาระหว่างกลุ่มทอง (Au) and กลุ่มซัลเฟอร์ (S) ตวัอย่างการดดัแปลงพิ^นผิวอนุภาค
ทองขนาด 15 นาโนเมตร ดว้ยกรดเมอร์แคปโตอนัดีคานออิค (mercaptoundecanoic acid) ติดกบัพื^นผิวของอนุภาค
ทองดว้ยวิธีการจบัคู่โควาเลนต์ระหว่างกลุ่มซัลเฟอร์กบัผิวของอนุภาคทอง เพื�อใชใ้นการตรวจวดัปริมาณตะกั�ว 
ตะกั�วจะดึงดูดให้อนุภาคทองมีขนาดใหญ่ข̂ึนส่งผลให้สารละลายทองจะเปลี�ยนสีจากสีแดงเป็นนํ^าเงิน [37] และ
การดดัแปลงพ̂ืนผิวอนุภาคทองขนาด 20 นาโนเมตรดว้ย 4-อะมิโน 6-ไฮดรอกซิล 2-เมอร์แคปโธไพริมิดีนโม
โนไฮเดรต (4- amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate) ดว้ยวิธีจบัคู่โควาเลนต์ระหว่างกลุ่ม
ซัลเฟอร์กบัผิวของอนุภาคทอง เพื�อใช้ในการตรวจวดัปริมาณแคลเซียมในตวัอย่างปัสสาวะจะพบว่าหลงัจาก
ดัดแปลงพ̂ืนผิวอนุภาคทองมีประจุลบมากข̂ึน ส่งผลให้เมื�อมีแคลเซียมในตัวอย่างปัสสาวะสารละลายทอง
รวมกลุ่มกันจนมีขนาดอนุภาคใหญ่ข̂ึนและเปลี�ยนสีจากสารละลายสีแดงเป็นนํ^ าเงิน [38] วิธีที�สามคือ วิธี
เฉพาะเจาะจงของโมเลกลุลิแกนดก์บัโมเลกลุเป้าหมายที�ตอ้งการวิเคราะห์ เช่น อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรถูกติด
แท็กดว้ยแอนติบอด̂ี หรือดีเอน็เอเพื�อใชส้ําหรับการตรวจวดัปริมาณแอนติเจนหรือโมเลกลุที�เฉพาะกบัแอนติบอด̂ี
นั^น ๆ เช่น การดดัแปลงพ̂ืนผิวอนุภาคทองดว้ยดีเอน็เอ เนื�องจากความเฉพาะของเส้นเอ15 ซี15 และ ที15 เพื�อใชใ้น
การตรวจวดัการจดัเรียงโปรตีน [39] เป็นตน้ 
 
 

 

รูปที� 6 การดดัแปลงพ̂ืนผิวและการรวมตวักนัของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตร [38] 
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3. การประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตร 
 การวิเคราะห์เชิงสีโดยใชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรนั^นอาศยัสมบติัทางแสงและการเปลี�ยนแปลงสีซึ� ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตวัของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรและการเปลี�ยนแปลงรูปร่างหรือระยะห่างระหว่าง
อนุภาค การรวมตวักนัของอนุภาคขนาดนาโนเมตรที�มีขนาดที�เหมาะสมทาํให้เกิดพลาสโมนเรโซแนนของพ̂ืนผิว
อนัเป็นสาเหตุที�ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงสีในช่วงที�สามารถมองเห็นได ้ตวัอย่างเช่น การรวมตวักนัของอนุภาค
ทองขนาดนาโนเมตร (เสน้ผา่ศูนยก์ลาง~ 20 นาโนเมตร) โดยการดดัแปลงพื^นผิวดว้ยหมู่ไทออลให้มีประจุลบมาก
ข̂ึนมีความเหมาะสมกบัแคลเซียมสารเป้าหมายที�ตอ้งการตรวจวดั ทาํใหเ้กิดแรงไฟฟ้าสถิตยเ์หนี�ยวนาํให้อนุภาค
ทองดึงดูดกนัดว้ยประจุบวกของแคลเซียมดงัแสดงในรูปที� 7 ทาํให้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรรวมตวักนัและมี
ขนาดอนุภาคใหญ่ข̂ึน ความยาวคลื�นพลาสโมนเรโซแนนขยบัไปสู่ความยาวคลื�นที�สูงข̂ึนทาํใหส้ารละลายอนุภาค
ทองขนาดนาโนเมตรเปลี�ยนสีจากสีแดงเป็นสีนํ^าเงิน [38] ดว้ยสมบติัที�ดีดงัที�ไดก้ล่าวมาจึงมีผูน้าํอนุภาคทองขนาด
นาโนเมตรไปใชอ้ย่างแพร่หลายในงานวิจยัเชิงสี เช่น การวิเคราะห์หาปริมาณสารหนู [40] สารปรอท [41, 42] 
ทองแดง [43, 44] โครเมียม [45] แคดเมียม [46] ตะกั�ว[47] และแบเรียม [48] ดงัแสดงในตารางที� 1  
 

 

 

รูปที� 7 การรวมตวักนัของอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรและการเปลี�ยนสีจากสีแดงเป็นสีนํ^าเงินโดยอิทธิพลจากแรง

ไฟฟ้าสถิตยจ์ากการดดัแปลงพ̂ืนผิวอนุภาคทองกบัประจุบวกของแคลเซียมที�ตอ้งการวิเคราะห์ [38] 
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ตารางที� 1 ตวัอย่างสารที�ถูกวิเคราะห์จากการประยุกตใ์ชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรดว้ยวิธีเชิงสี 

สารทีUวเิคราะห์ สารเคมทีีUใช้ในการ

ดดัแปลงพืcนผวิ

อนุภาคทองขนาด

นาโนเมตร 

ขีดจํากัดในการ

ตรวจวัด 

(ไมโครโมลาร์) 

ขนาดและสีของ

อนุภาคทองทีUใช้ 

(นาโนเมตร) 

กลไกการตรวจ

วเิคราะห์ 

อ้างองิ 

สารหนู (As) กลูตาไธโอน

(Glutathione, GSH) 

ไดไธโอทริทอล

(Dithiothreitol, 

DTT) ซีสเทอีน 

(cysteine, Cys) 

0.064, 0.016, 

0.080 

ขนาดอนุภาค 15 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

ก า ร ร ว ม กัน ข อ ง

อนุภาคทองขนาด

นาโนเมตรจากการ

ผูกกนัระหว่างสาร

หนูกับหมู่ไธออล 

และหมู่ออกไซด ์

[40] 

ปรอท (Hg)  0.24 

 

อนุภาค

ทรงกระบอก

อตัราส่วนกวา้ง

ต่อยาว 1.8 

เปลี�ยนเป็น 1.6 

กลมมากข̂ึน 

สารละลาย

เปลี�ยนจากสีนํ^า

เงินเป็นสีแดง 

ก า ร ร ว ม กัน ข อ ง

อ นุ ภ า ค ท อ ง กั บ

ปรอท 

[41] 

 

 เอนไซม์

ปาเปน (papain) ที�

พบมากในยาง

มะละกอ เป็น

เอนไซมใ์นกลุ่ม 

โปรตีเอส (protease) 

0.2 ขนาดอนุภาค 13 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีม่วง 

การรวมตัวทําให้

อนุภาคทองเปลี�ยน

สี 

[42] 
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ตารางที� 1 ตวัอยา่งสารที�ถูกวิเคราะห์จากการประยกุตใ์ชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรดว้ยวิธีเชิงสี (ต่อ) 

สารทีUวเิคราะห์ สารเคมทีีUใช้ในการ

ดดัแปลงพืcนผวิ

อนุภาคทองขนาด

นาโนเมตร 

ขีดจํากัดในการ

ตรวจวัด 

(ไมโครโมลาร์) 

ขนาดและสีของ

อนุภาคทองทีUใช้ 

(นาโนเมตร) 

กลไกการตรวจ

วเิคราะห์ 

อ้างองิ 

ทองแดง (Cu) ซิเตรท 
 

 

2.5x103 ขนาดอนุภาค 

12.2 นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

การดึงซิเตรทออก

จากผิวอนุภาคทอง

โดยทองแดง  

[43] 
 

 

 แอล-ซีสเทอีน (L-

Cys) 

10 ขนาดอนุภาค 13 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง 

การเกิด sandwich 

complexระหวา่ง

ไออนทองแดงกบั

แอล-ซีสเทอีน 

[44] 

โครเมียม (Cr) ซคัซิเมอร์ (Meso- 

2,3-

dimercaptosuccinic 

acid) 

0.01 ขนาดอนุภาค 14 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

การรวมตวัของ

อนุภาคทอง 

[45] 

แคดเมียม (Cd) ได –1เฮพเปโรล-2-

วายแอล เมททาไธ

โอน (Di-( 

1Hpyrrol- 2- yl) 

methanethione) 

0.016 ขนาดอนุภาค 13 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

แคดเมียมเหนี�ยวนาํ

ใหก้ลุ่มสารที�

ดดัแปลงพ̂ืนผิว

อนุภาคทองรวมตวั

กนั 

[46] 

ตะกั�ว (Pb) กลูตาไธโอน 105 ขนาดอนุภาค 5-

8 นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีม่วง 

การเหนี�ยวนาํให้

เกิดการรวมตวั 

[47] 
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ตารางที� 1 ตวัอยา่งสารที�ถูกวิเคราะห์จากการประยกุตใ์ชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรดว้ยวิธีเชิงสี (ต่อ) 

สารทีUวเิคราะห์ สารเคมทีีUใช้ในการ

ดดัแปลงพืcนผวิ

อนุภาคทองขนาด

นาโนเมตร 

ขีดจํากัดในการ

ตรวจวัด 

(ไมโครโมลาร์) 

ขนาดและสีของ

อนุภาคทองทีUใช้ 

(นาโนเมตร) 

กลไกการตรวจ

วเิคราะห์ 

อ้างองิ 

แคลเซียม (Ca) 4-อะมิโน 6-ไฮด

รอกซิล 2-เมอร์แคป

โธไพริมิดีนโม

โนไฮเดรต (4- 

amino-6-hydroxy-2-

mercaptopyrimidine 

monohydrate) 

76.25 ขนาดอนุภาค 20 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

การรวมตวัของ

อนุภาคทองจาก

ไฟฟ้าสถิตยข์อง

กลุ่มสารที�พ̂ืนผิว

อนุภาคทองกบั

แคลเซียมดดัแปลง 

 

[38] 

แบเรียม (Ba) กรดเมอร์แคปโต

แซคซินิค

(Mercaptosuccinic 

acid, MSA) 

2500 ขนาดอนุภาค 13 

นาโนเมตร 

เปลี�ยนจาก

สารละลายสีแดง

เป็นสีนํ^าเงิน 

การรวมตวัของ

อนุภาคทอง 

[48] 

 

4. สรุป 

 การประยุกต์ใชอ้นุภาคทองขนาดนาโนเมตรเพื�อใชเ้ป็นตวัตรวจติดตามในการวิเคราะห์เชิงสี สามารถใช้
ในการวิเคราะห์ไดห้ลากหลายทั^งทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม ทางการแพทย ์ และการควบคุมคุณภาพอาหาร ถือว่าเป็นอีก
ทางเลือกใหม่ที�น่าสนใจ เนื�องจากอนุภาคทองขนาดนาโนเมตรมีขอ้ดีคือ สามารถเปลี�ยนสีตามขนาดหรือรูปร่างได้
โดยผูวิ้เคราะห์สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าทาํใหส้ามารถพฒันาเป็นอุปกรณ์ตรวจวดัที�ใชง้านง่าย พกพาสะดวก
สามารถนาํไปวิเคราะห์ในภาคสนามได ้อีกทั^งยงัมีพ̂ืนผิวที�สามรถทาํการดดัแปลงใหมี้คุณสมบติัจาํเพาะเจาะจงกบั
สารที�ต้องการตรวจวิเคราะห์ได้หลายกลุ่ม จึงทําให้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรเป็นที�นิยมในการนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเชิงสีอย่างแพร่หลาย 
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1. บทความจดัทาํขึBนโดยใชภ้าษาไทยหรือภาษาองักฤษเท่านัBน และผ่านการตรวจขอ้ผิดพลาดในขอ้ความและจากการ
พิมพ ์

2. ในกรณีที:เป็นบทความที:เคยนาํเสนอในการประชุมวิชาการมาแลว้จะมีเนืBอหาเดิมไดไ้ม่เกิน 50 % ของเนืBอหาทัBงหมด 
และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

3. ทุกบทความที:ไดผ้่านการคดัเลือกเพื:อตีพิมพเ์ผยแพร่ถือเป็นกรรมสิทธิX ของวารสารวิชาการปทุมวนั 
4. กองบรรณาธิการจะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้ขียนทราบภายในเวลา 10 สปัดาห์ นบัจากวนัที:ส่งบทความ 

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

ขัBนที: 1: กองบรรณาธิการจะแจง้ใหผู้ส่้งบทความทราบเมื:อกองบรรณาธิการไดรั้บบทความเรียบร้อยสมบรูณ์ 
ขัBนที: 2: กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหวัขอ้และเนืBอหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของวารสารวชิาการปทุมวนั 
ขัBนที: 3: ในกรณีที:กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรว่าบทความเป็นบทความที:เหมาะสมเพื:อทาํการกลั:นกรองต่อไป 

บรรณาธิการจะส่งใหผู้ท้รงคุณวุฒิในสาขาที:เกี:ยวขอ้ง เพื:อตรวจสอบคุณภาพของบทความ โดยกระบวนการพิจารณากลั:นกรองนีB
ผูท้รงคุณวฒิุจะไม่สามารถทราบขอ้มูลของผูส่้งบทความ (Double-Blind Process) 

ขัBนที: 4: เมื:อผูท้รงคุณวุฒิไดพิ้จารณากลั:นกรองบทความแลว้ว่าอยู่ในระดบัที:เหมาะสมที:จะลงตีพิมพ ์ กองบรรณาธิการ
จะตดัสินใจว่าบทความนัBนๆ ควรจะลงตีพิมพใ์นวารสาร หรือควรส่งให้ผูเ้ขียนนาํกลบัไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัB งหนึ: งหรือ
ปฏิเสธการลงตีพิมพ ์ทัBงนีB สิทธิในการปรับแกต้น้ฉบบัเป็นของผูเ้ขียน กองบรรณาธิการจะตดัสินใจโดยอิงตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ และผา่นความเห็นชอบของกองบรรณาธิการ 
องค์ประกอบของบทความ 

ชื�อเรื�อง (Title) ตอ้งมีทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ ควรใหมี้ความกระชบัและตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละเนืBอเรื:อง 
ชื�อผู้เขียน (Author(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษพิมพเ์ฉพาะชื:อนามสกุลเท่านัBน  



สถานที�ทํางาน (Institutional Affiliation(s)) ภาษาไทยและภาษาองักฤษให้บอกหน่วยงานที:สงักดั ชื:อสถาบนั และที:อยู่
ที:สามารถติดต่อไดท้างไปรษณีย ์เบอร์โทรศพัทท์ี:ทาํงาน ระบุจงัหวดัและรหสั และ E-mail address 

บทคัดย่อ (Abstract) ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษย่อหน้าเดียว สรุปสาระสาํคญัของเรื:อง โดยเฉพาะวตัถุประสงค ์วิธี
การศึกษา และผลการศึกษาและสรุป ไม่ควรเกิน 250 คาํ และให้ระบุคาํสาํคญัไวท้า้ยบทคดัย่อทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จาํนวนไม่เกิน 5 คาํ ในการเขียนบทคดัยอ่ทัBงภาษาไทยและภาษาองักฤษควรมีเนืBอหาตรงกนั 

เนื?อหาของบทความ (Main text)  แบ่งเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันีB  
1.  บทความวิชาการหรือบทความปริทัศน์ (Tutorial papers or Review articles) หวัขอ้และเนืBอหาควรชีBประเด็นที:

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

2. บทความวิจัย (Research papers) ควรมีการนาํเสนอการวิจยัและผลการวิจยัที:ไดรั้บตามระเบียบวิธีวิจยั โดยควรมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปนีB  

2.1 บทนาํ (Introduction) ที:ครอบคลุมความสําคญั และที:มาของปัญหาวิจยั ภาพรวมของบทความ พร้อมทัBงเสนอการ
ทบทวนงานวิจยัที:ผา่นมา  

2.2 วิธีการวจิยั (Research Methodology)  
- บทความวจิยัดา้นวิทยาศาสตร์ ควรอธิบายเกี:ยวกบัเครื:องมือ อุปกรณ์ สารเคมี และวิธีการที:ใชใ้นการวิจยั  
- บทความวิจยัดา้นสังคมศาสตร์ ควรอธิบายวิธีดาํเนินการวิจยัโดยกล่าวถึงวิธีการสุ่มตวัอย่าง ที:มาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แหล่งที:มาของขอ้มูล การเก็บและรวบรวมขอ้มูล การใชเ้ครื:องมือสถิติที:ใชใ้นการวิจยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.3 ผลการศึกษาและการอภิปราย (Results and Discussion) ส่วนของผลการศึกษาให้บรรยายสิ:งที:ไดจ้ากการวิจยัเป็น

สาํคญั พร้อมเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง กราฟ ภาพ หรือ แผนภูมิ ประกอบได ้ ส่วนของการอภิปรายผลควรเชื:อมโยงกบัผล
การศึกษาว่าสอดคลอ้งกบัสมมติฐานหรือแตกต่างจากผลงานวจิยัที:มีผูร้ายงานไวก่้อนหรือไม่อยา่งไร และดว้ยเหตุผลใด โดยตอ้งมี
การอา้งอิงที:เชื:อถือได ้

2.4 สรุป (Conclusion) เป็นการสรุปผลที:ไดจ้ากการวิจยั 
2.5 กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) อาจมีหรือไม่ก็ได ้
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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