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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี เป็ นการแบ่งกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยทังหมด
7 จังหวัดด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มข้อมูลทีนํามาใช้เป็ นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ ารายปี ตังแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.
2560 เก็บรวบรวมจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิ จิทลั เพือเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจยั พบว่าสามารถ
จัดกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 เป็ นจังหวัดทีมีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ ามากจํานวน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิ งเทรา กลุ่มที 2 เป็ นจังหวัดทีมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลาง คือ จังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มที 3 เป็ นจังหวัดทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยจํานวน
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด นอกจากนี การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสามารถจัด
กลุ่มช่วงเวลาของการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที 1 เป็ นช่วงเวลาทีมีการใช้
พลังงานไฟฟ้ ามาก (ตังแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560) กลุ่มที 2 เป็ นช่วงทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลาง (ตังแต่
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558) และกลุ่มที 3 เป็ นช่วงทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อย (ตังแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553)
คําสํ าคัญ: การใช้พลังงานไฟฟ้ า; ภาคตะวันออกของประเทศไทย; การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม
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Abstract
This research was to group the electrical energy consumption of total seven eastern provinces in the
East of Thailand with cluster analysis. The consumption was collected from 2008 to 2017 National Statistical
Office of Thailand, Ministry of Information and Communication Technology. The results of this research
illustrated that cluster analysis was able to divide the electrical energy consumption of all provinces in the East
of Thailand into three clusters. The first cluster consisted of three provinces, Chonburi, Rayong and
Chachoengsao with high electrical energy consumption. The second cluster was moderate electrical energy
consumption (Prachinburi). The third cluster was low electrical energy consumption in association with three
provinces, Chanthaburi, Sakeo and Trat. Moreover, cluster analysis also discriminated periods of the electrical
energy consumption into three groups. The first cluster was the high period of the electrical energy consumption
(2016 to 2017), the second cluster was the moderate period of the electrical energy consumption (2011 to 2015)
and the third cluster was the low period of the electrical energy consumption (2008 to 2010).
Keywords: Electrical Energy Consumption; The East of Thailand; Cluster Analysis
1. บทนํา
ในปั จจุ บนั หลายประเทศมี การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิ จ ด้า นการเมื อง ด้า นคมนาคมขนส่ ง และด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้แต่ละประเทศมีการแข่งขันกันสู ง [1] ประเทศไทยเป็ นหนึ งในประเทศทีกําลังพัฒนา
ซึ งมีการเจริ ญเติบโตด้านอุตสาหกรรมมากขึนทําให้มีการขยายตัวของนิ คมอุตสาหกรรมเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว การ
เจริ ญเติบโตดังกล่าวส่ งผลให้การดํารงชี วิตในปั จจุบนั มีความสะดวกสบายมากขึน อาทิ รถไฟฟ้ าบีทีเอส รถไฟฟ้ า
ใต้ดินเอ็มอาร์ ที รถยนต์พลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น สิ งอํานวยความสะดวกเหล่านีล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ าในการ
ทํางานทังสิ น
ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็ นภูมิภาคมีความสําคัญทางเศรษฐกิ จทีมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนืองเนืองจากภาคตะวันออกมีลกั ษณะภูมิประเทศติดทะเลซึ งอํานวยความสะดวกในด้านการขนส่ งสิ นค้า
ทังทางบกและทางทะเลจึ ง ทําให้มีนิคมอุ ตสาหกรรมเป็ นจํานวนมาก รวมทังหมด 24 แห่ ง [2] นอกจากนี ภาค
ตะวันออกยังมีแหล่งท่องเทียวจํานวนมากเนื องจากสภาพภูมิประเทศมีความสวยงามทางธรรมชาติทงภู
ั เขาและ
ชายฝังทีติดทะเล อีกทังยังไม่ไกลจากกรุ งเทพทําให้สามารถเดินทางมาท่องเทียวได้อย่างสะดวกและใช้ระยะเวลา
ในการเดิ นทางน้อย จากผลกระทบด้านอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของทีพักอาศัยในภาค
ตะวันออกเพิมขึนอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี เนื องจากจังหวัดชลบุรีอยูไ่ ม่ไกลจากภาคกลางและการ
เดิ นทางมีความสะดวกสบาย อี กทังจังหวัดชลบุรีเป็ นจังหวัดทีมีความเจริ ญอย่างต่อเนื องและมีสิงอํานวยความ
สะดวกทีตอบสนองความต้องการของผูอ้ ยู่อาศัย เช่ น ห้างสรรพสิ นค้า สถานบันเทิง ทางด่วนบูรพาวิถี ถนนวง
2
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แหวนรอบนอก แหล่งท่องเทียว เป็ นต้น [3] จากความเจริ ญทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ภาคตะวันออกมีประชากรเข้ามา
อยู่อาศัยเพิมขึนทําให้อตั ราการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิมขึนอย่างต่อเนื องโดยอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ ามีปริ มาณ
เพิมขึนประมาณร้อยละ 5 ต่อปี [4] พลังงานไฟฟ้ ามีความสําคัญมากอีกทังยังสามารถแปลงให้เป็ นพลังงานประเภท
อืนได้โดยอาศัยอุ ปกรณ์ หรื อเครื องมือต่าง ๆ เช่ นพลังงานแสง พลังงานความร้ อน พลังงานเสี ยง เป็ นต้นแหล่ง
เชื อเพลิ งทีใช้ในการผลิตไฟฟ้ า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น นํามันนิ วเคลี ยร์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
พลังงานนํา ชี วมวล ก๊าซชี วภาพ และขยะ [5] การผลิตไฟฟ้ าส่ วนใหญ่ในประเทศไทยได้มาจากก๊าซธรรมชาติซึง
เป็ นแหล่งพลังงานทีใช้แล้วหมดไปและมีอยูอ่ ย่างจํากัด หากมีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากจะส่ งผลให้มีการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติเพิมขึนซึ งอาจส่ งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่าง ๆ [6] ดังนันจึงมีงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในประเทศไทยมากมาย อาทิ ชลวิทย์ เผือกผาสุ ข [7] ศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟ้ าในอาคารแบบบูรณา
การ กรณี ศึกษาอาคารกรมการกงสุ ลด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา บุญญารัตน์ แสงปิ ยะ และคณะ [8] ศึกษา
ปั จจัยทีส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการอนุ รักษ์พลังงานไฟฟ้ าในโรงงานควบคุ มด้วยแผนภูมิควบคุ มผลรวมสะสม
(CUSUM Control Chart) ปรี ยานาจ สิ งห์โต และอาจารี แนบเนี ยน [9] ศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ าของ
นักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา เป็ นต้น
สําหรับงานวิจยั ทีศึกษาเกียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออก เช่น อุไร จูสวัสดิ [10] ศึกษาพฤติกรรมมี
ส่ วนร่ วมในการประหยัดพลัง งานในครั วเรื อนของเจ้าหน้าที ในโรงพยาบาลชลบุ รีด้วยการวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ ง
พรรณนา การทดสอบที (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) และณัฐภาส
รั ศมิ มานนท์ และสุ ภาวดี รั ตนมาศ [11] ศึ กษาลักษณะการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเพือการอนุ รักษ์พลัง งาน สํา หรั บ
โรงแรมพักตากอากาศริ มทะเลจังหวัดชลบุรีดว้ ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็ นต้น จากการค้นคว้าพบว่ายังไม่
มีงานวิจยั ทีศึกษาเกี ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์
แบ่งกลุ่ม
ดังนันงานวิจยั นีจะศึกษาลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยและ
ทําการแบ่งกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ ม
(Cluster Analysis) เป็ นเทคนิ คทีมีจุดเด่นสําหรับใช้จดั กลุ่มตัวแปรทีไม่ทราบมาก่อนว่าควรจัดตัวแปรออกเป็ นกี
กลุ่ม ซึ งเป็ นวิธีแบ่งกลุ่มตัวแปรทีมีลกั ษณะคล้ายกันให้อยูก่ ลุ่มเดียวกันโดยวัตถุประสงค์หลักคือ ลดจํานวนตัวแปร
ลงเพือให้ง่ายต่อการศึกษาหรื อนําไปใช้วิเคราะห์ต่อไป และสําหรับใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการใช้
พลังงานไฟฟ้ าอย่างสิ นเปลืองและลดปั ญหาการใช้พลังงานทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด อีกทังยังช่วยลดผลกระทบของการใช้
พลังงานไฟฟ้ าทีมีต่อสิ งแวดล้อม
2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นีเก็บรวบรวมปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยทังหมด
7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิ งเทรา ตราด ระยอง สระแก้ว และปราจีนบุรี สําหรับข้อมูลทีนํามาวิเคราะห์
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คือ ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ารายปี ตังแต่ พ.ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ. 2560 รวมทังหมด 10 ปี ซึ งมีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์
ต่ อ ชัวโมง (Kilowatt/Hours) ข้อ มู ล ได้รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากสํ า นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงดิ จิ ท ัล เพื อ
เศรษฐกิจและสังคม [12] เหตุผลทีผูว้ ิจยั เลือกใช้ขอ้ มูลจากสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพือเศรษฐกิจ
และสังคม เนื องจากเป็ นหน่วยงานทีมีการเก็บข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าแยกเป็ นรายจังหวัดของแต่ละ
ภาคในประเทศไทย แตกต่างจากข้อมูลจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยทีมีการเก็บเป็ นภาพรวมของกําลัง
การผลิตในระบบไฟฟ้ า
2.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การแบ่งกลุ่มของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยจะวิเคราะห์จากปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
โดยใช้การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม ซึ งใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ Minitab มีขนตอนการดํ
ั
าเนินการดังนี
1) ศึกษาลักษณะทัวไปและแนวโน้มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตามจังหวัดและ
แยกตามปี ด้วยสถิติเชิ งพรรณนา (ค่าเฉลีย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน) แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) และ
แผนภาพกล่อง (Box Plot)
2) การแบ่งกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกแยกตามจังหวัดและแยกตามปี
ด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มจากแผนภาพเดนโดแกรม (Dendrogram)
การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม เป็ นหนึ งในเทคนิ คการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Multivariate Analysis) ใช้สําหรับ
การจัดกลุ่มตัวแปรทีไม่ทราบมาก่อนว่าควรจัดตัวแปรออกเป็ นกี กลุ่ม โดยในการจัดกลุ่มตัวแปรจะพิจารณาจาก
ระยะทาง (Distance) หรื อพิจารณาจากความต่าง (Dissimilarity) ซึ งตัวแปรทีมีระยะทางแตกต่างกันน้อยหรื อมี
ต่างกันน้อยจะถูกจัดไว้ให้อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน ส่ วนตัวแปรทีมีมีระยะทางแตกต่างกันมากหรื อมีความต่างกันมากจะ
ถูกจัดให้อยูค่ นละกลุ่ม ซึ งพิจารณาจากแผนภาพเดนโดแกรม ด้วยวิธีเชิ งลําดับชัน (Hierarchical Method) เป็ นวิธีที
มีการจัดกลุ่ มตัวแปรแบบเป็ นขันตอน ซึ งใช้การรวมกลุ่ ม (Agglomeration) โดยเริ มจากการทีตัวแปรทังหมดอยู่
ต่างกลุ่มกัน หลังจากนันจึ งรวมกลุ่ มตัวแปรทีมีความคล้ายกันมาก หรื อระยะทางต่างกันน้อยจัดกลุ่มไว้ดว้ ยกัน
และใช้วิธีการเชื อมของวาร์ ด (Ward’s Linkage) ซึ งเป็ นวิธีการเชื อมทีพิจารณาระยะทางเป็ นค่าผลรวมกําลังสอง
ของค่าเบียงเบน (Sum Square Deviation) ระหว่างระยะทางของตัวแปรไปทีค่ากลาง (Centroid) ของกลุ่มนัน โดย
ใช้การวัดระยะทาง (Distance Measures) เป็ นการวัดระยะทางแบบเพียร์ สัน (Peason Distance) ซึ งสามารถคํานวณ
ได้จากความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี [13]

d ik =

2
 (X ij - X kj )
k
Var(j)

(1)
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โดยที

X ij

คือ ตัวแปรที i

X kj

คือ ตัวแปรที k
คือความแปรปรวนของตัวแปรที j
คือระยะทางระหว่างตัวแปรที i และตัวแปรที k

Var(j)

dik

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาลักษณะทัวไปและแนวโน้ มปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออก
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาแยกตามจังหวัดดัง
ตารางที 1 พบว่าจังหวัดชลบุรีมีค่าเฉลียของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุ ดเท่ากับ 9,908,325,776 กิโลวัตต์
ต่อชัวโมง และมี ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐานของปริ ม าณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเท่ า กับ 1,437,204,049 กิ โลวัตต์ต่อ
ชัวโมง รองลงมาเป็ นจังหวัดระยองมีค่าเฉลียของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 8,766,019,695 กิ โลวัตต์ต่อ
ชัวโมง และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 1,222,823,930 กิ โลวัตต์ต่อชัวโมง
สําหรับจังหวัดทีมีค่าเฉลียของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยทีสุ ดได้แก่ จังหวัดตราด ซึ งมีค่าเฉลียของปริ มาณ
การใช้พ ลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 472,108,585 กิ โลวัตต์ต่อชัวโมง และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 59,079,827 กิโลวัตต์ต่อชัวโมง
ตารางที 1 สถิติเชิงพรรณนาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตามจังหวัด
(หน่วย: กิโลวัตต์ต่อชัวโมง)
จังหวัด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
สระแก้ว
ตราด

ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าเฉลีย
9,908,325,776
8,766,019,695
4,068,975,927
1,749,076,413
1,004,631,159
603,470,343
472,108,585

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
1,437,204,049
1,222,823,930
626,848,785
352,656,127
143,586,754
108,759,938
59,079,827

ผลการศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาแยกตามช่ วงเวลาดัง
ตารางที 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มี ค่ า เฉลี ยของปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ ามากที สุ ด เท่ า กับ 4,615,911,313
กิโลวัตต์ต่อชัวโมง และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 4,863,749,248 กิโลวัตต์
ต่อชัวโมง และพบว่าในปี พ.ศ. 2552 มีค่าเฉลี ยของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยทีสุ ดเท่ากับ 2,952,289,191
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กิโลวัตต์ต่อชัวโมง และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 3,137,481,782 กิโลวัตต์
ต่อชัวโมง
ตารางที 2 สถิติเชิงพรรณนาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตามปี
(หน่วย: กิโลวัตต์ต่อชัวโมง)
ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้าเฉลีย
3,116,955,663
2,952,289,191
3,416,192,394
3,464,037,664
3,793,708,443
3,906,359,737
4,039,754,206
4,182,920,482
4,472,739,333
4,615,911,313

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
3,428,551,801
3,137,481,782
3,621,815,438
3,614,924,450
3,888,002,425
4,040,372,460
4,184,948,036
4,377,453,312
4,722,541,782
4,863,749,248

ผลการศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพการกระจายแยกตามจังหวัด
ดังรู ปที 1 (a) พบว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกมีปริ มาณลดลงในปี พ.ศ. 2552
หลังจากนันปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิมมากขึนอย่างต่อเนื องจนถึงปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี ยังพบอีกว่าชลบุรี
เป็ นจังหวัดทีมี ป ริ ม าณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ ามากที สุ ดในภาคตะวันออก รองลงมาคื อ จัง หวัดระยอง และผล
การศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพการกระจายแยกตามปี ดังรู ปที 1 (b) พบว่า
ในปี พ.ศ. 2552 ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกมีปริ มาณลดลงหลังจากนันในปี
พ.ศ. 2553 ปริ มาณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าค่อย ๆ เพิมมากขึนอย่างต่อเนื องจนถึ งปี พ.ศ. 2560 ทีมีปริ มาณการใช้
พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุ ด
ผลการศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพกล่องแยกตามจังหวัดดังรู ปที 2
(a) พบว่าจังหวัดชลบุรีมีการกระจายของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุ ด รองลงมาคือ จังหวัดระยอง สําหรับ
การกระจายของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยทีสุ ดคือ จังหวัดตราด และผลการศึกษาปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพกล่ องแยกตามปี ดังรู ปที 2 (b) พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี ยและการ
กระจายของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากทีสุ ด รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 สําหรับค่าเฉลียและการกระจายของ
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยทีสุ ด คือ ปี พ.ศ. 2552
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รู ปที 1 แผนภาพการกระจายปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตาม
(a) จังหวัด และ (b) ปี
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รู ปที 2 แผนภาพกล่องปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตาม (a) จังหวัด และ (b) ปี
3.2 ผลการวิเคราะห์ แบ่ งกลุ่มปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออก
ผลการพิจารณาวัดระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตามจังหวัดด้วยการ
คํานวณระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกด้วยการวัดระยะทางแบบ
เพียร์ สันจากสมการที (1) แสดงดังตารางที 3 พบว่าจังหวัดทีมีระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่างกัน
น้อยทีสุ ดคือ จังหวัดสระแก้วกับจังหวัดตราดจึงถูกจัดให้อยูก่ ลุ่มเดียวกันเป็ นลําดับแรก ส่ วนจังหวัดทีมีระยะทาง
ของปริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าต่า งกันมากที สุ ด คื อจัง หวัดชลบุ รีก ับ จังหวัดปราจี นบุ รีจึง ถู กจัดให้อยู่ก ลุ่ ม
เดียวกันเป็ นลําดับสุ ดท้าย
8
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ตารางที 3 ระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าระหว่างจังหวัดในภาคตะวันออกด้วยการวัดระยะทางแบบ
เพียร์ สัน
จังหวัดที i
สระแก้ว
ชลบุรี
จันทบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี

จังหวัดที k
ตราด
ฉะเชิงเทรา
สระแก้ว
ระยอง
จันทบุรี
ปราจีนบุรี

ระยะทาง ( dik )
0.0121
0.0147
0.0315
0.0424
0.0622
0.0998

ผลการพิจารณาวัดระยะทางของปริ มาณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตามปี ด้วยการ
คํานวณระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี ด้วยการวัดระยะทางแบบเพียร์ สันจากสมการที (1)
แสดงดังตารางที 4 พบว่าปี ทีมีระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่างกันน้อยทีสุ ดคือ ปี พ.ศ. 2556 กับปี
พ.ศ. 2557 จึงถูกจัดให้อยูก่ ลุ่มเดียวกันเป็ นลําดับแรก ส่ วนปี ทีมีระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าต่างกัน
มากทีสุ ด คือ ปี พ.ศ. 2551 กับปี พ.ศ. 2554 จึงถูกจัดให้อยูก่ ลุ่มเดียวกันเป็ นลําดับสุ ดท้าย
ตารางที 4 ระยะทางของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าระหว่างปี ในภาคตะวันออกด้วยการวัดระยะทางแบบ
เพียร์ สัน
ปี พ.ศ. ที i
2556
2551
2559
2554
2555
2554
2551
2551
2551

ปี พ.ศ. ที k
2557
2552
2560
2558
2556
2555
2553
2559
2554

ระยะทาง ( dik )
0.0000228
0.0000442
0.0000496
0.0000711
0.0000711
0.0003410
0.0003994
0.0007933
0.0055337

ผลการแบ่งกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพเดนโดแกรมแยกตามจังหวัด
ดังรู ปที 3 (a) พบว่าสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี
- กลุ่มที 1 กลุ่มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุ่มนีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 4 – 9 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
- กลุ่มที 2 กลุ่มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลางได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มนี มีปริ มาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 1.7 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
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- กลุ่มที 3 กลุ่มจังหวัดทีมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
ตราด กลุ่มนีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 0.4 – 1 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
และผลการแบ่งกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกด้วยแผนภาพเดนโดแกรมแยกตามปี
ดังรู ปที 3 (b) พบว่าสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี
- กลุ่ ม ที 1 กลุ่ ม ปี ที มี ป ริ ม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ ามากได้แ ก่ ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 กลุ่ ม นี มี
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 4.4 – 4.6 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
- กลุ่มที 2 กลุ่มปี ทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลางได้แก่ ปี พ.ศ. 2554 ถึ งปี พ.ศ. 2558 กลุ่มนี มี
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 3.5 – 4.1 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
- กลุ่มที 3 กลุ่มปี ทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยได้แก่ ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2553 กลุ่มนี มีปริ มาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้ าประมาณ 2.9 – 3.4 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชัวโมง
4. วิจารณ์ ผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะทัวไปของปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออกของประเทศไทยตังแต่ปี
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่า ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกมีปริ มาณลดลง
ในปี พ.ศ. 2552 หลังจากนันจะค่อย ๆ มีปริ มาณเพิมมากขึน ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2558 และมีปริ มาณ
สู งมากในช่วงปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ซึ งในการศึกษาครังนีพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐกฤต
ปานขลิบ [14] ทีกล่าวว่าประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพิมมากขึนตังแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 และงานวิจยั ของ
หทัยชนก พรมฝาย และวิภาดา ผะอบทอง [15] กล่าวว่าประเทศไทยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากในปี พ.ศ. 2560
โดยจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามากมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองอาจเป็ นเพราะ
ทัง 2 จังหวัดนีเป็ นทีตังของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จาํ นวนมากอีกทังยังมีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นจึง
ส่ งผลให้ทงั 2 จังหวัดนีมีปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเพิมมากขึนในแต่ละปี [2]
เมือทําการแบ่งกลุ่มปริ มาณการใช้พ ลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์
แบ่งกลุ่มแยกตามจังหวัดพบว่าสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที 1 เป็ นกลุ่มทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก
มีทงหมด
ั
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิ งเทรา ทุกจังหวัดในกลุ่มนี เป็ นจังหวัดทีมี
แหล่ ง ท่ องเที ยวทางธรรมชาติ จาํ นวนมากและมี เส้ นทางคมนาคมที สะดวกซึ งทํา ให้ป ระชาชนจากทุก ภูมิ ภาค
หลังไหลเข้ามาท่องเทียวจึงส่ งผลให้มีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามสถานทีท่องเทียวตลอดจนสถานทีพักมาก
ในแต่ละปี [2] กลุ่มที 2 เป็ นกลุ่มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลางคือ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ งเป็ น
เมืองรองทางด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกแต่มีนิคมอุตสาหกรรมจํานวน [16] ซึ งเป็ นเหตุผลของการใช้ไฟฟ้ าอยู่
ในระดับปานกลาง และกลุ่มที 3 เป็ นกลุ่มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยมีทงหมด
ั
3 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด ทุกจังหวัดในกลุ่มนี ไม่ได้อยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมจึ งมีนิคม
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รู ปที 3 แผนภาพเดนโดแกรมปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของภาคตะวันออกแยกตาม (a) จังหวัด และ (b) ปี
อุตสาหกรรมค่อนข้างน้อยอีกทังประชากรทีอาศัยอยูใ่ นกลุ่มนีมีจาํ นวนไม่มากทําให้กลุ่มนีมีปริ มาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าน้อย
นอกจากนี เมือทําการแบ่งกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มแยกตามปี พบว่าสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที 1 กลุ่มทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก
เป็ นช่ วงเวลาตังแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึ งปี พ.ศ. 2560 เนื องจากการขยายตัวของอุ ตสาหกรรมในช่ วงปี ดัง กล่ าวจึ ง มี
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ประชากรเข้ามาทํางานในภาคตะวันออกเพิมมากขึนจึงทําให้มีประชากรอาศัยอยูค่ ่อนข้างหนาแน่น [17] ส่ งผลให้
ช่ วงเวลา 2 ปี ทีผ่านมามีการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นู โสวันดารา และคณะ [18] ที
กล่าวว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าจะเพิมมากขึนเมือมีจาํ นวนประชากรเพิมมากขึน กลุ่มที 2 กลุ่มช่ วงเวลาทีมี
ปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลางเป็ นช่วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2558 เนื องจากปี พ.ศ. 2554 เกิ ด
อุทกภัยขึน จึงส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตของทีพักอาศัยในภาคตะวันออกเพิมขึนอย่างรวดเร็ วทําให้ช่วงเวลา 5 ปี ที
ผ่านมามีการใช้พลังงานไฟฟ้ าอยู่ในระดับปานกลาง และกลุ่มที 3 กลุ่มช่ วงเวลาทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
น้อยเป็ นช่ วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2551 ถึ ง พ.ศ. 2553 เนื องจากในช่ วงเวลาดังกล่ าวประเทศไทยประสบกับปั ญหา
ทางด้านเศรษฐกิ จทังภาคอุ ตสาหกรรมและการเกษตรทีมีการชะลอตัว จึงส่ งผลให้ในช่ วง 3 ปี ดังกล่าวมีการใช้
พลัง งานไฟฟ้ าน้อย [19] โดยงานวิจยั ครั งนี จะมีป ระโยชน์ใ นการใช้วางแผนป้ องกันไม่ ใ ห้เกิ ดการใช้ป ริ ม าณ
พลังงานไฟฟ้ ามากและการใช้พลังงานไฟฟ้ าอย่างสิ นเปลือง ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทิตา ค้าผล [20] ทีมีการ
วิเคราะห์กระแสไฟฟ้ าขัดข้องในประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มทีเป็ นเครื องมือทีใช้ในการวางแผนระบบ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้เช่นกัน
5. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจยั นีจัดกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออกของประเทศไทยตามจังหวัดสามารถจัด
ได้ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที 1 เป็ นกลุ่มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง และจังหวัดฉะเชิ งเทรา กลุ่มที 2 เป็ นกลุ่ มจังหวัดทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลาง คือจังหวัด
ปราจี นบุ รี และกลุ่ มที 3 เป็ นกลุ่ ม จัง หวัดที มี ปริ ม าณการใช้พลัง งานไฟฟ้ าน้อย ได้แ ก่ จังหวัดจันทบุรี จัง หวัด
สระแก้ว และจังหวัดตราด และนอกจากนี เมือจัดกลุ่มปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยตามช่วงเวลาสามารถจัดได้ 3 กลุ่มเช่นเดียวกันประกอบด้วย กลุ่มที 1 เป็ นกลุ่มทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ า
มากได้แก่ ช่ วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560 กลุ่มที 2 เป็ นกลุ่มทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าปานกลาง
ได้แก่ ช่ วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2554 ถึ ง พ.ศ. 2558 และกลุ่มที 3 เป็ นกลุ่มทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อย ได้แก่
ช่วงเวลาตังแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553
ผลงานวิจยั นี อาจนําไปใช้ศึกษาปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าของจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศ
ไทยทีมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ ามาก เพือใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงการสร้ างมาตรการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดการใช้ปริ มาณพลังงานไฟฟ้ ามากและสิ นเปลืองอีกทังยังสามารถนําผลการวิจยั ในการวางแผนสําหรับ
ดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาได้อย่างตรงจุดมากยิงขึนผูว้ ิจยั และคณะหวังเป็ นอย่างยิงว่างานวิจยั นี จะเป็ นประโยชน์
สําหรับการบริ หารจัดการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด และช่วยลดผลกระทบทีจะมีต่อสิ งแวดล้อมในอนาคต ซึ ง
ในการศึกษาครังต่อไปควรเพิมข้อมูลปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าให้มีหลายปี มากขึนเพือทําให้ผลการวิจยั มีความ
น่าเชื อถื อมากยิงขึน และในการวิเคราะห์ครังต่อไปควรเพิมการศึกษาโดยนําเทคนิ คการวิเคราะห์ส่วนประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis) หรื อ สถิติอืน ๆ เข้ามาสนับสนุนเพือให้มีความน่าสนใจมากยิงขึน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตและออกแบบระบบการประเมินต้นทุน
การผลิ ต ด้วยวิธีการคํานวณต้นทุนตามวิธีปกติ และประยุกต์ใช้หลักการต้นทุนฐานกิจกรรม โดยจะศึกษาผ่าน
โรงงานกรณี ศึกษาเกียวกับผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ยาง เนื องจากรู ปแบบการผลิตเป็ นการออกแบบตามคําสังซื อ และ
มีประเภทของสิ นค้าหลากหลาย ส่ งผลให้มีการเปลียนรู ปแบบการผลิตและขันตอนการผลิตตามลักษณะของสิ นค้า
ดังนันในงานวิจยั นี ผูว้ ิจยั ประมาณการต้นทุนจากสภาพการทํางานในอดี ตในช่ วง 1 ปี ก่อนหน้า เพือเป็ นต้นแบบ
โครงสร้างทางต้นทุนในแต่ละกิจกรรมการผลิต และพัฒนาระบบการคํานวณต้นทุนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Excel เมือนําวิธีการประเมินต้นทุนและโปรแกรมทีออกแบบไว้ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินต้นทุน
ของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง 5 ชนิด พบว่าจากการปรับเปลียนวิธีการคํานวณต้นทุนการผลิตแบบใหม่โดยปรับมาใช้การ
คํานวณต้นทุนกิจกรรม ทําให้ทราบถึ งความแตกต่างของต้นทุนผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่างทัง 5 ชนิ ด พบว่าต้นทุนการ
ผลิตแบบเดิมของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง A, B, C, D และ E มีค่าเท่ากับ 8.1, 15.3, 63.0, 22.5 และ 58.5 บาทต่อชิ น
ตามลําดับ ในขณะทีการคํานวณด้วยวิธีตน้ ทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง A, B, C, D และ E มีค่าเท่ากับ 28.7,
15.2, 42.1, 23.4 และ 49.5 บาทต่อชิ น ตามลําดับ ผลลัพธ์ของงานวิจยั นีพบว่าการประยุกต์ใช้หลักการต้นทุนฐาน
กิจกรรม ทําให้สามารถประเมินต้นทุนผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้า เพือนําไปสู่ การกําหนดราคาขาย
สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยํามากขึน
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Abstract
The purpose of this research is to analyze the cost structure of the manufacturing and to estimate product
costing system by using the normal costing method and applying activity-based costing (ABC) method. The rubber
spare parts factory is used as a case study since a manufacturing process system of this factory is a make to order
and there are various types of products depending on customer needs. The manufacturing cost of product in this
research is approximated from the cost occurred in the one year past to estimate cost structure in process activities
of production. This research develops a manufacturing cost calculation system for a variety of production activities
using Microsoft Excel computer program and applies the designed program to calculate manufacturing costs of
five example products. Then, the difference of the product costs between the activity-based costing method and
the traditional cost estimation method for the five example products can be investigated. The results show that
using the traditional method, the product costs of five example products of A, B, C, D and E are 8.1, 15.3, 63.0,
22.5 and 58.5 Baht per unit, respectively, while using the activity-based costing method, the estimated costs of
products of A, B, C, D and E are 28.7, 15.2, 42.1, 23.4 and 49.5 Baht per unit, respectively. The results of this
research using activity-based costing method can be used to estimate the manufacturing cost of new products
according to customer needs that is able to quickly and accurately price new products.
Keywords: Activity-based costing; Normal costing method; Manufacturing cost estimate
1. บทนํา
ปั จจุบนั แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคทีเปลียนแปลงไปและสื อต่าง ๆ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การของลูกค้า ทําให้ภาคธุ รกิจต้องปรับตัวเพือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในยุค 4.0 ได้ ดังนันธุ รกิ จทีสามารถปรับตัวเพือตอบสนองความต้องการทีหลากหลายในรู ปแบบของสิ นค้าและ
บริ การได้อย่างรวดเร็ ว จะส่ งผลต่อการเติบโตของยอดขายทีเพิมขึน สําหรับกลยุทธ์ทีสําคัญอย่างหนึ งทีภาคธุ รกิจจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุค 4.0 ได้นนั คือการออกแบบสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ทีตอบโจทย์
ความต้องการเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม ทําให้แนวโน้มของการผลิ ตผลิตภัณฑ์เปลียนจากผลิตเพือเก็บเป็ นสต็อก
(Make to Stock) กลายเป็ นผลิตตามคําสังซื อของลูกค้า (Make to Order) หรื อโดยเฉพาะอย่างยิงการออกแบบตาม
คําสังซื อของลูกค้า ซึ งอุปสรรคทีสําคัญประการหนึ งของกลุ่มธุ รกิจ (โดยเฉพาะอย่างยิง SMEs) ทีมีรูปแบบการผลิต
ผลิตภัณฑ์ตามคําสังซื อหรื อออกแบบตามคําสังซื อ คือ การคํานวณต้นทุนการผลิ ต เนื องจากการผลิ ตสิ นค้าแต่ละ
แบบจะมีปัจจัยการผลิ ตทีแตกต่างกันออกไป เช่น วัตถุดิบทีแตกต่างกัน ผ่านขันตอนการผลิตทีแตกต่างกัน รวมทัง
เวลาทีใช้ในแต่ละกระบวนการผลิตและจํานวนแรงงานทีใช้ในแต่ละกิ จกรรมการผลิตทีแตกต่างกัน เป็ นต้น ซึ งใน
การคิดต้นทุนการผลิ ตจะประกอบไปด้วย ค่าวัตถุ ดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ ค่าโสหุ ้ยการผลิ ต เป็ นต้น
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ดังนันถ้าไม่ทราบต้นทุนของผลิ ตภัณฑ์ก็ไม่สามารถตังราคาขายทีมีความเหมาะสมได้ และในกลุ่ มธุ รกิ จทีมีการ
ประมูลราคาเสนอขาย สําหรับผลิตภัณฑ์ทีต้องออกแบบใหม่ตามความต้องการของลูกค้า จําเป็ นทีต้องทราบต้นทุน
ในการผลิตอย่างรวดเร็ ว เพือนําไปเสนอราคาให้กบั ลูกค้าได้ทนั ที ทําให้เพิมโอกาสการได้ลูกค้าอีกด้วย
ดัง นันการวิเคราะห์ โครงสร้ า งต้น ทุ น การผลิ ตและออกแบบระบบการประเมิ น ต้น ทุ น การผลิ ต เพื อ
ประมาณการต้นทุนการผลิตสิ นค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า สําหรับนําไปกําหนดราคาขายทีเหมาะสม จึง
เป็ นสิ งทีจําเป็ นและสําคัญเป็ นอย่างยิงกับกลุ่มธุ รกิจทีมีรูปแบบการผลิตสิ นค้าตามคําสังซือหรื อออกแบบตามคําสัง
ซื อ ยิงไปกว่านันกลุ่มธุ รกิ จ SMEs จํานวนมากมักไม่เคยคํานวณต้นทุนรวมของการผลิ ตทีแท้จริ ง เนื องจากไม่
เข้าใจโครงสร้ างต้นทุน เช่น ไม่ทราบว่าอะไรเป็ นต้นทุนคงที อะไรเป็ นต้นทุนผันแปร อะไรเป็ นต้นทุนรวม จาก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เหล่านีเช่น ค่าวัตถุดิบ แรงงาน โสหุ ย้ ค่านํา ค่าไฟฟ้ า ค่าเสื อมราคาเครื องจักรและ สถานที เป็ นต้น
งานวิจยั นีศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ยาง เช่น ยางรอง
แท่ น เครื อง ซี ล ยาง ยางโอริ ง ชิ นส่ ว นยางในรถจัก รยานยนต์ ชิ นส่ ว นยางในรถยนต์ และ ชิ นส่ ว นยางใน
เครื องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น เนืองจากโรงงานตัวอย่างเป็ นกลุ่มธุ รกิจขนาดเล็กทีผลิตผลิตภัณฑ์ทีมีความหลากหลายตาม
แบบจากลูกค้า และในการผลิ ตจะต้องออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ ง่ายในการ
ผลิต และเกิ ดเศษเหลือ (ยางคอมปาวด์ทีล้นออกจากแม่พิมพ์ของกระบวนการอัดขึนรู ปผลิตภัณฑ์) จากการผลิ ต
น้อยทีสุ ด เป็ นต้น ซึ งการประเมินต้นทุนการผลิ ตสําหรับผลิ ตภัณฑ์ใหม่ทีออกแบบผลิ ตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิ ตตามความต้องการของลูกค้าให้มีความใกล้เคียงต้นทุนการผลิ ตทีแท้จริ งและสามารถประเมินต้นทุนได้ง่าย
เพือเสนอราคาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วเป็ นสิ งทีมีความสําคัญมากสําหรับธุ รกิจนี เนื องจากถ้าไม่สามารถทราบ
ได้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิ ตและการดําเนิ นการทีแท้จริ งมีค่าต้นทุนเป็ นเท่าไร ส่ งผลให้ไม่สามารถทราบว่าราคา
เสนอขายทีกําหนดขึนนันมีความแม่นยําและเหมาะสมหรื อไม่ เพราะถ้าราคาขายทีกําหนดตําเกินไป ก็อาจทําให้มี
ยอดคําสังซื อเข้ามามาก แต่กลับส่ งผลให้ผลประกอบการของธุ รกิจขาดทุน และถ้าราคาขายทีกําหนดสู งเกินไป ก็
อาจทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอืนในระดับคุณภาพเดียวกันได้ เป็ นต้น
จากปั ญหาดังกล่ าวข้างต้น งานวิจยั นี จะนําเสนอการออกแบบระบบการประเมินต้นทุนการผลิ ต ด้วย
วิธีการคํานวณต้นทุนตามวิธีปกติ (Normal Costing) ซึ งประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบทางตรงทีเกิดขึนจริ ง ค่าแรง
ทางตรงทีเกิ ดขึ นจริ ง และค่า ใช้จ่า ยการผลิ ตจะกําหนดไว้เป็ นอัตราค่า ใช้จ่ า ยการผลิ ตจัดสรร (Manufacturing
Overhead Application Rate) [1] ซึ งจะประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตทีคาดว่าจะเกิดขึนในช่วงเวลาการผลิตหนึ ง ๆ
ในการทําบัญชี ตน้ ทุน เป็ นการรวบรวมข้อมูลบัญชี ทางการเงิ นและบัญชี เพือการจัดการมาใช้เพือการคํานวณและ
วิเคราะห์ เกี ยวกับต้นทุนทีใช้ใ นการผลิ ต โดยใช้ข ้อมู ลหลาย ๆ ด้านในการคิดต้นทุ นการผลิ ต เช่ น ค่าวัตถุ ดิบ
ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าโสหุ ้ยการผลิต เป็ นต้น ระบบบัญชี ตน้ ทุน สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้แก่ ระบบบัญชี ตน้ ทุนแบบดังเดิ ม (Traditional Costing) และระบบบัญชี ตน้ ทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based
Costing) อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของกระบวนการไม่ได้ถูกนํามาพิจารณาในการคิดต้นทุนด้วยวิธีดงเดิ
ั ม ซึ ง
อาจทําให้ผลลัพธ์การคํานวณต้นทุนด้วยวิธีดงเดิ
ั มมีความบิดเบือนไปจากความเป็ นจริ งได้ กล่าวคือ สิ นค้าบางชนิ ด
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แม้จะผลิ ตในปริ ม าณน้อยแต่ ถ้า กระบวนการผลิ ต มี ค วามซับ ซ้อนมาก สิ นค้า ดัง กล่ า วควรได้รับ การปั นส่ ว น
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากกว่าสิ นค้าทีมีความซับซ้อนในการผลิตน้อยกว่า [2] จากปั ญหาดังกล่าว Cooper และ Kaplan
[3] นําเสนอแนวคิดในการคํานวณต้นทุนสิ นค้าและบริ การใหม่ทีเรี ยกว่า ต้นทุนฐานกิจกรรม ซึ งวิธีการคิดต้นทุน
แบบระบบบัญชี ตน้ ทุนฐานกิจกรรมเป็ นระบบการคิดต้นทุนทีแยกตามกิ จกรรมการผลิต ส่ งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การขึน โดยเป็ นการรวบรวมข้อมูลต้นทุนในแต่ละกิจกรรม และกําหนดตัวผลักดันต้นทุน เพือให้ง่ายต่อ
การจัดกลุ่มต้นทุน แล้วนํากลุ่มต้นทุนทีได้มาจัดสรรลงสู่ ผลิตภัณฑ์ เพือคํานวณหาต้นทุนต่อหน่วยต่อไป
การศึกษาการคํานวณต้นทุนการผลิตโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม มีนกั วิจยั จํานวนมากทีได้ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมในการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ Lu และคณะ
[4] นําเสนอการคํานวณต้นทุนฐานกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตและจัดจําหน่ายชิ นส่ วนจักรยานทีใช้เป็ น
กรณี ศึกษา เนื องจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวมีการจําหน่ ายสิ นค้าในราคาทีสู งกว่าบริ ษทั อืน ๆ ในประเทศ
ไต้หวัน ทําให้เกิดความเสี ยเปรี ยบในตลาดแข่งขัน ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตโดยอาศัย
ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ในการปรับปรุ งและนําไปเปรี ยบเทียบกับต้นทุนแบบดังเดิม Lere [5] ได้สร้างเครื องมือที
ช่วยในการกําหนดราคาขายโดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเข้าช่วย ซึ งระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการช่ วยกําหนดราคาขายได้ดีกว่าวิธีตน้ ทุนแบบเดิม คือ ระบบต้นทุนฐานกิ จกรรมสามารถแยกความแตกต่าง
ต้นทุนทีเกิดขึนในคําสังซื อทีแตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้ดีกว่าระบบต้นทุนแบบเดิม เนื องจากสามารถปั น
ส่ วนค่าใช้จ่ายในการผลิ ตเข้าสู่ ตน้ ทุนผลิ ตในแต่ละคําสังผลิ ตได้ถูกต้องเทียงตรงมากขึน และสามารถนําเสนอ
ข้อมูลทีมีความถูกต้องและเหมาะสมต่อการตัดสิ นใจ ทีสามารถช่ วยให้นักการตลาดสามารถทํางานตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและองค์กรได้ดียิงขึน Kaiser [6] ได้ศึกษาเกียวข้องกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนของกิจกรรมการ
ปฏิ บตั ิการนอกชายฝัง (Offshore Operating) ของแท่นขุดเจาะนํามันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ
นําเสนอแบบจําลองปั จจัยทีมีผลต่อต้นทุนการดําเนิ นการและการกําหนดพารามิเตอร์ ทีเกียวข้องทีง่ายต่อการใช้
งานในสเปรดชี ต (Spreadsheet) โดยมีพืนฐานการวิเคราะห์ด้วยต้นทุนฐานกิจกรรมและความรู ้ทางด้านวิศวกรรม
เพือประเมินค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง รวมทังนําเสนอข้อจํากัดต่าง ๆ เพือการประมาณราคาต้นทุนการดําเนิ นงานนอก
ชายฝั ง Alami และ ElMaraghy [7] นําเสนอการคํานวณต้นทุนจากแนวคิดการจัดสรรชัวโมงการทํางานของ
เครื องจักรด้วยวิธีการดังเดิมและต้นทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมทีมีการผลิตแบบไม่ต่อเนื อง (Job shop) โดย
การสร้ างสมการทางคณิ ตศาสตร์ ของความสัมพันธ์ระหว่างชัวโมงการทํางานของเครื องจักรต่อปี และอัตราการ
ทํางานของเครื องจักรรายชัวโมง Woters และ Stecher [8] พัฒนาระบบการคํานวณต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ขนาด
กลาง โดยอาศัยข้อมูลแบบเรี ยวไทม์ (Real Time) ของชัวโมงการทํางานของเครื องจักรในการผลิตทีมีการเปลียน
รู ปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์บ่อยๆ ซึ งมีเป้ าหมายในการทํากําไรจากการผลิตผลิตภัณฑ์ทีหลากลายและเปลียนแปลง
บ่อย จากแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคนิ คการคํานวณต้นทุนฐานกิ จกรรม งานวิจยั นี ได้นาํ เสนอวิธีการการ
ประเมินต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการคํานวณต้นทุนตามวิธีปกติ และประยุกต์ใช้หลักการต้นทุนฐานกิ จกรรม โดย
การแยกค่า ใช้จ่ ายของแต่ ละกิ จกรรมและกําหนดพารามิเตอร์ ทีเกี ยวข้องทีนํา มาใช้ในการออกแบบโปรแกรม
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สํ า เร็ จ รู ป โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อช่ ว ยในการคํา นวณต้น ทุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ด้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง แม่ น ยํา รวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิ ภาพ และง่ายต่อการใช้งาน ซึ งงานวิจยั นีได้ศึกษาผ่านโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ยาง ทีใช้
เป็ นกรณี ศึกษา และนําผลทีได้ไปประยุกต์ใช้กบั โรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างดังกล่าว
2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจยั นีศึกษาและนําเสนอการประเมินต้นทุนการผลิต โดยประยุกต์ใช้การคํานวณต้นทุนตามวิธีปกติ
และหลักการต้นทุนฐานกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ยาง ซึ งขันตอนการดําเนิ นงานวิจยั
ประกอบด้วย การศึ ก ษาข้อมู ล ทัวไปของการผลิ ตของกรณี ศึ ก ษาโรงงานผลิ ต ชิ นส่ วนอะไหล่ ย าง การศึ ก ษา
กระบวนการผลิ ต การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม การวิเคราะห์โครงสร้ างต้นทุนการผลิ ต และการคํานวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี
2.1 ข้ อมูลทัวไปของการผลิตของกรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ ยาง
โรงงานอุตสาหกรรมทีใช้เป็ นกรณี ศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตและออกแบบระบบการ
ประเมินต้นทุนการผลิต เพือประมาณการต้นทุนการผลิตสิ นค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้านัน จะศึกษาจาก
โรงงานผลิตชิ นส่ วนอะไหล่ยาง ซึ งเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตและรับจ้างผลิตชิ นส่ วนยางทีขึนรู ปโดยอาศัยความร้อนและ
แรงอัดบนแม่พิมพ์ (Compression Mold) ตามแบบทีต้องการ ตัวอย่างเช่ น ยางรองแท่นเครื อง ซี ลยาง ยางโอริ ง
ชิ นส่ วนยางในรถจักรยานยนต์ ชิ นส่ วนยางในรถยนต์ และ ชิ นส่ วนยางในเครื องใช้ไ ฟฟ้ า เนื องจากลัก ษณะ
กระบวนการผลิตจะมีลาํ ดับขันตอนแบบเดียวกัน แต่ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้หลากหลายตามรู ปแบบของแม่พิมพ์
และสู ตรของการบดผสมยางและสารเคมี ในขันตอนการผลิ ตจะมีความแปรปรวนของระยะเวลาการผลิ ตบาง
ขันตอน ปริ มาณของเสี ยทีเกิดขึน และเศษเหลือของยางจากการอัดขึนรู ป ตามรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ ทําให้ส่งผล
ต่อการคํานวณต้นทุนในการผลิ ตของผลิ ตภัณฑ์แต่ละประเภทเป็ นเรื องทียาก โดยเฉพาะอย่า งยิงการประเมิ น
ต้นทุ นการผลิ ตเบื องต้น ก่ อนที จะมี ข ้อมู ล การผลิ ตจริ ง เพื อนํา ไปกํา หนดราคาเสนอขายให้ก ับ ลู ก ค้า ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
2.2 การศึกษากระบวนการผลิต การวิเคราะห์ และระบุกจิ กรรม
ในกระบวนการผลิตยางจะประกอบด้วย 6 ขันตอนการผลิตหลัก ๆ ดังต่อไปนี
กระบวนการที 1 การบดผสมยางและสารเคมี เป็ นขันตอนการบดผสมระหว่างยางและสารเคมีต่าง ๆ ให้
เข้ากันหรื อเป็ นเนือเดียวกัน
กระบวนการที 2 การรี ดยางคอมปาวด์ เป็ นขันตอนการรี ดยางคอมปาวด์ให้เป็ นแผ่น เพือปรับความหนา
และความบางของแผ่นยางคอมปาวด์ให้เหมาะสําหรับการนําไปทดสอบและขึนรู ป
กระบวนการที 3 การตัดยางคอมปาวด์ เป็ นขันตอนการตัดยางคอมปาวด์ให้เป็ นแผ่นให้ได้ขนาดเพือนําไป
อัดขึนรู ป
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กระบวนการที 4 การอัดขึนรู ปยางผลิตภัณฑ์ เป็ นขันตอนการอัดยางคอมปาวด์ผา่ นแม่พิมพ์ทีมีรูปร่ างต่าง ๆ
ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
กระบวนการที 5 ตัดแต่งชินงาน เป็ นขันตอนการตัดแต่งผลิตภัณฑ์โดยตัดแต่งด้วยกรรไกร
กระบวนการที 6 การตรวจสอบชิ นงาน เป็ นขันตอนการตรวจสอบผลิ ตภัณ ฑ์ ต ามคุ ณ ลัก ษณะของ
ผลิตภัณฑ์ตามข้อกําหนด
โดยทัวไปขันตอนการผลิตจะประกอบไปด้วยกิ จกรรมต่าง ๆ เมือวิเคราะห์กระบวนการผลิ ตพบว่าจะมี
กระบวนการทีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริ มาณการผลิต เช่นค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในการเดิ น
เครื องจักร แต่ก็มีบางกิจกรรมทีก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทีไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริ มาณการผลิต เช่น กิจกรรม
การตังค่าเครื องจักร กิจกรรมการเตรี ยมการผลิต กิจกรรมการตรวจสอบ กิจกรรมการขนย้ายงานระหว่างผลิต เป็ น
ต้น ดังนันงานวิจยั นี ศึกษาและวิเคราะห์ กระบวนการผลิ ต โดยพิจารณาว่าในกระบวนการผลิ ตมีกิจกรรมหลัก
อะไรบ้าง และพิจารณากิจกรรมย่อย พร้อมทังระบุกิจกรรมย่อยตามระดับของกิจกรรม (Activity Levels) 4 ระดับ
ประกอบด้วย กิจกรรมทีเกิดขึนในแต่ละหน่วยผลิต (Unit Level Activity) กิจกรรมทีเกิดขึนในแต่ละครังกิจกรรม
ของการผลิต (Batch Level Activity) กิจกรรมทีทําโดยรวมเพือให้สามารถผลิตและขายสิ นค้า (Product Sustaining
Activity) และกิ จกรรมที เกิ ดขึ นโดยรวมเพื อให้ ก ารดํา เนิ น งานทัวไปเป็ นไปตามปกติ (Facility Sustaining
Activity) [9] เพือให้สามารถเลือกใช้ตวั ผลักดันต้นทุนของแต่ละกิจกรรม (Cost Driver) ทีสอดคล้องกับระดับของ
กิ จกรรม เพราะพฤติ ก รรมการเกิ ดต้นทุ นของกิ จกรรมแต่ล ะระดับ ต่า งกัน ซึ งตัวผลัก ดันต้นทุ น คื อ สาเหตุ ที
ก่อให้เกิดต้นทุน เป็ นการวิเคราะห์วา่ ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนนันมีสาเหตุมาจากอะไร [10]
ผลของการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิ ตของโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้เป็ นกรณี ศึกษา สามารถ
ระบุกิจกรรมหลักของกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อย ระดับกิจกรรม และตัวผลักดันต้นทุนทีสอดคล้องกับแต่ละ
กิ จกรรมได้ดงั ตารางที 1 การวิเคราะห์กิจกรรมหลักของโรงงานอุ ตสาหกรรมตัวอย่างพบว่าบางกิจกรรมหลักที
เกียวข้องกับการทํางานของเครื องจักร โดยทัวไปจะมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเตรี ยมวัตถุดิบและ
การตังค่าเครื องจักร กิจกรรมการเดินเครื องจักร และการสุ่ มตรวจสอบ โดยระดับของกิจกรรมการเตรี ยมและการ
สุ่ มตรวจสอบจะเป็ นกิจกรรมทีเกิดขึนในแต่ละครังกิจกรรมของการผลิต ซึ งก่อให้เกิดต้นทุนเป็ นรายครังของทุก ๆ
ล็อตของการผลิต ซึ งจะมีตวั ผลักดันต้นทุนเป็ นชัวโมงการเตรี ยมวัตถุดิบและเครื องจักร และจํานวนชิ นตรวจสอบ
ตามลํา ดับ ในขณะที ระดับ ของกิ จ กรรมการเดิ น เครื องจัก รจะเป็ นกิ จ กรรมที เกิ ด ขึ นในแต่ ล ะหน่ ว ยผลิ ต ซึ ง
ก่อให้เกิดต้นทุนตามจํานวนหน่ วยทีผลิ ต ในบางกิ จกรรมจะมีการกําหนดตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver)
หมายถึ ง ปั จจัยหรื อเกณฑ์ทีใช้เป็ นตัวกําหนดสัดส่ วนการใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยในทีนี จะแบ่งต้นทุนออกเป็ น 2
ประเภท คือ ต้นทุนทีขึนกับชัวโมงการทํางานของเครื องจักร (Machine Hours) และต้นทุนทีขึนกับชัวโมงการ
ทํางานของพนักงาน (Man Hours) ซึ งจะพิจารณาจากการทํางานของแต่ละแผนกว่ามีการทํางานโดยใช้เครื องจักร
หรื อแรงงานพนักงานเป็ นหลัก ถ้าแผนกผลิตนันมีการทํางานโดยใช้เครื องจักรเป็ นหลัก ต้นทุนของแผนกผลิตนัน
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ตารางที 1 การวิเคราะห์ระดับกิจกรรมและตัวผลักดันต้นทุนทีสอดคล้องกับแต่ละกิจกรรม
กิจกรรม
การออกแบบสิ นค้าเฉพาะอย่าง
การวางแผนการผลิต
การสังซือวัตถุดิบ
การตรวจรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ

กิจกรรมย่ อย
-

ระดับกิจกรรม
Product level
Batch level
Batch level
Batch level
Unit level

ตัวผลักดันต้ นทุน
จํานวนครังการออกแบบสิ นค้า
จํานวนครังการวางแผนการผลิต
จํานวนครังการสังซือวัตถุดิบ
จํานวนครังการตรวจรับวัตถุดิบ
พืนทีในการจัดเก็บวัตถุดิบ
ชัวโมงการเตรี ยมวัตถุดิบ (ยางและสารเคมี) และ
เครื องจักร
ชัวโมงการเดินเครื องบดผสม
ชัวโมงการเตรี ยมวัตถุดิบ (ยางคอมปาวด์) และ
เครื องจักร
ชัวโมงการเดินเครื องรี ดยาง
ชัวโมงการเตรี ยมวัตถุดิบ (ยางคอมปาวด์) และ
เครื องจักร

การเตรี ยม

Batch level

การบดผสม

Unit level

การเตรี ยม

Batch level

การรี ด

Unit level

การเตรี ยม

Batch level

การตัด

Unit level

ชัวโมงการเดินเครื องตัดยาง

การเตรี ยม

Batch level

การอัดขึนรู ปผลิตภัณฑ์

การอัดขึนรู ป

Unit level

การตัดแต่งผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การบรรจุผลิตภัณฑ์
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์

การสุ่มตรวจ
-

Batch level
Unit level
Batch level
Unit level
Unit level

ชัวโมงการเตรี ยมวัตถุดิบและเครื องจักร
Man hrs. ชัวโมงแรงงานอัดขึนรู ป
M/C hrs.
ชัวโมงการเดินเครื องอัด
จํานวนชินตรวจสอบ
ชัวโมงแรงงานการตัดแต่งผลิตภัณฑ์
จํานวนชินตรวจสอบ
ชัวโมงแรงงานการบรรจุผลิตภัณฑ์
พืนทีในการจัดเก็บผลิตภัณฑ์

การบดผสมยางและสารเคมี

การรี ดยางคอมปาวด์

การตัดยางคอมปาวด์

ก็จะขึนกับชัวโมงการทํางานของเครื องจักร แต่ถ้าแผนกผลิ ตนันมีการทํางานโดยใช้แรงงานพนักงานเป็ นหลัก
ต้นทุนของแผนกผลิ ตนันก็จะขึนกับ ชัวโมงการทํา งานของพนัก งาน โดยการทํา งานของฝ่ ายสนับ สนุ นจะใช้
แรงงานพนักงานเป็ นหลักเสมอจึงไม่จาํ เป็ นต้องแบ่งตัวผลักดันกิจกรรม แต่ในกิจกรรมบางกิจกรรมบางครังอาจ
ประกอบด้วยการทํางานของคนและเครื องทีแตกต่างไปตามแต่ละผลิ ตภัณฑ์ ส่ งผลให้มีชัวโมงการทํางานของ
เครื องจักรและพนักงานไม่เท่ากัน เช่นบางผลิตภัณฑ์ใช้คน 1 คน คุมเครื องจักร 3 เครื อง บางผลิตภัณฑ์ใช้คน 1 คน
คุ มเครื องจักร 6 เครื อง ทําให้จะพิจารณาตัวผลักดันกิ จกรรมแยกตามชัวโมงการทํางานของคน และชัวโมงการ
ทํางานของเครื องจักร เพือให้ง่า ยต่อการคํานวณ ส่ วนต้นทุนทีมีการทํางานหลักเป็ นเครื องจักรและใช้จาํ นวน
คนงานเท่าเดิมไม่วา่ สิ นค้านันเป็ นชนิดใด จะพิจารณาตัวผลักดันกิจกรรมรวมเป็ นชัวโมงการทํางานของเครื องจักร
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(ซึ งมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายทังคนและเครื องจักร) ในส่ วนของต้นทุนทีไม่ได้ขึนกับชัวโมงการทํางานของเครื องจักร
และพนักงาน สามารถจัดสรรลงสู่ ผลิตภัณฑ์โดยตรงได้เลย รายละเอียดการวิเคราะห์แสดงดังตารางที 1
2.3 การวิเคราะห์ โครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
หัวข้อนี แสดงการรวบรวมรายการต้นทุนโดยพิจารณาจากกิ จกรรมทีดําเนิ นการว่าในแต่ละกิ จกรรมมี
ต้นทุนอะไรทีเกิ ดขึนบ้าง ซึ งแบ่งตามการวิเคราะห์ตน้ ทุนทางบัญชี เพือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจ
จากนันกํา หนดเกณฑ์ก ารจัดสรรต้นทุน หรื อหมายถึ ง ปั จจัย ทีก่ อให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงของต้นทุ นในแต่ล ะ
กิจกรรม สําหรับจัดสรรและปั นส่ วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายจะแปรผันตามตัวผลักดันทีกําหนด เช่น จัดสรร
ตามแผนกผลิ ต จัดสรรตามสัดส่ วนชัวโมงการทํางานของพนักงาน จัดสรรตามล็อตทีผลิ ต เป็ นต้น รายละเอียด
รายการต้นทุนและเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนแสดงดังตารางที 2
2.4 การคํานวณอัตราค่ าใช้ จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรม
การคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมจะเป็ นการนําต้นทุนทรัพยากรต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การผลิต ได้แก่ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุ ้ยการผลิต โดยการปั นส่ วนต้นทุนดังกล่าวเข้าสู่ กิจกรรมในตารางที 1 ถ้า
รายการค่าใช้จ่ายใดเกิ ดจากกิ จกรรมเดี ยวก็จะระบุเข้าสู่ กิจกรรมนันโดยตรง แต่ถ้าค่าใช้จ่ายรายการใดเกิ ดจาก
กิจกรรมหลายกิจกรรม ต้องปั นส่ วนต้นทุนเข้าสู่ กิจกรรมทีมีความสัมพันธ์กบั ต้นทุนนัน ๆ ตามเกณฑ์การปั นส่ วน
ต้นทุนตามรายการต้นทุนทีกําหนดไว้ขา้ งต้น
งานวิจยั นี จะคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิ ตตามฐานกิจกรรมจากค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิ ต
และค่าโสหุ ้ยการผลิต โดยทีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึนจริ ง 1 ปี ย้อนหลังของยอดการผลิ ต
สิ นค้าทีเกิดขึนในรอบปี ดังกล่าว จากนันนํามาจัดสรรตามเกณฑ์การปั นส่ วนต้นทุนไปยังกิจกรรมทีมีความสัมพันธ์
กับค่าใช้จ่ายนัน ๆ และจะสามารถคํานวณหาอัตราต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยตัวผลักดันต้นทุนแสดงดังสมการที (1)
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วย =

อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรม
ปริ มาณตัวผลักดันต้นทุน

(1)

ผลการคํานวณอัตราค่ าใช้จ่ายการผลิ ตตามฐานกิ จกรรมต่อหน่ วย สํ าหรั บนําไปใช้เป็ นพื นฐานของการ
ประมาณต้นทุนการผลิตสิ นค้าทีเกิ ดขึนในอนาคต ประกอบด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วยของ
กิจกรรมหลัก หรื อกิจกรรมย่อยในกรณี ทีมีกิจกรรมย่อย โดยจะเป็ นต้นทุนทีประกอบด้วยค่าแรงทางตรงและโสหุ ้ยการ
ผลิตทีมีการปั นส่ วนต้นทุนแต่ละรายการเข้าสู่ กิจกรรมตามเกณฑ์การปั นส่ วนต้นทุนตามรายการต้นทุนทีกําหนดไว้
2.5 การออกแบบการประเมินต้ นทุนต่ อผลิตภัณฑ์
การคํานวณต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์นนั เป็ นการนําต้นทุนทังหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนผลิตภัณฑ์ทีต้องการ
ผลิ ตในแต่ละล็อต ในการรวมต้นทุนทังหมดนี เข้าไว้ด้วยกันจะพิจารณาถึ งกิจกรรมทีเกิ ดขึนของการผลิ ตนัน ๆ
เนืองจากว่าการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดสําหรับการผลิตตามคําสังซื ออาจมีกิจกรรมทีแตกต่างกันออกไป จากนัน
บวกทบต้นทุ นจากกิ จกรรมที เกิ ดขึ นทังหมด จากนันก็ จะหารด้วยจํา นวนผลิ ตภัณฑ์ที จะต้อ งผลิ ต ก็ จะได้ม า
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ตารางที 2 รายการต้นทุนและเกณฑ์การปั นส่ วนต้นทุน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายการต้ นทุน
ค่าวัตถุดิบทางตรง (Raw Material)
ค่าสารเคมี
ค่าจ้างพนักงานฝ่ ายผลิต (DL)
ค่าจ้างกรรมการผูจ้ ดั การ (Managing Director)
ค่าจ้างพนักงานฝ่ ายการตลาด
ค่าจ้างพนักงานฝ่ ายวางแผนการผลิต
ค่าจ้างพนักงานฝ่ ายออกแบบ
ค่าจ้างเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทํางาน
ค่าจ้างพนักงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (HR)
ค่าจ้างหัวหน้าฝ่ ายซ่อมบํารุ ง (Lead Maintenance)
ค่าจ้างพนักงานช่างซ่อมบํารุ งคนที 1 และ 2
ค่าจ้าง Engineering และ Production
ค่าจ้างพนักงานสํานักงาน
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC)
ค่าเสื อมราคาอาคาร
ค่าเสื อมราคาเครื องจักร
ค่าเสื อมราคาแม่พิมพ์ขึนรู ป (Die)
ค่าวัสดุสินเปลือง
ค่าอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าวัสดุหีบห่อ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสวัสดิการ
ค่าไฟฟ้ าในส่วนส่องสว่างและเครื องปรับอากาศ
ค่าไฟฟ้ าส่วนผลิต
ค่าอุปกรณ์ช่างซ่อมบํารุ ง
ค่าอะไหล่ (Spare part)
ค่าประกันภัยโรงงาน
ค่านํามันเชือเพลิงเครื องจักร

เกณฑ์ การจัดสรรต้นทุน
จัดสรรตามสัดส่วนการใช้วตั ถุดิบต่อกิจกกรม
จัดสรรตามสัดส่วนการใช้วตั ถุดิบต่อกิจกกรม
จัดสรรตามสัดส่วนชัวโมงการทํางานของพนักงาน
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามล็อตทีผลิต
จัดสรรตามล็อตทีผลิต
จัดสรรตามรายสิ นค้า
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามสัดส่วนการดูแลเครื องจักร
จัดสรรตามสัดส่วนการดูแลเครื องจักร
จัดสรรตามสัดส่วนการดูแลแผนกในฝ่ ายผลิต
จัดสรรตามแผนกผลิต
จัดสรรตามพืนที
จัดสรรตามล็อตทีผลิต
จัดสรรตามพืนที
จัดสรรตามอายุการใช้งาน 7 ปี
จัดสรรตามอายุการใช้งาน 3 ปี ตามรายสิ นค้า
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามแผนกผลิต
จัดสรรตามแผนกทีใช้
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามจํานวนพนักงานทังหมด
จัดสรรตามกําลังไฟฟ้ าของเครื องจักร
จัดสรรตามจํานวนเครื องจักรทังหมด
จัดสรรตามเครื องจักรทีใช้
จัดสรรตามพืนที
จัดสรรตามเครื องจักรทีใช้

ซึ งต้น ทุ นต่ อ ผลิ ต ภัณฑ์ ดัง นันการแยกค่ า ใช้จ่า ยของแต่ ล ะกิ จกรรมจะทํา ให้เห็ น ถึ ง ต้น ทุ นที เกิ ด ขึ นในแต่ ล ะ
กิ จ กรรมจนออกมาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ และทํา ให้ ไ ด้รู้ว่า ต้น ทุ น ก่ อ นหน้า กิ จ กรรมนัน ๆ มี ต้น ทุ น เท่ า ไร ตัว อย่า ง
โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการประเมินต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์ของโรงงานตัวอย่าง
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ตัวอย่างโปรแกรม Microsoft Excel ทีใช้ในการประเมินต้นทุนต่อผลผลิต (ดังรู ปที 1) แสดงการกําหนด
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมการผลิต ซึ งเป็ นการรวมค่าแรงทางตรงและค่า
โสหุ ้ยการผลิต ในการใช้งานจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ทีต้องการผลิตประกอบไปด้วยกิ จกรรมใดบ้าง โดยพิจารณา
หน่ วยของแต่ละกิจกรรมว่าในการผลิ ตแต่ละล็อตการผลิ ตจะเกิ ดจํานวนกิ จกรรมนัน ๆ เป็ นเท่าใดตามหน่ วยของ
กิจกรรมนัน ๆ ในโปรแกรมจะต้องกําหนดค่าวัตถุ ดิบทางตรงและในการผลิตผลิตภัณฑ์นนั ๆ จะมีจาํ นวนชิ นงาน
ต่อล็อตการผลิ ตเป็ นเท่าไร จากนันโปรแกรมจะคํานวณค่าต้นทุนต่อหน่ วยของกิ จกรรมการผลิ ต และต้นทุนต่อ
หน่วยของการผลิต

รู ปที 1 ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ในการประเมินต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์
3. ผลการออกแบบและประยุกต์ ใช้ ระบบการประเมินต้ นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์
เนื องจากโรงงานอุ ตสาหกรรมทีใช้เป็ นกรณี ศึกษามีผลิ ตภัณฑ์ทีผลิ ตหลากหลาย การประมาณต้นทุ น
ผลิตภัณฑ์และการกําหนดราคาขายแต่เดิมจะถูกกําหนดโดยอาศัยประสบการณ์ ซึ งมักจะพิจารณาถึงปริ มาณของ
วัตถุดิบทีใช้เป็ นหลัก ดังนันผลการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์จะทดลองเปรี ยบเทียบ
ระหว่างต้นทุนการผลิตจากโปรแกรม Microsoft Excel ทีออกแบบขึนจากพืนฐานการคิดต้นทุนแบบฐานกิจกรรม
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ของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่าง 5 รายการ ตารางที 3 ประกอบด้วยอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิ จกรรมต่อหน่วยของ
กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยในการผลิตผลิตภัณฑ์ A, B, C, D และ E จากนันคํานวณต้นทุนรวมของทุกกิจกรรม
เป็ นต้นทุนต่อหน่ วยของกิ จกรรม (บาท/ชิ น) และเมือรวมค่าวัตถุ ดิบหลักของผลิ ตภัณฑ์จะได้ค่าของต้นทุนต่อ
หน่วยของการผลิตผลิตภัณฑ์ (บาท/ชิน) รายละเอียดแสดงดังนี
ตารางที 3 ต้นทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง
กิจกรรม

กิจกรรมย่ อย

อัตราค่ าใช้ จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่ อหน่ วย
A

การออกแบบสิ นค้าเฉพาะ
การวางแผนการผลิต
การสังซือวัตถุดิบ
การตรวจรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ

การเตรี ยม
การบดผสมยางและสารเคมี
การบดผสม
การเตรี ยม
การรี ดยางคอมปาวด์
การรี ด
การเตรี ยม
การตัดยางคอมปาวด์
การตัด
การเตรี ยม
การอัด Man hrs.
การอัดขึนรู ปผลิตภัณฑ์
ขึนรู ป M/C hrs.
การสุ่ มตรวจ
การตัดแต่งผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์
การบรรจุผลิตภัณฑ์
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของกิจกรรม (บาท/ชิ น)
ต้ นทุนต่ อหน่ วยของการผลิตผลิตภัณฑ์ (บาท/ชิ น)

B

C

D

E

0.4136 0.2108 0.3698 0.2726 0.4623
0.0806 0.0638 0.0765 0.0696 0.0832
0.0375 0.0297 0.0367 0.0333 0.0483
0.0247 0.0195 0.0334 0.0304 0.0418
0.0257 0.0120 0.0244 0.0222 0.0430
0.1577 0.0915 0.1298 0.1180 0.1940
0.5389 0.3621 0.5719 0.5199 0.7149
0.0953 0.0654 0.0905 0.1041 0.0982
0.6446 0.5103 0.6924 1.1385 0.9655
0.1151 0.0728 0.1423 0.1294 0.1779
0.4966 0.2931 0.5018 0.4562 0.7022
1.3717 0.6776 1.3732 0.9938 1.7164
6.2277 2.9302 7.3563 5.8148 9.1954
4.9496 2.5185 4.7022 3.2667 5.8777
0.0840 0.0720 0.0840 0.0840 0.0700
11.6798 2.9823 9.8358 6.7598 19.7948
0.2400 0.1200 0.2400 0.2400 0.2160
0.1418 0.0882 0.2067 0.1879 0.2583
0.1499 0.1077 0.2624 0.2022 0.1780
27.4748 11.2276 26.7301 20.4434 40.8379
28.7274 15.2378 42.0551 23.3934 49.5461
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ผลลัพธ์การเปรี ยบเทียบระหว่างการประมาณค่าต้นทุนแบบดังเดิ มของโรงงานอุตสาหกรรมทีใช้เป็ น
กรณี ศึ กษาและต้นทุนกิ จกรรมของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่า ง แสดงดังตารางที 4 พบว่าเมือคํา นวณต้นทุ นการผลิ ตที
แท้จริ งของผลิ ตภัณฑ์ตวั อย่าง 5 รายการ ตามวิธีตน้ ทุนกิ จกรรม ซึ งเมือเปรี ยบเทียบกับต้นทุนแบบดังเดิ มของ
โรงงานอุ ตสาหกรรมโดยประมาณต้นทุนผลิ ตภัณฑ์จากประสบการณ์ ในการดําเนิ นธุ รกิ จของตนเอง จะเห็ นว่า
ผลิตภัณฑ์ A, C และ E มีความคลาดเคลือนในการคํานวณต้นทุนแบบดังเดิมเมือเปรี ยบเทียบกับต้นทุนกิจกรรม
ของผลิ ตภัณฑ์ค่อนข้างมาก ซึ งเมือวิเคราะห์ หาสาเหตุ พบว่าโรงงานกรณี ศึก ษาจะประมาณค่ าของต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์โดยคํานึ งถึงวัตถุดิบหลัก (เป็ นหลัก) โดยไม่ได้พิจารณาเวลาของการผลิ ต ทําให้เกิดความคลาดเคลือน
ขึน ตัวอย่างเช่น ปริ มาณของวัตถุดิบทีใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ A น้อยและราคาของวัตถุดิบไม่สูง แต่ค่ากระบวนการใน
การผลิตจะต้องใช้ความละเอียดในการตัดตกแต่งนาน ส่ งผลให้ค่าต้นทุนในกระบวนการตัดแต่งชิ นงานสู ง ผลการ
คํานวณต้นทุนการผลิตด้วยการคิดต้นทุนตามฐานกิ จกรรมจึงมีค่าสู งกว่าการประมาณต้นทุนแบบเดิม 20.6 บาท/
ชิน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ -254.32% เป็ นต้น
ตารางที 4 เปรี ยบเทียบการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ตวั อย่างเทียบกับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ A
ผลิตภัณฑ์ B
ผลิตภัณฑ์ C
ผลิตภัณฑ์ D
ผลิตภัณฑ์ E

ประมาณต้ นทุนแบบเดิม ต้ นทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ ส่ วนต่ าง
คิดเป็ น %
(บาท/ชิ น)
(บาท/ชิ น)
(บาท/ชิ น) (ของส่ วนต่ าง)
8.1
28.7
-20.6
-254.32%
15.3
15.2
0.1
0.65%
63.0
42.1
20.9
33.17%
22.5
23.4
-0.9
-4.00%
58.5
49.5
9.0
15.38%

4. สรุ ป
งานวิจยั นีนําเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตและออกแบบระบบการประเมินต้นทุนการผลิต
เพือประมาณการต้นทุนการผลิตสิ นค้าใหม่ตามความต้องการของลูกค้า สําหรับนําไปกําหนดราคาขายทีเหมาะสม
โดยประยุกต์ใช้การคํานวณต้นทุนตามวิธีปกติ และหลักการต้นทุนฐานกิ จกรรมของโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิ ต
ชินส่ วนอะไหล่ยาง โดยมีการวิเคราะห์และระบุกิจกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิต การคํานวณอัตรา
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรม และออกแบบการประเมินต้นทุนต่อผลิตภัณฑ์ผา่ นโปรแกรม Microsoft Excel
เมื อนํา วิ ธี ก ารประเมิ นต้น ทุ นและโปรแกรมที ออกแบบไว้ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นการประเมิ นต้นทุ นของ
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง 5 รายการ พบว่าจากการปรับเปลียนวิธีการคํานวณต้นทุนการผลิตแบบใหม่โดยปรับมาใช้การ
คํานวณต้นทุนกิจกรรม ทําให้ทราบถึงความแตกต่างของต้นทุนผลิตภัณฑ์ตวั อย่างทัง 5 ชนิ ด พบว่าต้นทุนการผลิต
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ผลิตภัณฑ์ A นันมีส่วนต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิ มอยู่ที 20.6 บาท/ชิ น คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ
-254.32% ต้นทุ นการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ B นันมี ส่ วนต่ า งกับ การคิ ดต้นทุ นแบบเดิ ม อยู่ที 0.1 บาท/ชิ น คิ ดเป็ น
เปอร์ เซ็นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ 0.65% ต้นทุนการผลิ ตผลิตภัณฑ์ C นันมีส่วนต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิมอยู่ที
20.9 บาท/ชิน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ 33.17% ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ D นันมีส่วนต่างกับการคิด
ต้นทุนแบบเดิมอยูท่ ี 0.9 บาท/ชิน คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ 4% และต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ E นันมี
ส่ วนต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิ มอยู่ที 9 บาท/ชิ น คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ของส่ วนต่างเท่ากับ 15.38% จากข้อมูลจะ
เห็ นว่า ผลิ ตภัณฑ์บ างตัวมี ค่า ความคลาดเคลื อนของการประมาณต้นทุ น แบบเดิ ม และการคํา นวณต้นทุ นตาม
กิจกรรมสู งมากเนื องมาจากโรงงานกรณี ศึกษาจะประมาณค่าของต้นทุนของผลิตภัณฑ์โดยคํานึ งถึงวัตถุดิบหลัก
(เป็ นหลัก) โดยไม่ได้พิจารณาเวลาของการผลิตบางขันตอนทีอาจต้องใช้ทกั ษะฝี มือแรงงานในการผลิตทําให้ค่า
ต้นทุนของกิจกรรมนันสู ง เป็ นต้น
ผลลัพธ์ของการประเมินต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ผา่ นโปรแกรมสําเร็ จรู ปทีนําเสนอข้างต้นเป็ นเครื องมือ
หนึ งทีช่วยให้สามารถเข้าใจโครงสร้ างต้นทุนการผลิตในแต่ละกิจกรรมได้อย่างชัดเจน ซึ งจะนําไปสู่ การกําหนด
ราคาขายที เหมาะสม การทราบถึ ง ปั ญหาที เกิ ดขึนในกระบวนการผลิ ตแต่ละกระบวนการอย่า งชัดเจนเพื อหา
แนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต และเพิมผลิตภาพการผลิตได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีเป็ นส่ วนหนึ งของโครงการวิจยั การศึกษาต้นแบบและพัฒนาโปรแกรมสําเร็ จรู ปในการคํานวณ
ต้ น ทุ น การผลิ ต โดยใช้ ต้ น ทุ น ฐานกิ จ กรรม ซึ งได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จ ัย จากงบประมาณรายได้ ค ณะ
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บทคัดย่ อ
บทความนี นําเสนอการศึก ษาผลการติ ดตังตัวเก็บ ประจุ ยิงยวดบนขบวนรถไฟต่ อกําลังไฟฟ้ าสู ง สุ ดที
ตําแหน่งสถานี ไฟฟ้ าขณะทํางาน โดยประยุกต์ใช้เทคนิ คการจัดการพลังงานคืนกลับร่ วมกับการควบคุมระบบกัก
เก็บพลังงานแบบตัวเก็บประจุยิงยวด ในการทดสอบได้พิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS ต่อการเปลียนแปลงค่า
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด โดยระบบทดสอบเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนรถไฟฟ้ า BTS Skytrain สายสี ลม ผลการ
ทดสอบพบว่าเมือ ESS มีพิกดั สู งขึนความสามารถในการกักเก็บพลังงานและการจ่ายกําลังไฟฟ้ ามีค่าสู งขึ น
สามารถช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟและสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือน ส่ งผลให้แรงดันไฟฟ้ าขณะทํางานทีตําแหน่ง
รถไฟและสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนมีค่าสู งขึน โดยขนาดพิกดั ทีเหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่าย
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ 1.2-1.8 MW จะช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือนได้ทุกสถานี อย่างน้อย 20%
เปรี ยบเทียบกับกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS และในบางสถานี สามารถลดได้มากทีสุ ดถึง 60% เปรี ยบเทียบกับกรณี ยงั ไม่
ติดตัง ESS ซึ งจะลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในภาพรวมคิดเป็ นประมาณ 33% และช่วยยกระดับแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดที
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สถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนให้อยู่ในระดับสู งกว่า 0.95 pu. และยกระดับ แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่ งรถไฟได้ใ น
ระดับสู งกว่า 0.90 pu.
คําสํ าคัญ: ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน; การจัดการพลังงานคืนกลับ; การลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
Abstract
This paper presents a study on the effect of installing onboard supercapacitors on the peak demand at
traction substations during the train operation by applying regenerative energy management with the control of
supercapacitor energy storage systems (ESS). To determine the effect of ESS capacity on the variation of peak
power, the case studies based on the BTS Skytrain Silom Line have been performed. The numerical results
show that when the capacity of ESS is increased enough, the ability to store energy and supply power is higher.
As a result, the peak power at traction substations can considerably decrease and the minimum voltage can be
improved. The optimal capacity of the ESS is 4-6 kWh, which can provide the maximum power of 1.2-1.8 MW.
Comparing to the case in which the ESS is not installed, the peak power can be reduced by at least 20% at every
substation and by up to 60% at some substations and the peak power in the overall can decrease by
approximately 33%. Moreover, the minimum voltage at the traction substation and the minimum voltage at the
train can be improved to the level higher than 0.95 pu. and 0.90 pu. respectively.
Keywords: Mass Rapid Transit System; Regenerative Energy Management; Peak Reduction
1. บทนํา
ในปั จจุบนั การขนส่ งสาธารณะทางรางมีความต้องการใช้งานเพิมขึน หลายประเทศมีการวางแผนขยาย
เส้นทางของระบบขนส่ งมวลชนของตนเองให้ครอบคลุ มพืนทีเขตเมืองทังหมด เพือทีจะเคลื อนย้ายผูโ้ ดยสาร
จํานวนมากในช่วงเวลาเร่ งด่วนจําเป็ นต้องมีขบวนรถไฟฟ้ าและแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้ าขับเคลือนทีเพียงพอต่อความ
ต้องการ จะทํา ให้เกิ ด ค่า กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ดของสถานี ไ ฟฟ้ าขับ เคลื อน (traction substation) ซึ งจะขึ นอยู่ก ับ
กําลังไฟฟ้ าทีรถไฟเร่ งเป็ นหลัก ประมาณ 25% ของค่าไฟฟ้ าโดยรวม [1] ลักษณะระบบขนส่ งทางรางในเมืองจะมี
การเร่ งความเร็ วและเบรกบ่อยซึ งนําไปสู่ กาํ ลังไฟฟ้ าคืนกลับทีสู งการเบรกคืนพลังงานกลับ (regenerative braking)
เป็ นเทคโนโลยีทีมีประสิ ทธิ ภาพเพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในการขับเคลือนด้วยไฟฟ้ า ซึ งพลังงาน
ไฟฟ้ าทีประหยัดได้จะขึนอยูก่ บั รอบการขับและกลยุทธ์การควบคุม [2]
เนื องจากพลังงานคืนกลับเกิดขึนในช่ วงเวลาสัน ๆ ตัวเก็บประจุยิงยวดซึ งมีคุณลักษณะในการอัดประจุ
และคายประจุได้รวดเร็ วจึงถูกนํามาให้เป็ นอุปกรณ์ในการเก็บพลังงานสําหรับระบบการจัดการพลังงาน [3-5] โดย
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สามารถช่วยเพิมการใช้ประโยชน์พลังงานคืนกลับจากการเบรกและลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดขณะรถไฟออกตัว [6-7]
พลังงานทีได้จากการเบรกสามารถจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
System: ESS) ทีมีระบบควบคุ มจัดการทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยวัตถุ ประสงค์ของการควบคุ มจัดการ
เช่ น การรักษาเสถี ยรภาพแรงดันไฟฟ้ าของระบบ [8-9] การลดกําลังไฟฟ้ าค่าสู งสุ ดทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนหรื อ
ระหว่างการเร่ งความเร็ วของรถไฟ [3, 10] การประหยัดพลังงาน [11] เป็ นต้น งานวิจยั ทีนําเสนอกลยุทธ์สําหรับ
การควบคุมจัดการ เช่น การเขียนกฎ (Rule Based Strategies: RBS) จะเป็ นกลยุทธ์ทีง่ายทีสุ ดและการกําหนดกฎ
มักจะขึนอยู่กบั โหมดการเร่ งและโหมดเบรกคืนพลังงานกลับ [1] การหาโครงร่ างความเร็ วหรื อกําลังไฟฟ้ าของ
รถไฟที ใช้ใ นการเคลื อนที ที เหมาะสม [12] การควบคุ ม สถานะการประจุ [13] กลยุ ท ธ์ ก ารตัดความต้องการ
กําลังไฟฟ้ าค่ายอด (peak demand cutting strategy) [3] เป็ นต้น
งานวิจยั นี นําเสนอการศึกษาการลดความต้องการกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนใน
ระบบรถไฟฟ้ าโดยใช้การจัดการพลังงานคืนกลับร่ วมกับการติ ดตังตัวเก็บประจุยิงยวดบนขบวนรถ โดยศึกษา
ผลกระทบของขนาดพิกดั ของตัวเก็บประจุยงยวดที
ิ
ติดตังบนขบวนรถไฟต่อการเปลี ยนแปลงการใช้พลังงานของ
ระบบการทดสอบจะใช้ข ้อมู ล ตัวอย่า งของระบบรถไฟฟ้ าขนส่ ง มวลชนที ดําเนิ นการจริ ง นํา มาจํา ลองผลใน
โปรแกรมเชิ งตัวเลข เพือเปรี ยบเทียบผลกระทบก่อนติดตังตัวเก็บประจุยิงยวด และหลังติดตังตัวเก็บประจุยิงยวด
รวมถึงการเปลียนขนาดพิกดั ของตัวเก็บประจุยงยวด
ิ
รายละเอียดทีนําเสนอจะแบ่งเป็ น 4 หัวข้อ ได้แก่ แบบจําลอง
การเคลือนและสมรรถนะของรถไฟฟ้ า การจัดการพลังงานคืนกลับด้วยกลยุทธ์การตัดความต้องการกําลังไฟฟ้ าค่า
ยอด การทดสอบและผลการทดสอบ และสรุ ปผลการทดสอบ
2. แบบจําลองการเคลือนทีและสมรรถนะของรถไฟฟ้ า
2.1 แบบจําลองและลักษณะสมบัติการเคลือนทีของรถไฟฟ้ า
การคํานวณทางพลวัตของรถไฟฟ้ า เริ มต้นจากแผนภาพวัตถุอิสระของการเคลือนทีของหัวรถจักรไฟฟ้ าที
มีค่าประสิ ทธิ ผลของนําหนักรถไฟฟ้ า (effective vehicle mass: M eff ) ดังรู ปที 1 รถไฟฟ้ าเคลือนทีไปบนรางวิง
เพือให้การวิเคราะห์อยู่ในรู ปทัวไปรางวิงจะถูกยกให้เอี ยงทํามุมกับแนวราบ ส่ งผลให้แรงโน้มถ่วงมีผลต่อการ
เคลือนที
FT

M eff

Lt

Fg
A



B

Fr

M eff g

รู ปที 1 แผนภาพวัตถุอิสระของการเคลือนทีของรถไฟ [14]
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จากรู ปที 1 กําหนดให้รถไฟฟ้ ากําลังเคลือนทีไปตามรางวิงทีเอียงทํามุม  กับแนวระดับ ด้วยความเร่ ง 
แรงกระทําทีเกี ยวข้อง คือ แรงฉุ ดของหัวรถจักร (tractive effort: FT ) และแรงต้านการเคลื อนทีของรถไฟฟ้ า
โดยรวม (overall resistance force: R) ซึ งแรงต้านการเคลื อนทีของรถไฟฟ้ าประกอบด้วยแรงต้านทานการวิง
(running resistance force: Fr ) แรงต้านทานเกรเดียนต์ (gradient resistance force: F g ) และแรงต้านทานทางโค้ง
(curve resistance force: Fc ) ดังนันสมการพืนฐานการเคลือนทีของรถไฟฟ้ าพิจารณาด้วยกฎการเคลือนทีข้อที 2
ของนิวตัน ดังสมการที (1) [3]
(1)

F  FT  R  M eff 

2.2 การคํานวณกําลังไฟฟ้ าทีรถไฟใช้ ในการเคลือนที
กําลังไฟฟ้ าทีใช้ขบั เคลื อนขบวนรถไฟฟ้ า (train power consumption: Ptr ) ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
กําลังไฟฟ้ าลากจูง (tractive power: Pta ) กําลังไฟฟ้ าจากระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าบนขบวนรถ (ESS power:
PESS ) และกําลังไฟฟ้ าเสริ ม (auxiliary power: Paux ) ทีเกิ ดจากระบบแสงสว่าง เครื องปรับอากาศ ระบบสัญญาณ
และอืน ๆ ดังสมการที (2) โดยทีกําลังไฟฟ้ าลากจูงจะขึนกับค่าแรงฉุ ดขบวนรถไฟฟ้ า ( FT ) ความเร็ วของรถไฟฟ้ า
(v) และประสิ ทธิ ภาพการแปลงพลังงานกลเป็ นพลังงานไฟฟ้ าของมอเตอร์ ลากจูง ( ) ดังสมการที (3) และ PESS
จะมีค่าเท่ากับกําลังไฟฟ้ าทีประจุของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS charge power: Pcharge ) ก็ต่อเมือติดตังระบบกัก
เก็บพลังงานบนขบวนรถและอยู่ในโหมดประจุไฟฟ้ า (charging mode) และ จะมีค่าเท่ากับลบกําลังไฟฟ้ าทีคาย
ประจุของระบบกักเก็บพลังงาน (ESS discharging power: Pdis ) ก็ต่อเมือติดตังระบบกักเก็บพลังงานบนขบวนรถ
และอยูใ่ นโหมดคายประจุไฟฟ้ า (discharging mode) และจะมีค่าเป็ น 0 เมือไม่ได้ติดตังระบบกักเก็บพลังงานบน
ขบวนรถ
Ptr  Pta  PESS  Paux

(2)

 FT
  v ; if FT  0
Pta   
 F  v ; if F  0
 T
T

(3)

2.3 แบบจําลองระบบจ่ ายไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ ากระแสตรง
การวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้ าของระบบรถไฟฟ้ ากระแสตรงขนส่ งมวลชน ดําเนิ นการได้โดยอาศัยการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงด้วยวิธีโนด (node analysis) ดังในรู ปที 2 จะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนสถานี
ไฟฟ้ าขับเคลือน ส่ วนสายป้ อนซึ งประกอบด้วยรางตัวนําและรางวิง และส่ วนรถไฟฟ้ า กําหนดให้มีรถไฟฟ้ าวิงอยู่
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บนราง หนึ งขบวน ใช้แบบจําลองโหลดรถไฟฟ้ าในรู ปของกระแส โดยที d คือ ตําแหน่งทีขบวนรถไฟอยูบ่ นราง
วิง Ltss คือ ระยะห่างระหว่างสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน Rcond คือ ค่าความต้านทานรางตัวนํา Rrail คือ ค่าความต้านทาน
รางวิง R S คือ ค่าความต้านทานลัดวงจรทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือน ITSS คือ ค่ากระแสไฟฟ้ าทีสถานี จ่ายไฟ Itr คือ ค่า
กระแสไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ า RSE คือ ค่าความต้านทานดิ นทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อน และ G RE คือ ค่าความนําไฟฟ้ า
ของรางเทียบกับดิน
การคํานวณผลเฉลยแรงดันไฟฟ้ าในระบบรถไฟฟ้ าจะดําเนิ นการอย่างต่อเนื อง ใช้ช่วงเวลาคํานวณทุก ๆ
0.1 วินาที ตําแหน่งของรถไฟฟ้ าและกําลังงานไฟฟ้ าทีรถไฟฟ้ ารับไปจากสายจ่ายจะเปลียนแปลงไปตามโหมดการ
ทํางานของรถไฟ เช่น โหมดเร่ งความเร็ ว โหมดรักษาความเร็ วคงที โหมดแล่น หรื อโหมดเบรก เป็ นต้น
สถานีไฟฟ้ า
ขับเคลือน 1 ITSS1

รางตัว นํา
1

5

d  Rcond

 Ltss  d   Rcond

3

ITSS 2

สถานีไฟฟ้ า
ขับเคลือน 2

C
I S1

d  Rrail
2

RSE

รถไฟฟ้ า

I tr

RS 1

1
1
GRE GRE
2
2

IS 2

RS 2

 Ltss  d   Rrail

R
6

1
1
GRE GRE
2
2

4

RSE

รางวิง

รู ปที 2 วงจรสมมูลระบบจ่ายไฟฟ้ าของระบบรถไฟฟ้ ากระแสตรง 1 ขบวน
3. การจัดการพลังงานคืนกลับด้ วยกลยุทธ์ การตัดความต้ องการกําลังไฟฟ้ าค่ ายอด
การจัดการพลังงานคืนกลับร่ วมกับระบบกักเก็บพลังงานบนขบวนรถจะขึนอยู่ก ับวิธีการควบคุ มการ
ทํางานของระบบกักเก็บพลังงาน งานวิจยั นี ใช้วิธีการจัดการพลังงานคืนกลับร่ วมกับระบบกักเก็บพลังงานบน
ขบวนรถด้วยกลยุทธ์การตัดความต้องการกําลังไฟฟ้ าค่ายอด ซึ งเป็ นกลยุทธ์ทีผูว้ ิจยั พัฒนา [3] โดยพิจารณาเฉพาะ
การไหลของกําลังไฟฟ้ าเท่านัน ไม่คาํ นึงถึงวงจรหรื อการควบคุมทางอิเล็กทรอนิ กส์ กาํ ลัง การไหลของกําลังไฟฟ้ า
ภายในระบบรถไฟฟ้ าขณะรถไฟฟ้ าอยู่ใ นสถานะการอัดประจุ และคายประจุ แสดงดัง รู ปที 3 ขึนอยู่กบั ความ
ต้องการกําลังไฟฟ้ าทีใช้ในการเคลือนทีของรถไฟฟ้ าเท่านัน ดังนันขณะทีรถไฟฟ้ าเบรกพลังงานคืนกลับทีได้จาก
การเบรกจะถูกจ่ายให้กบั ระบบไฟฟ้ าเสริ มก่อนจะถูกอัดประจุเก็บสะสมไว้ที ESS ถ้าค่าความจุพลังงานไฟฟ้ าของ
ESS เต็ม พลังงานทีเหลือจะถูกกําจัดทิงไปในรู ปของความร้ อนโดยตัวต้านทานการเบรกไฟฟ้ า เมือรถไฟฟ้ าเร่ ง
ระบบไฟฟ้ าเสริ มจะดึ งพลังงานไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านทางรางตัวนํา ในขณะทีกําลังไฟฟ้ าทีใช้ในระบบ
ขับเคลือนจะถูกจ่ายมาจาก ESS เท่านัน ถ้าพลังงานไฟฟ้ าทีจ่ายโดย ESS ไม่เพียงพอทีจะจ่ายให้รถไฟฟ้ าสําหรับ
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การเร่ ง พลังงานไฟฟ้ าทีต้องการนันจะถูกจ่ายโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านรางตัวนํา ซึ งหมายความว่ากําลังไฟฟ้ าค่า
ยอดของแหล่ ง จ่ า ยไฟฟ้ าจะถู ก ชดเชยด้ว ยพลัง งานไฟฟ้ าที เก็ บ ได้จ ากการเบรกของ ESS แผนภาพการจัด
การพลังงานของระบบรถไฟฟ้ าทีนําเสนอโดยเทียบกับกรณี ไม่ได้ติดตัง ESS แสดงดังรู ปที 4 ซึ งปกติขณะรถไฟฟ้ า
เร่ งจะดึ งไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าผ่านรางตัวนําและขณะรถไฟฟ้ าเบรกจะกําหนดให้พลังงานคืนกลับทีได้จาก
เบรกจะถูกจ่ายให้กบั ระบบไฟฟ้ าเสริ มก่อนส่ วนพลังงานไฟฟ้ าทีเหลื อจะถูกกําจัดทิงไปในรู ปของความร้อนโดย
ตัวต้านทานการเบรกไฟฟ้ า

ก) ขณะเบรก

ข) ขณะเร่ งความเร็ ว

รู ปที 3 การไหลของกําลังไฟฟ้ าเมือจัดการพลังงานคืนกลับด้วยกลยุทธ์การตัดความต้องการกําลังไฟฟ้ าค่ายอด [3]
ไม่ได้ติดตังต วั เก็บประจุยิงยวด

ติดตังตัวเก็บประจุ ยงยวด
ิ

สถานะเร่ งความเร็ ว

สถานะเบรก

สถานะเร่ งความเร็ ว

สถานะเบรก

ดึงกําลังไฟฟ้าจากราง
ตัวนํา

จ่ายระบบไฟฟ้ าเสริ ม

จ่ายกําลังไฟฟ้าเสริ ม
โดยรางตัวนํา

จ่ายระบบไฟฟ้ าเสริ ม

กําจัดทิงในรู ปความ
ร้อนโดยตัวต้านทาน
การเบรก

พร้อมจะใช้กลยุทธ์ตดั
กําลังไฟฟ้าค่ายอด?

ไม่

ความจุพลังงาน
ไฟฟ้าเต็ม?

ใช่

ไม่
ใช่
ตัวเก็บประจุยิงยวด
คายประจุไฟฟ้ า

ดึงกําลังไฟฟ้า
จากรางตัวนํา

กําจัดทิงในรู ป
อัดประจุไฟฟ้ า
ให้ตวั เก็บประจุ ความร้อนโดยตัว
ต้านทานการเบรก
ยิงยวด

รู ปที 4 แผนภาพเปรี ยบเทียบการจัดการพลังงานกรณี ไม่ได้ติดตังและติดตัง ESS
4. การทดสอบและผลการทดสอบ
4.1 รายละเอียดการทดสอบ
ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนกระแสตรง BTS Skytrain สายสี ลม แสดงดังรู ปที 5 ซึ งดัดแปลงภาพมาจาก
[15] ถูกนํามาใช้ในการทดสอบแบบจําลองทีพัฒนาขึน มีจาํ นวนสถานี ผโู ้ ดยสาร 13 สถานี (สนามกี ฬาแห่ งชาติบางหว้า) ในการจําลองผลกําหนดให้มีขบวนรถไฟให้บริ การ 1 ขบวน ระยะทางวิง 1 รอบเท่ากับ 26 km และ
พารามิเตอร์ สําหรับการทดสอบดังแสดงใน [3] ทําการติดตังระบบกักเก็บพลังงานบนขบวนรถไฟ (ESS) คือ ตัว
เก็บประจุยิงยวดของยีห้อ Bombardier รุ่ น MITRAC Energy Saver Unit ทีมีพิกดั ต่อ 1 โมดูล คือ พลังงานไฟฟ้ า 1
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kWh จ่ายกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ 300 kW นําหนัก 428 kg [16] ตังแต่ 1 ถึง 20 โมดูล โดยกําหนด SOC ทีสามารถ
ใช้ไ ด้คื อ 20-95% และเปรี ย บเที ย บผลการจํา ลอง ได้แก่ การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าและสถานี ไ ฟฟ้ า
ขับเคลื อน พลังงานคืนกลับจากการเบรก กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของรถไฟฟ้ า สถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนและ ESS และ
แรงดันไฟฟ้ าของรถไฟฟ้ าและสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน
TSS1
สถานีไฟฟ้าขับเคลือน
TSS3
TSS7

TSS6

TSS2

TSS4

TSS5

รู ปที 5 เส้นทางวิงของรถไฟฟ้ า BTS Skytrain สายสี ลม และตําแหน่งสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน
4.2 ผลการทดสอบ
ในการทดสอบนี โครงร่ างความเร็ วของรถไฟทีถูกกําหนดให้เคลือนทีบนเส้นทางขาขึน (สถานี สนามกีฬา
แห่ งชาติ-สถานี บางหว้า) ดังแสดงในรู ปที 6 ซึ งในช่วง 0-6 km รถไฟถูกจํากัดความเร็ วไว้ทีความเร็ วระดับปาน
กลางไม่เกิน 50 km/h ทําให้รถสามารถเร่ งความเร็ วถึงความเร็ วทีกําหนดได้ในระยะเวลาสัน ส่ งผลให้ลกั ษณะการ
ดึงกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเกิดขึนในช่วงสัน ๆ (พิจารณาเส้นประสําหรับกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS) ในกรณี ทีรถมีการติดตัง
ESS กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในช่วงดังกล่าวจะถูกจ่ายโดย ESS ทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าทีรถรับจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกมีค่า
ลดลง โดยในช่วงนี ESS จะทํางานในช่วงสัน ๆ เท่านัน (พิจารณาเส้นทึบสําหรับกรณี ติดตัง ESS จํานวน 4 โมดูล)
เท่านัน ในช่ วง 6-13 km รถไฟถูกจํากัดความเร็ วไว้ทีไม่เกิ น 80 km/h รถต้องใช้เวลานานขึนในการเร่ งความเร็ ว
จนถึงความเร็ วทีกําหนด ในช่วงนี ESS จะมีโอกาสทํางานในช่วงเวลาทีนานขึน ทําให้เห็นความแตกต่างของการ
ตัดลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ชดั เจนขึน ในทํานองเดียวกัน เมือรถไฟขับเคลือนในทิศทางขาล่อง (สถานี บางหว้าสถานี สนามกี ฬาแห่ งชาติ) รถจะเคลื อนทีจากตําแหน่ง 13 km ย้อนกลับมาทีตําแหน่ง 0 km จะเห็ นความแตกต่าง
ของการช่วยตัดลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของ ESS ได้ชดั เจนในช่วงระยะ 13 km จนถึง 6 km
ในกระบวนการตัดลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของรถ แหล่งพลังงานของ ESS มาจากการแปลงพลังงาน
คืนกลับมาจากระบบเบรก ซึ งปริ มาณพลังงานคืนกลับสู งสุ ดทีสามารถสร้างได้จากระบบเบรก มีค่าค่อนข้างคงที
เมือเปลียนพิกดั ของ ESS สังเกตได้จากแนวโน้มพลังงานคืนกลับสู งสุ ดเปลี ยนแปลงเพิมขึนน้อยมาก ดังแสดงใน
รู ปที 7 เมือพิจารณาขนาดพิกดั ของ ESS ทีเพิมขึนจะส่ งผลให้ ESS สามารถกักเก็บพลังงานคืนกลับมาใช้ประโยชน์
ในช่วงทีต้องจ่ายค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้มากขึน ส่ งผลให้พลังงานไฟฟ้ าทีสถานีไฟฟ้ าจ่ายเข้าสู่ ระบบ และพลังงาน
ไฟฟ้ าทีรถต้องการจากระบบมีแนวโน้มลดลง จนกระทังมีค่าเริ มคงทีเมือขนาดพิกดั ESS เพิมขึนมากกว่า 14 kWh
35

ชัยยุทธ์ สั มภวะคุปต์ และ วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปี ที 10 ฉบับที 29 กันยายน - ธันวาคม 2563

kWh

รู ปที 6 โครงร่ างความเร็ วของการเคลือนทีรถไฟขาขึน (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า) และเปรี ยบเทียบ
กําลังไฟฟ้ าของรถไฟ กรณี ไม่ติดตังและติดตัง ESS จํานวน 4 โมดูล

รู ปที 7 ปริ มาณพลังงานรวมทีสถานีไฟฟ้ าจ่ายเข้าสู่ ระบบ พลังงานรวมทีรถรับจากระบบ และพลังงานคืนกลับ
สู งสุ ดทีสามารถสร้างได้จากระบบเบรก
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รู ปที 8 กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานีไฟฟ้ าขับเคลือนแต่ละสถานี
พิจารณากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีเกิดขึนทีตําแหน่ งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนในกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS พบว่าใน
กรณี รถ 1 ขบวนขับเคลื อนบนเส้นทาง 1 รอบ กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่ งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนอยู่ในช่วง 2-3
MW โดยค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดมีค่ามากทีสุ ดทีตําแหน่ง TSS1 และมีค่าตําทีสุ ดทีตําแหน่ง TSS2 ดังแสดงในรู ปที 8
หลังจากติดตัง ESS พบว่าในช่วงขนาดพิกดั ESS 1-5 kWh (จ่ายกําลังสู งสุ ดได้ 0.3-1.5 MW) สามารถลด
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่ งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนได้โดยมีผลกับทุกสถานี ทําให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู งสุ ดของแต่ละ
สถานี ลดลงอย่างน้อย 20 %จากกรณี ไม่ติดตัง ESS ส่ งผลให้กาํ ลังไฟฟ้ าสู งสุ ดจะอยู่ในช่ วง 0.8-2 MW ซึ งการ
ทํางานของ ESS มีผลค่อนข้างชัดเจนกับสถานี ไฟฟ้ า TSS1-TSS3 โดยช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่ง TSS2
ได้มากทีสุ ดถึง 60%
ในช่วงขนาดพิกดั ESS 5-9 kWh (จ่ายกําลังสู งสุ ดได้ 1.5-2.7 MW) ESS ไม่ช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด
เพิมขึนทีตําแหน่งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อน TSS1-TSS3 แต่ยงั สามารถลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่ งสถานี ไฟฟ้ า
ขับเคลือน TSS4-TSS7 เนื องจากโดยปกติ TSS4-TSS7 ต้องจ่ายกําลังไฟฟ้ าในปริ มาณสู งเพือขับเคลือนรถในช่วง
ความเร็ วพิกดั ทีสู งกว่า
ในช่วงขนาดพิกดั ESS 9-13 kWh (จ่ายกําลังสู งสุ ดได้ 2.7-3.9 MW) ESS ช่ วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที
ตําแหน่ งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อน TSS5-TSS7 เท่านัน เมือพิกดั ESS เกิน 13 kWh (จ่ายกําลังสู งสุ ดได้มากกว่า 3.9
MW) ช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือน TSS7 เท่านัน และ ESS เริ มไม่มีผลต่อการลดค่า
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานีไฟฟ้ าเมือพิกดั ESS เกิน 15 kWh
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รู ปที 9 กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟ กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน และกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีจ่ายโดย ESS
พิจารณากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดในภาพรวม ในกรณี ทียังไม่ติดตัง ESS กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟดึงจากระบบมี
ค่าประมาณ 2.8 MW และกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานีไฟฟ้ าขับเคลือนจ่ายให้ระบบมีค่าประมาณ 3 MW ดังแสดงใน
รู ปที 9 เมือติดตัง ESS ขนาด 1-4 kWh (1-4 โมดูล) ESS จะมีค่าพิกดั กําลังในช่ วง 0.3-1.2 MW ส่ งผลให้ค่า
กําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟดึ งจากระบบมีค่าลดลงอยู่ทีประมาณ 2.5 MW (ลดลงประมาณ 10%) และกําลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนจ่ายให้ระบบมีค่าลดลงเหลื อประมาณ 2 MW (ลดลงประมาณ 33%) และเมือเพิม
ขนาดติดตัง ESS มากกว่า 4 kWh (4 โมดูล) พบว่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟดึงจากระบบ และกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดที
สถานี ไฟฟ้ าขับเคลือนมีค่าเปลียนแปลงน้อยมาก ในขณะทีกําลังไฟสู งสุ ดทีจ่ายโดย ESS จะเริ มคงทีขนาดติดตัง
ESS มากกว่า 10 kWh (10 โมดูล) จ่ายกําลังสู งสุ ดได้ประมาณ 3 MW ซึ งมีค่าเท่ากับกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานีไฟฟ้ า
ขับเคลือนจ่ายให้ระบบนันเอง
เมือพิจารณาระดับแรงดันตําสุ ดที เกิ ดขึนขณะรถไฟขับ เคลื อนบนเส้ นทาง โดยเปรี ยบเทีย บกับระดับ
แรงดันปกติอยูท่ ี 750 V พบว่าในกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งรถไฟมีค่าประมาณ 610 V
(ประมาณ 0.81 pu.) และแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือนค่าประมาณ 710 V (ประมาณ 0.95
pu.) ในกรณี ทีติดตัง ESS ค่าแรงดันตําสุ ดจะมีค่าสู งขึน ดังแสดงในรู ปที 10 โดยเมือติดตัง ESS ขนาด 1-6 kWh (16 โมดู ล ) แรงดัน ไฟฟ้ าตําสุ ด ที ตํา แหน่ ง รถไฟมี ค่ า เพิ มขึ นอยู่ที ค่ า ประมาณ 680 V (ประมาณ 0.9 pu.) และ
แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งสถานีไฟฟ้ าขับเคลือนมีค่าประมาณ 750 V (ประมาณ 1.0 pu.) เมือติดตัง ESS ขนาด
มากกว่า 4 kWh (4 โมดูล) แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดมีการเปลี ยนแปลงในอัตราทีตํามาก และเมือติดตัง ESS ขนาด
มากกว่า 6 kWh (6 โมดูล) เริ มไม่มีผลต่อการปรับปรุ งค่าแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ด
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รู ปที 10 แรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งรถไฟ และแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน
4.3 อภิปรายผลการทดสอบ
จากการทดสอบ ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดโดยใช้ ESS ได้แก่ โครงร่ าง
ความเร็ วในการขับเคลื อนรถไฟ และขนาดพิกดั ของ ESS เพือดูผลการลดลงกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีตําแหน่ งสถานี
ไฟฟ้ าขับเคลื อน รวมถึ งแรงดันขณะทํางาน เนื องจากกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดจะเกิ ดขึนในช่ วงเร่ งของรถเพือไปถึ ง
ความเร็ วสู งสุ ด ดังนันโครงร่ างความเร็ วในการขับเคลือนรถทีมีช่วงเร่ งทียาวนานกว่า (พิกดั ความเร็ วสู ง) รวมถึงมี
พฤติกรรมการเร่ งและเบรกบ่อยครัง (ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน) ESS จะมีโอกาสกักเก็บและใช้ประโยชน์
พลังงานคืนกลับในกระบวนการลดค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้มากขึน
พิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS เมือ ESS มีพิกดั สู งขึนความสามารถในการกักเก็บพลังงานและการจ่าย
กําลังไฟฟ้ าก็จะสู งขึน สามารถช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีรถไฟและสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือน ส่ งผลให้แรงดันไฟฟ้ า
ขณะทํางานทีตําแหน่งรถไฟและสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือนมีค่าสู งขึน การพิจารณาขนาดพิกดั ของ ESS ทีเหมาะสม
เพือช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและปรับปรุ งค่าแรงดันไฟฟ้ า ควรพิจารณาพิกดั กําลังไฟฟ้ าทีเหมาะสมของ ESS จาก
ผลการทดสอบบนระบบทดสอบ ขนาดพิกดั ทีเหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้
1.2-1.8 MW จะช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลือนได้ทุกสถานี อย่างน้อย 20% เปรี ยบเทียบกับกรณี
ยังไม่ติดตัง ESS และในบางสถานี สามารถลดได้มากทีสุ ดถึง 60% เปรี ยบเทียบกับกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS ซึ งจะลด
กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ในภาพรวมคิ ด เป็ นประมาณ 33% และช่ ว ยรั ก ษาระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าตําสุ ด ที สถานี ไ ฟฟ้ า
ขับเคลือนได้มากกว่า 0.95 pu. และแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งรถไฟได้มากกว่า 0.90 pu. สําหรับการเลือก ESS
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ทีมีพิกดั สู งขึนพบว่ามีผลต่อการลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดและปรับปรุ งแรงดันไฟฟ้ าค่อนข้างน้อย หรื อไม่มีผลเลยเมือ
เลือก ESS ทีมีพิกดั สู งเกินไป
5. สรุ ปผลการทดสอบ
บทความนีได้ศึกษาผลการติดตังตัวเก็บประจุยิงยวดบนขบวนรถไฟ เพือลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดขณะทํางาน
โดยประยุกต์ใ ช้เทคนิ คการจัดการพลังงานคืนกลับร่ วมกับการควบคุ มระบบกักเก็บพลังงานแบบตัวเก็บประจุ
ยิงยวด ส่ งผลให้ช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด ณ ตําแหน่งรถไฟและสถานีไฟฟ้ าขับเคลือน รวมถึงช่วยปรับปรุ งแรงดัน
ขณะทํางาน การทดสอบได้พิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS ต่อการเปลี ยนแปลงค่ากําลังไฟฟ้ าสู งสุ ด โดยระบบ
ทดสอบเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนรถไฟฟ้ า BTS Skytrain สายสี ลม ผลการทดสอบพบว่าเมือ ESS มี
พิกดั สู งขึนความสามารถในการกักเก็บพลังงานและการจ่ายกําลังไฟฟ้ ามีค่าสู งขึน สามารถช่ วยลดกําลังไฟฟ้ า
สู งสุ ดทีรถไฟและสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อน ส่ งผลให้แรงดันไฟฟ้ าขณะทํา งานทีตําแหน่ งรถไฟและสถานี ไฟฟ้ า
ขับเคลือนมีค่าสู งขึน โดยขนาดพิกดั ทีเหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่ายกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดได้ 1.2-1.8
MW จะช่วยลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดทีสถานี ไฟฟ้ าขับเคลื อนได้ทุกสถานี อย่างน้อย 20% เปรี ยบเทียบกับกรณี ยงั ไม่
ติดตัง ESS และในบางสถานี สามารถลดได้มากทีสุ ดถึ ง 60% เปรี ยบเทียบกับกรณี ยงั ไม่ติดตัง ESS ซึ งจะลด
กํา ลัง ไฟฟ้ าสู ง สุ ด ในภาพรวมคิ ด เป็ นประมาณ 33% และช่ ว ยรั ก ษาระดับ แรงดัน ไฟฟ้ าตําสุ ด ที สถานี ไ ฟฟ้ า
ขับเคลือนได้มากกว่า 0.95 pu. และแรงดันไฟฟ้ าตําสุ ดทีตําแหน่งรถไฟได้มากกว่า 0.90 pu. ทังนีการพิจารณาเลือก
ขนาดของ ESS ในการทดสอบนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือลดกําลังไฟฟ้ าสู งสุ ดเป็ นหลัก โดยยังไม่พิจารณาเรื องการ
ประหยัดพลังงาน และความคุ ม้ ค่าในการลงทุน ซึ งประเด็นดังกล่าวจะมีการศึกษาต่อไปโดยต้องใช้เงื อนไขการ
ทดสอบและตัดสิ นใจทีซับซ้อนมากขึน
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีมีจุดประสงค์ในการประยุกต์การเชือมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมในการเชื อม
รอยต่อท่อผนังบางระหว่างวัสดุ ต่างชนิ ดระหว่างเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI304 และ AISI316L รอยต่อทีได้ถูกเชื อม
ด้วยกระแสเชือม 90-165 A และทําการศึกษาสมบัติของรอยต่อประกอบด้วยความแข็งแรงดึงและลักษณะทางโลห
วิทยา ผลการทดลองพบว่า กระแสเชื อมทีมีความเหมาะสมทําให้เกิดความแข็งแรงดึงสู งสุ ด 486 MPa และการยืด
ตัว 18% มีค่าเท่ากับ 135 A การเพิมความกว้างและการหลอมลึกของโลหะเชื อมทีเกิดจากการเพิมกระแสเชื อม
ส่ งผลทําให้ได้รอยต่อทีมีความสมบูรณ์ และแสดงค่าความแข็งแรงดึ งของรอยต่อทีสู งขึน การเพิมความเว้าของ
ผิวหน้าแนวเชือมและการเพิมความนูนของแนวรากส่ งผลทําให้ความแข็งแรงของรอยต่อลดลงเนื องจากการลดลง
ของพืนทีรับแรงของชินทดสอบ ผลการทดสอบแรงดึงพบว่าการพังทลายของชิ นทดสอบทีแสดงค่าความแข็งแรง
ดึงสู งสุ ดเกิดขึนในพืนทีโลหะเชือมใกล้กบั ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมกับโลหะฐานเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L
เนื องจากลักษณะโครงสร้ างเดนไดรท์ในตําแหน่ งด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L นันมีความหยาบ
มากกว่าด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304
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Abstract
This research aimed to investigate apply a gas tungsten arc welding with non-filler metal for producing
a dissimilar material tube joint between AISI304 and AISI316 stainless steel using a welding current range Z90165A). Tube joints were produced various welding current conditions. Their properties, tensile strength and
metallurgical characteristics, were then investigated. The results showed that an optimized welding current that
produced maximum tensile strength of 486 MPa and elongation of 18% was 135 A. A width and a penetration
of the weld metal that were increased because of an increase of the welding current affected to produce a sound
joint and showed higher tensile strength. Increasing welding current that affected to increase a weld bead
concave and a root convex of the joint resulted to decrease the joint tensile strength because of a decrease in
cross section area for supporting a test load of the joint. A fracture of the tensile test specimen that showed
maximum tensile strength was located at the weld metal that was nearly an interface between the weld metal
and AISI316L base metal. This result was caused by a dendrite structure characteristic in the AISI316L base
metal interface side was coarser than that of the AISI304 base metal interface side.
Keywords: Gas tungsten arc welding; Dissimilar material joint; Tensile strength; Microstructure
1. บทนํา
ความต้องการในการผลิตชิ นส่ วนทีมีความสามารถในการทํางานได้หลายหน้าทีส่ งผลทําให้รอยต่อวัสดุ
ต่างชนิ ด (Dissimilar materials joint) มีความสําคัญและมีการใช้งานเพิมขึนในงานวิศวกรรม [1] ดังพบได้ในการ
ใช้ว สั ดุ ต่า งชนิ ดสําหรั บการผลิ ตอุ ปกรณ์ เปลี ยนถ่ ายความร้ อน (Heat exchanger) ในโรงไฟฟ้ าต้นกํา ลัง หรื อ
อุ ตสาหกรรมนิ วเคลี ยร์ [2] หนึ งในเหตุ ผ ลสํา คัญที มีก ารใช้งานรอยต่อของวัสดุ ต่างชนิ ดเพิมขึ น คื อรอยต่ อนี
สามารถแสดงจุดเด่นของวัสดุ แต่ละชนิ ดทีทําให้เกิ ดการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิมสู งขึน และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ [3-4] อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสมบัติวสั ดุมกั ทําให้การเชื อมหลอมละลาย (Fusion
welding) เกิ ดปั ญหาขณะทําการเชื อม และก่อให้เกิ ดจุ ดบกพร่ อง เช่ น การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ (Lack of
fusion) การเกิ ดการแตกร้ าว (Cracking) หรื อ เฟสสารประกอบกึ งโลหะทีมีความเปราะทีมีความเปราะ (Brittle
intermetallic compound phase) ขึนในโลหะเชือม [5]
ในการเชื อมหลอมละลาย ค่าการถ่ า ยเทความร้ อนและมวล (Heat and mass transfer) ทีเกิ ดการ
เปลียนแปลงเนืองจากการเปลียนแปลงตัวแปรการเชือม เช่น กระแสเชื อม แรงดันไฟฟ้ าเชื อม หรื อความเร็ วในการ
เชือมมักส่ งผลโดยตรงทําให้เกิดการเปลียนแปลงรู ปร่ างโลหะเชื อม (Weld geometry) ซึ งประกอบด้วย การหลอม
ลึ ก (Penetration) ความกว้างของพืนทีการหลอมละลาย (Width of fusion zone) และพืนทีกระทบร้ อน (Heat
affected zone: HAZ) [6-7] รู ปร่ างของโลหะเชือมทีเกิดการเปลียนแปลงนีสามารถส่ งผลทําให้ค่าสมบัติของรอยต่อ
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เชื อม เช่ น ความแข็งแรงดึ ง ความแข็ง หรื อโครงสร้ างโลหวิทยาเกิ ดการเปลี ยนแปลงได้ ทีผ่านมามีงานวิจยั ที
ทําการศึกษาอิทธิ พลตัวแปรการเชื อมทีมีผลต่อการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างโลหะเชื อมและสมบัติทางกลของโลหะ
เชื อม เช่น การเชื อมอาร์ กใต้ฟลักซ์ (Submerge arc welding: SAW) [8] การเชื อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal
arc welding: GMAW) [9] การเชือมเลเซอร์ (Laser welding: LW) [10-12] เป็ นต้น ค่าความร้อนขาเข้า (Heat input)
ทีเกิ ดการเปลี ยนแปลงเนื องจากการเพิ มกระแสเชื อมและการลดความเร็ วในการเดิ นแนวเชื อม หรื อการเพิ ม
พลังงานเลเซอร์ สามารถทําให้ความกว้างของโลหะเชื อมและการหลอมลึกของโลหะเชื อมเพิมขึนได้ในการเชื อม
เหล็กกล้าคาร์ บอนตํา [8] และเหล็กกล้า SUS201 [11] นอกจากนันสามารถทําให้ความกว้างขาเชื อม (Weld leg
width) และรัศมีของขาเชือม (Weld leg radius) ในการเชื อมต่อมุมเหล็กกล้าความแข็งแรงสู ง Weldox 700 นันมีค่า
เพิมขึนได้ [9] พลังงานความร้ อนทีเพิมเข้าสู่ โลหะฐานนันสามารถทําให้สมบัติทางกลของรอยต่อโลหะเชื อมเกิด
การเปลี ยนแปลงได้ เช่ น การเปลี ยนแปลงความแข็งแรงล้า (Fatigue strength) และความเค้นตกค้าง (Residual
stress) ในรอยต่อเหล็ กกล้าความแข็งแรงสู ง Weldox 700 [9] หรื อการเปลี ยนแปลงความแข็งในโลหะเชื อม
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI420 ทีเชื อมด้วยลวดเชื อม ER310 [10] หรื อค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเหล็กกล้า UNS
S32750 [12] เป็ นต้น
งานวิจยั ข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี ยนแปลงรู ปร่ างของโลหะเชื อมในรอยต่อโลหะที
สามารถทําให้เกิดการเปลียนแปลงสมบัติทางกลของโลหะเชื อมเนื องจากการเปลียนแปลงค่าความร้อนขาเข้า ด้วย
เหตุนีงานวิจยั นีมีจึงจุดประสงค์ในการศึกษาอิทธิ พลกระแสเชื อมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่เติมโลหะเติมที
มีผลต่อรู ปร่ างของโลหะเชือมและสมบัติทางกลของรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิ มต่างชนิ ด AISI304 และ AISI316L
การเชือมอาร์ กทังสะเตนแบบไม่เติมโลหะเติมนีเป็ นวิธีการเชือมซ่อมทีมีการใช้งานแพร่ หลายในงานอุตสาหกรรม
การส่ งถ่ายของเหลวต่าง ๆ รอยต่องานเชื อมทีได้ถูกทําการศึกษาและเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรู ปร่ าง
โลหะเชื อม และสมบัติท างกลของรอยต่อ เช่ น ความแข็ ง แรงดึ ง และความแข็ง ผลการทดลองที ได้ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเชือมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดได้ต่อไป
2. วิธีการทดลอง
วัสดุในการทดลอง คือ ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมผนังบางไร้ตะเข็บ AISI304 และท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มผนังบาง
ไร้ตะเข็บ AISI316L โดยมีส่วนผสมทางเคมีและสมบัติทางกลดังตารางที 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 mm
ความหนาของผนังท่อ 2.8 mm ชิ นงานทีได้ถูกนํามาทําการเชื อมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุ มแบบไม่ใช้โลหะเติ ม
(Non-filler metal) โดยใช้แท่งอิเลกโทรดทังสะเตน EWTh-2 ทีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.40 mm กระแสเชื อม 90-165
A อัตราการไหลของแก๊สคลุมอาร์ กอน 99.99% เท่ากับ 12.5 l/min ความเร็ วในการเดินแนวเชื อมตามลูกศรในรู ปที
1 มีค่าเท่ากับ 200 mm/min ในขันตอนการเชื อม รอยต่อถูกยึดแน่นบนปากกาจับชิ นงานทีสามารถหมุนรอบตัวเอง
ด้วยความเร็ วเดิ นแนวเชื อมทีกําหนด แท่งทังสะเตนและหัวเชื อมถูกยึดแน่นในแนวดิ งและทํามุม 90o กับแนว
ระนาบของแกนท่อดังรู ปที 1
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ตารางที 1 ส่ วนผสมทางเคมีและความแข็งแรงดึงสู งสุ ดของวัสดุทดลอง
ปริมาณ (wt%)
วัสดุทดลอง
Fe
C
Cr
Ni
Mn
Si
AISI304
Bal. 0.03 18.00 8.10 1.90 0.60
AISI316L
Bal. 0.02 17.50 10.00 1.80 0.70

รู ปที 1 รู ปร่ างของรอยต่อเหล็กกล้า รู ปที 2 ตําแหน่งการวัดขนาดรอย
เชือม
ไร้สนิมต่างชนิ ด

P
0.04
0.01

S
0.03
0.03

ความแข็งแรงดึง
(MPa)
576
607

รู ปที 3 ชินทดสอบความแข็งแรงดึง
(หน่วย: mm)

เมือทําการเชื อมด้วยตัวแปรการเชื อมทีกําหนด รอยต่องานเชื อมถูกตัดด้วยใบตัดความเร็ วรอบสู งทีมีการ
หล่อเย็นด้วยสารหล่อเย็นเพือป้ องกันการเปลี ยนแปลงโครงสร้ างโลหวิทยาของรอยต่องานเชื อม เพือเตรี ยมชิ น
ทดสอบสมบัติของรอยต่องานเชื อมประกอบด้วยการตรวจสอบรู ปร่ างโลหะเชื อม การตรวจสอบโครงสร้างโลห
วิทยา การทดสอบความแข็งแรงดึ ง และการทดสอบความแข็ง ชิ นทดสอบของการตรวจสอบรู ปร่ างโลหะเชื อม
และโครงสร้างโลหวิทยาถูกตัดขวางในแนวตังฉากกับทิศทางการเดินแนวเชื อม ระนาบทีผ่านการตัดถูกนําไปขัด
หยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150-1500 ในนําไหลเพือปรั บระนาบของแนวเชื อม ขัดมันด้วยผงเพชรขนาด 1
ไมโครเมตร บนผ้าสักกะหลาดเพือลบรอยขัดหยาบ และกัดผิวหน้าพืนผิวขัดมันด้วยสารละลายทีกําหนดเพือแสดง
รายละเอียดเกรนและเฟสในพืนทีรอยต่องานเชือม ชินทดสอบทีได้ถูกนําไปทําการตรวจสอบโครงสร้างมภาคเพือ
หาความสมบูรณ์ และรู ปร่ างโลหะเชื อม (Weld geometry) ดังรู ปที 2 ประกอบด้วยความกว้างของโลหะเชื อม
(Weld width: a) ระยะหลอมลึ ก (Penetration depth: b) ความนูนของแนวเชื อม (Weld convex: c) ความนู นของ
แนวราก (Root convex: d) และความเว้าของแนวเชือม (Weld concave: e) ตําแหน่งในการวัดค่า a b c และ e ในรู ป
ที 2 ก. ถึ ง ค. กําหนดให้ตาํ แหน่ง 0.0 mm อยู่ทีผิวบนด้านบนของของชิ นงานตรวจสอบโครงสร้ างโลหวิทยา
ขณะทีการวัดค่า d ในรู ปที 2 ข. กําหนดให้ตาํ แหน่ ง 0.0 mm อยู่ทีผิวบนด้านล่ างของของชิ นงานตรวจสอบ
โครงสร้างโลหวิทยา หลังจากทําการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคชินทดสอบถูกนําไปทําการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบแสง (Light optical microscope: LOM) เพือตรวจสอบรายละเอียดของเกรนและ
เฟสในพืนทีโลหะฐานด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L โลหะฐานด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 พืนทีกระทบ
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ร้ อนด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L พื นทีกระทบร้ อนด้านเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI304 และโลหะเชื อม ความ
แข็งแรงดึงของรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิ มถูกขึนรู ปด้วยกระบวนการตัดด้วยเส้นลวด (Wire cut EDM) เพือให้ได้
ชินทดสอบดังรู ปที 3 ชินทดสอบความแข็งแรงดึงถูกนําไปทําการทดสอบด้วยอัตราการเกิดความเครี ยด 1 mm/min
เพือหาค่าความแข็งแรงดึงสู งสุ ด และการยืดตัว การพังทลายหรื อฉี กขาดของชินงานการทดสอบความแข็งแรงดึ ง
ถูกทําการตรวจสอบด้วยตาเปล่าเพือระบุตาํ แหน่งการพังทลายของชินทดสอบ
3. ผลการทดลองและการวิจารณ์
รู ปที 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเชือมและขนาดของรู ปร่ างของโลหะเชื อมทีประกอบด้วยความ
กว้า งแนวเชื อม ระยะการหลอมลึ ก ความนู นและความเว้า ของแนวเชื อม และความนู นของแนวราก ผลการ
ตรวจสอบพบว่ากระแสเชือมทีเพิมขึนส่ งผลทําให้ความกว้างของแนวเชื อม ระยะหลอมลึก และความนูนของแนว
รากมีค่าเพิมขึน อย่างไรก็ตามการเพิมกระแสเชือมนีส่ งผลทําให้ความนูนของแนวเชื อมมีค่าลดลง การเพิมขึนของ
กระแสเชือมนี ส่ งผลทําให้ความร้อนขาเข้าทีมีความสําคัญในการเพิมความร้อนในการหลอมละลาย และส่ งผลทํา
ให้การกระจายความร้ อนในรอยต่อสู งขึน นอกจากนันสามารถส่ งผลทําให้พืนทีกระทบร้ อนของรอยต่อมีค่ า
เพิมขึน การเพิมพืนทีกระทบร้ อนนี สามารถทําให้เกิ ดการลดความแข็งและความแข็งแรงของรอยต่อ [13] ทําให้
เกิดการเปลียนแปลงโครงสร้ างจุลภาค และทําให้เกิดการลดความต้านทานการกัดกร่ อน (Corrosion resistance)
เนื องจากการเกิ ดเฟสโครเมียมคาร์ ไบด์ในเหล็กกล้าไร้ สนิ มแยกตัวออกมาจากเฟสสารประกอบเชิ งซ้อนเหล็กโครเมียมคาร์ ไบด์ และการเกิดเซลกัลวาวิก (Galvanic cell) ของเฟสทีแตกต่างในรอยต่องานเชื อมเหล็กกล้าไร้
สนิมได้ [14]

รู ปที 4 ขนาดโลหะเชื อม
เมือกระแสเชื อมตํา 90-120 A พบว่าการหลอมลึ กของโลหะเชื อมมีค่าตําและไม่สามารถทําให้เกิ ดการ
หลอมตลอดความหนาของรอยต่อ ระยะการหลอมลึ กเมือวัดจากผิวด้านบนของรอยต่อมีค่าตํากว่าค่าความหนา
ของรอยต่อ หรื อ 2.8 mm ส่ วนทีไม่เกิ ดการหลอมดังรู ปที 5 ก. จึงเป็ นจุดเริ มต้นของการพังทลายของชิ นทดสอบ
ความแข็งแรงดึ งและขยายตัวจนกระทังชิ นทดสอบเกิ ดการพังทลายทีกึงกลางของรอยต่องานเชื อมดังรู ปที 5 ข.
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และทําให้ได้ความแข็งแรงดึ งและการยืดตัวของรอยต่อมีค่าตําดังรู ปที 6 เมือกระแสเชื อมเพิมสู งขึนประมาณ
135-165 A ทําให้ความร้อนขาเข้า (Heat input) ทีเกิดขึนมีค่าพอเพียงทีสามารถทําการหลอมละลายโลหะบริ เวณ
รอยต่อได้สมบูรณ์ดงั รู ปที 5 ค. โลหะเชื อมก่อตัวขึนตลอดความหนาของรอยต่อ และทําให้พืนทีในการรับแรงดึง
เพิมสู งขึน การเกิ ดการหลอมลึ กสมบูรณ์ ทาํ ให้ความแข็งแรงของรอยต่อเพิ มขึนได้ดังรู ปที 6 เมือเปรี ยบเทีย บ
ตําแหน่งการพังทลายของรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงตําดังรู ปที 5 ข. และรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงสู งดังรู ปที
5 ง. พบว่าในรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงสู ง ตําแหน่งการพังทลายเกิดขึนในพืนทีโลหะเชื อมเช่นเดียวกันแต่เกิด
การเลือนออกจากแนวกึงกลางรอยต่อไปทีด้านโลหะฐาน AISI316L

รู ปที 6 ความแข็งแรงดึงและการยืดตัวรอยต่อที
กระแสเชือมต่างๆ
รู ปที 5 โครงสร้างมหภาคและการพังทลายของชินทดสอบความ
แข็งแรงดึง
การหลอมลึกไม่สมบูรณ์ส่งผลทําให้เกิดผิวหน้าแนวเชื อมทีมีความนูนและไม่ก่อให้เกิดแนวรากทีมีความ
นูนของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแส 95-105 A ดังรู ปที 4 ง. อย่างไรก็ตามเมือกระแสเชื อมเพิมขึนประมาณ 120-135
A พบว่าแนวเชือมมีการเปลียนแปลงจากแนวเชือมทีมีความนูนเป็ นแนวเชื อมทีเว้าลงสู่ พืนผิวของรอยต่อ ความเว้า
ทีเกิดขึนเนื องจากความร้อนทีสู งทําให้นาหนั
ํ กของโลหะหลอมเหลวกดโลหะเชื อมสู่ พืนผิวด้านล่าง นอกจากนัน
นําหนักของโลหะหลอมเหลวได้กดโลหะเชือมทะลุผา่ นผิวด้านล่างของรอยต่อทําให้ค่าความนูนของแนวรากมีค่า
สู งขึน เมือกระแสเชือมสู ง เช่น 165 A ถูกนํามาใช้ในการเชือม การเพิมความเว้าของผิวหน้าแนวเชือมและความนูน
ของแนวรากส่ งผลทําให้พืนทีรับแรงของชินทดสอบความแข็งดึงลดตําลง และเป็ นสาเหตุให้ความแข็งแรงดึงหรื อ
ความต้านทานแรงดึ งของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแส 165 A มีค่าลดตําลงดังรู ปที 6 ความแตกต่างของแถบความ
ผิดพลาด (Error bar) ในทุกกระแสเชื อมเกิดขึนเนื องจากชิ นทดสอบความแข็งแรงดึ งนันถูกสุ่ มเลือก 3 ตําแหน่ง
ตลอดความยาวแนวเชื อมในทุกกระแสเชื อม ซึ งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแรงดึ งและการยืดตัวของรอยต่อตลอด
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ความยาวของแนวเชื อมทีถูกนํามาทดสอบนันมีค่าแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนีการเลื อกใช้งานแนวเชื อมต้องมีการ
พิจารณาเพิมเติม
รู ปที 7 ก. แสดงตําแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อทีผ่านการเชื อมด้วยกระแสเชื อม 135
A ซึ งเป็ นรอยต่อทีแสดงความแข็งแรงดึงสู งสุ ดในการทดลองนี ประกอบด้วยตําแหน่งที I พืนทีกระทบร้อนด้าน
เหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L ตําแหน่งที II พืนทีกระทบร้อนด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 ตําแหน่งที III โลหะ
เชือมด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L ตําแหน่งที IV โลหะเชื อมด้านเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 และตําแหน่งที V
กึงกลางโลหะเชือม เมือทําการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของพืนทีกระทบร้อนของรอยต่อทังสองด้านดังรู ปที 7
ข. และ ค. พบว่าเกรนเหล็กกล้าไร้ สนิ มหลายเหลี ยม (Polygon grain) มีความไม่สมําเสมอถูกปรับให้มีขนาดที
ค่อนข้างกลมมนและมีขนาดเล็กลงเมือพืนทีการตรวจสอบเข้าสู่ พืนทีกระทบร้อนและมีขนาดค่อนข้างเล็กเมือเข้า
ใกล้ผิวสัมผัสของรอยต่อ การตรวจสอบทีตําแหน่งผิวสัมผัสของรอยต่อของโลหะเชื อมทังสองด้าน พบว่าพืนทีไม่
สามารถผสมกัน (Unmixed zone) ซึ งมักเกิดขึนในการเชือมเหล็กกล้าต่างชนิดกันไม่ก่อตัวขึนในรอยต่อนี [2-4]

รู ปที 7 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อทีเชื อมด้วยกระแสเชื อม 135 A: ก. ตําแหน่งการตรวจสอบ ข. พืนทีกระทบ
ร้อนด้าน AISI316L ค. พืนทีกระทบร้อนด้าน AISI304 ง. โลหะเชือมด้าน AISI316L จ. โลหะเชือมด้าน AISI304
ฉ. กึงกลางโลหะเชือม
เมือตําแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคผ่านผิวสัมผัสระหว่างโลหะฐานและโลหะเชื อมเข้าสู่ พืนที
โลหะเชื อมด้า นเหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม AISI316L และด้า นเหล็ ก กล้า ไร้ ส นิ ม AISI304 ดัง รู ป ที 7 ง. และ 7 จ. พบ
โครงสร้างเดนไดรท์เกิดการก่อตัวขึนในพืนทีโลหะเชือมมีทิศทางเอียงทํามุมมากกว่า 45 องศาขึนสู่ ผิวด้านบนและ
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กึงกลางของแนวเชื อม เมือทําการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างของโครงสร้างเดนไดรท์โดยพิจารณาระยะห่ างระหว่างแขน
เดนไดรท์ (Secondary dendrite arm spacing: SDAS) ของโลหะเชื อมทังสอง พบว่าค่า SDAS ของโลหะเชื อมด้าน
ติดกับเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L มีค่ามากกว่าโลหะเชือมด้านติดกับเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 ขนาด SDAS ทีมี
ขนาดเล็กกว่าของโลหะเชื อมด้านติดกับเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI304 แสดงให้เห็นว่าโลหะนีมีความแข็งแรงสู งกว่า
ดังความสัมพันธ์ของฮอลล์เพทช์ (Hall-Petch relation) [15] และสามารถพบได้ในผลการทดลองการเปรี ยบเทียบ
ค่า SDAS ของโลหะเชื อมเหล็กกล้าไร้สนิ ม SUS304 และเหล็กกล้าคาร์ บอน SS400 ทีตัวแปรการเชื อมทีแตกต่าง
กัน [16] ด้วยเหตุ นีจึ งทําให้การพังทลายของชิ นทดสอบความแข็งแรงดึ งเกิ ดขึนทีตําแหน่ งโลหะเชื อมใกล้กบั
ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมและเหล็กกล้าไร้ สนิ ม AISI316L โครงสร้ างเดนไดรท์ทีมีขนาด SDAS เล็กทีสุ ด
สามารถพบได้เมือทําการตรวจสอบทีตําแหน่งกึ งกลางของโลหะเชื อมดังรู ปที 7 ฉ. นอกจากนันพบการตกผลึ ก
ของจุดของอนุภาคสี เข้มขนาดเล็กกระจายตัวในพืนทีแขนเดนไดรท์ดงั ลูกศรชีแสดงในรู ปที 7 ฉ. อย่างไรก็ตามใน
การทดลองครังนี ไม่ได้ทาํ การศึกษาในรายละเอียด การตรวจสอบอนุ ภาคดังกล่าวด้วยเครื องมือวิทยาศาสตร์ ทีมี
ความแม่นยําควรมีการดําเนินการต่อไป
4. สรุ ปผลการทดลอง
รอยต่อท่อผนังบางไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ถูกนํามา
ทําการเชือมอาร์ กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมด้วยกระแสเชื อมทีมีการความแตกต่าง และทําการศึกษา
สมบัติของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุ ปมีดงั นี
4.1 กระแสเชือมเหมาะสมทีทําให้เกิดความแข็งแรงดึงสู งสุ ด 486 MPa และการยืดตัว 18% เท่ากับ 135 A
4.2 การเพิมความกว้างและการหลอมลึ กของโลหะเชื อมทีเกิ ดจากการเพิมกระแสเชื อมส่ งผลทําให้ได้
รอยต่อทีมีความสมบูรณ์และแสดงค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อทีสู งขึน
4.3 การเพิมความเว้าของผิวหน้าแนวเชื อมและการเพิมความนูนของแนวรากส่ งผลทําให้ความแข็งแรง
ของรอยต่อลดลงเนืองจากการลดลงของพืนทีรับแรงของชิ นทดสอบ
4.4 การพังทลายของชิ นทดสอบทีแสดงค่าความแข็งแรงดึ งสู งสุ ดเกิ ดขึนในพืนทีโลหะเชื อมใกล้ก ับ
ผิวสัมผัสระหว่างโลหะเชื อมกับโลหะฐานเหล็กกล้าไร้สนิ ม AISI316L เนื องจากโครงสร้างเดนไดรท์ในตําแหน่ง
ด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L นันมีความหยาบมากกว่าด้านผิวสัมผัสเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304
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บทคัดย่ อ
การหมักปุ๋ ยแบบใช้อากาศจากตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขีแป้ งยาง โดยมี
อัตราส่ วน 1:1:1 และ 2:1:1 ของถัง หมักที 1 และ 2 ตามลําดับ ระยะเวลา 60 วัน ตัวแปรที ทํา การทดลอง คื อ
อุณหภูมิ ความชื น ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้ า อินทรี ยวัตถุ อินทรี ยค์ าร์ บอน ไนโตรเจน โพแทสเซี ยม
(total K2O) ฟอสฟอรัส (total P2O5) และอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจน ผลการทดลองพบว่าอัตราส่ วนคาร์ บอน
ต่อไนโตรเจนของถังหมักที 1 และถังหมักที 2 มีค่า 9.25 และ 6.96 ตามลําดับ ส่ วนปริ มาณร้อยละของธาตุอาหาร
หลัก N- P2O5- K2O ของถังหมักที 1 และถังหมักที 2 มีค่า 2.68-24.90-1.28 และ 3.28-18.11-1.18 ตามลําดับ
นอกจากนียังพบว่าปุ๋ ยหมักทีได้มีค่าตัวแปรผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ยกเว้นความชื นเพียงอย่างเดียวที
ไม่ผา่ นมาตรฐาน และผลิตภัณฑ์ทีได้สามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุในการปรับปรุ งดิน อีกทังยังเป็ นการนําของเสี ยจาก
อุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วย
คําสํ าคัญ: การหมักปุ๋ ย; ของเสี ยอุตสาหกรรม; ตะกอนนําเสี ย; ทะลายปาล์ม; กากขีแป้ งยาง
Abstract
An aerobic composting technique was used for a mixture of wastewater sludge from a seafood industry,
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empty-bunch palms, and sludge concentrate latex, which had a 1:1:1 ratio for a reactor 1 and a 2:1:1 ratio for a
reactor 2. After 60 days of composting, temperature, moisture content, pH, electrical conductivity, organic matter,
organic carbon, nitrogen, phosphorous (total P2O5), potassium (total K2O) and C/N ratio of the two reactors were
determined. The results showed that the C/N ratios of the reactor 1 and 2 are 9.25 and 6.96, respectively. The
percentage of N- P2O5- K2O were 2.68-24.90-1.28 and 3.28-18.11-1.18 for reactor 1 and 2, respectively. In
addition, all of the parameters, except for moisture content, satisfied the standard of Department of Agriculture.
Thus, the industrial waste products from this work can be further used as a soil-improving material.
Keywords: Composting; Industrial wastes; Wastewater sludge; Palm empty bunch; Lutoid of rubber
1. บทนํา
อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมปาล์มนํามัน เป็ นอุตสาหกรรมหลัก
ของพืนทีภาคใต้ของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเหล่านีก็ก่อให้เกิดของเสี ยจํานวนมากเช่นกัน การ
กําจัดของเสี ยจากภาคอุตสาหกรรมในปั จจุบนั มีการกําจัดอยูห่ ลายวิธี ได้แก่ การฝังกลบ การเผาทําลาย การทําปุ๋ ย
หมัก รวมทังการนําไปใช้เป็ นพลังงานชี วมวลเพือผลิตกระแสไฟฟ้ า หรื อแม้แต่การนํากลับมาใช้ประโยชน์ โดย
ก่อนทีมีการกําจัดของเสี ยนัน ต้องทําการคัดแยกประเภทก่อน เนื องจากการกําจัดของเสี ยในแต่ละประเภทให้
เหมาะสมนันมีวิธีการกําจัดทีแตกต่างกันออกไป เพือลดการเกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมในขันที 2 ที
จะเกิดขึนตามมาหลังการกําจัด เช่น การกําจัดของเสี ยโดยวิธีการฝังกลบซึ งหากของเสี ยมีปริ มาณมากเกินไป และ
ระบบการจัดการของหลุมฝังกลบไม่เหมาะสมอาจมีการแพร่ กระจายของของเสี ยลงสู่ แหล่งนําใต้ดิน หรื อไม่มีการ
นําก๊าซมีเทนซึ งเป็ นก๊าซเรื อนกระจกนําไปใช้ป ระโยชน์ ก็จะส่ งผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ดังนันจึงต้องมีการ
บริ หารจัดการทีดี มิฉะนันการกําจัดอาจเป็ นการเพิมมลพิษให้กบั สิ งแวดล้อมมากขึน
ช่วงไม่กีปี ทีผ่านมาความสนใจในการทําปุ๋ ยหมักเพิมขึน เนื องจากความต้องการของสังคมทีใส่ ใจสุ ขภาพ
และสิ งแวดล้อมมากขึน รวมทังการเกิดขึนของฟาร์ มปลอดสารพิษ เทคโนโลยีการหมักปุ๋ ยถื อเป็ นวิธีการนําธาตุ
อาหารกลับคืนจากของเสี ยอินทรี ยแ์ ละเศษเหลือจากการเกษตรทีมีการยอมรับมากทีสุ ดวิธีการหนึ ง อีกทังยังเป็ น
เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม [1] การหมักปุ๋ ยเป็ นการดึงเอาธาตุอาหารทีมีอยูใ่ นของเสี ยอินทรี ยก์ ลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่กบั พืช ซึ งมี 2 แบบ คือ การหมักแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ โดยส่ วนใหญ่เลื อกใช้การหมัก
แบบใช้อากาศ เนื องจากเป็ นระบบทีไม่ก่อให้เกิ ดกลิน และผลิตภัณฑ์สุดท้ายทีได้ค่อนข้างเสถี ยร ในการหมักปุ๋ ย
แบบใช้อากาศต้องมีการพลิกกลับกองวัสดุหมักเป็ นระยะ ๆ เพือเพิมปริ มาณออกซิ เจนให้แก่จุลินทรี ย ์ อีกทังทําให้
วัสดุหมักผสมกันเป็ นเนือเดียวกัน กิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรี ยม์ ีการปลดปล่อยความร้อนและไอนําออกมา
เป็ นผลิตภัณฑ์ ส่ วนระดับของความชื นขึนอยู่กบั ชนิ ดของวัสดุหมัก ซึ งโดยทัวไปความชื นทีเหมาะสมอยูใ่ นช่วง
ร้อยละ 50-60 [2] ส่ วนอุณหภูมิทีเกิดขึนจากกระบวนการย่อยสลาย หากอยูใ่ นช่วง 55-60 องศาเซลเซี ยส จะช่วยฆ่า
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เชือจุลินทรี ยก์ ่อโรคในกองปุ๋ ยหมักได้ [3] ซึ งส่ วนใหญ่จะพบในระยะแรกของการหมัก เมือวัสดุเกิดการย่อยสลาย
เป็ นปุ๋ ยหมักอุณหภูมิจะลดลงใกล้เคียงอุ ณหภูมิสิงแวดล้อม ส่ วนค่าความเป็ นกรด-ด่าง เป็ นอี กหนึ งตัวแปรทีมี
ความสําคัญในกระบวนการหมักปุ๋ ย โดยค่าเหมาะสมอยู่ที 7.0-8.0 [4] ในช่ วงแรกของกระบวนการหมักจะมีค่า
ลดลงเป็ นกรดเล็กน้อย เนื องจากการย่อยสลายมีการปลดปล่อยกรดอินทรี ยอ์ อกมา หลังจากนันจะมีค่าเพิมขึนจาก
การปลดปล่อยแอมโมเนียในการย่อยสลายสารจําพวกโปรตีน
ในงานวิจยั นี เป็ นการหมักปุ๋ ยในสภาวะใช้อากาศ โดยการนําของเสี ยจากอุตสาหกรรมทีสําคัญในภาคใต้
มาหมักร่ วมกัน คือ ตะกอนนําเสี ยทีผ่านการรี ดนําจากระบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) จากโรงงานอาหาร
ทะเล ทะลายปาล์มจากอุตสาหกรรมปาล์มนํามัน และกากขีแป้ งจากอุตสาหกรรมยางพารา ปั จจุบนั ในการจัดการ
ของเสี ยเหล่ านี ยัง เป็ นปั ญหาสําหรั บ อุ ตสาหกรรม และมีหลายงานวิจยั ที นําของเสี ยเหล่ านี ไปใช้ป ระโยชน์ใ น
รู ปแบบต่าง ๆ ของเสี ยจากแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นสารอินทรี ยท์ ีสามารถย่อยสลายได้
มีสมบัติเด่นของธาตุอาหารทีสะสมอยูใ่ นของเสี ยแตกต่างกัน โดยตะกอนนําเสี ยจากโรงงานอาหารทะเลเป็ นแหล่ง
ของไนโตรเจน ทะลายปาล์มเป็ นแหล่งของโพแทสเซี ยม และกากขีแป้ งยางจะมีฟอสฟอรัสในปริ มาณทีสู ง การนํา
ของเสี ยจากอุตสาหกรรมทัง 3 ชนิด มาหมักปุ๋ ยร่ วมกัน ทําให้ได้ปุ๋ยหมักทีมีธาตุอาหารหลายชนิ ดมากกว่าการหมัก
จากของเสี ยเพียงชนิ ดเดี ยว ในการหมักเป็ นการหมักภายในถัง และอาศัยกระบวนการทางชี ววิทยาของจุลินทรี ย ์
แบบใช้อากาศในการย่อยสลายสารอิ นทรี ยท์ ีมีอยู่ในของเสี ย การหมักปุ๋ ยเป็ นวิธีการหนึ งทีสามารถนําของเสี ย
อินทรี ยจ์ ากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทังยังเป็ นการเพิมมูลค่าให้กบั ของเสี ย และยังเป็ นการช่วยลด
ปริ ม าณของเสี ย จากภาคอุ ต สาหกรรม ซึ งเป็ นตัว การสํ า คัญ ที ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ งแวดล้อ มอี ก ด้ว ย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือนําของเสี ยทีเกิดขึนจากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ และลดปริ มาณของเสี ยทีต้องนําไป
กําจัด
2. วิธีการวิจัย
2.1 วัสดุหมัก
ของเสี ยจากอุตสาหกรรมทีนํามาใช้ในการหมักปุ๋ ยครังนี คือ ตะกอนนําเสี ยจากระบบบําบัดนําเสี ยทาง
ชี ววิทยาแบบตะกอนเร่ ง ซึ งเป็ นระบบทีจุลินทรี ยใ์ นกลุ่มใช้ออกซิ เจนในการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นนําเสี ยจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยตะกอนนําเสี ยทีนํามาใช้ได้ผ่านการรี ดนําออกจากตะกอน ทะลายปาล์มเปล่าจาก
อุตสาหกรรมนํามันปาล์ม และกากขีแป้ งจากอุตสาหกรรมนํายางข้น
2.2 ชุ ดการทดลอง
ระบบทีใช้ใ นการหมักปุ๋ ยในการทดลองนี คือ ระบบการหมักแบบใช้อากาศ ถังหมักทีใช้เป็ นถังหมัก
ขนาด 120 ลิตร จํานวน 2 ถัง รอบถังหมักมีการเจาะรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร เพือเป็ นช่องระบาย
อากาศ ด้านในบุดว้ ยตาข่ายสี ฟ้า เพือป้ องกันไม่ให้วสั ดุหมักหล่นออกมาด้านนอก สําหรับด้านล่างของถังมีวาล์ว
เปิ ด-ปิ ด หากการหมักมีนาชะเกิ
ํ
ดขึน และได้วางตัวถังไว้สูงจากพืน (รู ปที 1) วัสดุ หมักทีใช้ในการทดลอง คือ
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ตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี แป้ งยาง โดยมี การทดลอง 2 ถัง โดยมีอตั ราส่ วน
แตกต่างกัน 2 อัตราส่ วน คือ 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลําดับ (1 ส่ วนเท่ากับ 15 กิโลกรัม) ขันตอนการหมักทําโดยนํา
วัสดุหมักทัง 3 ชนิดมาคลุกเคล้ารวมกันตามอัตราส่ วนทีกําหนด และมีการเติมนําในวัสดุหมักผสมอัตราส่ วนละ 10
ลิ ตร เพือปรั บค่า ความชื นเริ มต้นของวัส ดุ หมัก ให้เหมาะสมต่อการทํา งานของจุ ลิ นทรี ย ์ ทําการผสมให้เข้ากัน
จากนันนําวัสดุหมักบรรจุใส่ ถงั หมักเพือทําการทดลอง สําหรับการพลิกกลับกองทําการกลับกองเมืออุณหภูมิเริ ม
คงที โดยนําวัสดุหมักเทออกมากลับกองภายนอกถัง เพือให้วสั ดุหมักได้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทัวถึง และช่วยให้
วัสดุหมักผสมกันได้ดียงขึ
ิ น
2.3 ตัวแปร
ระยะเวลาทีใช้ในการหมัก 60 วัน สําหรับอุณหภูมิมีการวัดในถังหมักทุกวันโดยใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ซึ งทํา
การวัดทีกึงกลางของถังหมัก พร้อมทังวัดค่าอุณหภูมิบรรยากาศ นอกจากนีมีการเก็บตัวอย่างวัสดุหมัก 3 วันต่อครัง
โดยเก็บมาจากบริ เวณบน กลาง และล่างของถังหมัก และนํามาผสมกันเป็ น 1 ตัวย่าง เพือให้เป็ นตัวแทนในการ
วิเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ ดังนี ความชื น ค่าความเป็ นกรด-ด่ าง และค่าการนําไฟฟ้ า ใช้ตวั อย่างเปี ยก ส่ วนตัวแปร
อินทรี ยค์ าร์ บอนและไนโตรเจนใช้ตวั อย่างแห้งในการวิเคราะห์ สําหรับอินทรี ยวัตถุและอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจนได้จากการคํานวณ ส่ วนธาตุอาหารฟอสฟอรัสวิเคราะห์ในรู ป total P2O5 และโพแทสเซี ยมในรู ป total
K2O ซึ งทําการวิเคราะห์เฉพาะในวันที วันที 0 และ วันที 60 สําหรับวิธีการวิเคราะห์ตวั แปรทําการวิเคราะห์ตาม
คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรี ย ์ [5] โดยทําการทดลองทีมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตสุ ราษฎร์ ธานี ยกเว้น
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ยม ส่ งวิเคราะห์ทีหน่วยเครื องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

รู ปที 1 ถังหมักแบบใช้อากาศ
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3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย
3.1 คุณสมบัติของวัสดุหมัก
คุณสมบัติเบืองต้นของวัสดุหมักแต่ละชนิ ด พบว่า ตะกอนนําเสี ยเป็ นแหล่งไนโตรเจน ส่ วนทะลายปาล์ม
เป็ นแหล่งโพแทสเซี ยม และกากขีแป้ งยางเป็ นแหล่งฟอสฟอรัส (ตารางที 1) ซึ งเมือนําของเสี ยทัง 3 ชนิ ดมาหมัก
ปุ๋ ยร่ วมกัน ทําให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีธาตุอาหารหลักสําหรับพืชอย่างครบถ้วน
ตารางที 1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุหมัก
ตัวแปร
ความเป็ นกรด-ด่าง
การนําไฟฟ้ า (dS/m)
ความชืน (ร้อยละ)
อินทรี ยค์ าร์บอน (ร้อยละ)
อินทรี ยวัตถุ (ร้อยละ)
ไนโตรเจน (ร้อยละ)
ฟอสฟอรัสในรู ป total P2O5 (ร้อยละ w/w)
โพแทสเซียมในรู ป total K2O (ร้อยละ w/w)
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน

วัสดุหมัก
ตะกอนนําเสีย

ทะลายปาล์ ม

กากขีแป้ งยาง

6.96
0.34
51.14
23.37
40.29
6.87
3.51
0.21
3.40

8.20
1.28
42.87
47.93
82.64
0.37
0.26
2.92
129.54

8.39
0.98
92.47
17.90
30.86
2.42
20.49
0.77
7.40

3.2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีระหว่ างกระบวนการหมัก
จากการศึกษาการหมักปุ๋ ยจากตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขีแป้ งยาง โดยมี
อัตราส่ วนในถังหมักที 1 และ 2 คือ 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลําดับ โดยใช้การหมักแบบใช้อากาศในถังหมัก ซึ งทําการ
ทดลอง 2 ถัง ใช้ระยะเวลาในการหมักทังหมด 60 วัน ซึ งมีผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ ย
หมัก ดังต่อไปนี
3.2.1 อุณหภูมิ
อุ ณ หภู มิ เ ป็ นตัว แปรหลัก ที สํ า คัญ ในการติ ด ตามกระบวนการหมัก ปุ๋ ย [6]โดยอุ ณ หภู มิ ที เพิ มขึ นใน
กระบวนการหมักปุ๋ ยเกิดจากความร้อนในกระบวนการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุของจุลินทรี ยใ์ นสภาวะใช้ออกซิ เจน
ซึ งอุณหภูมิจะเป็ นตัวกําหนดชนิดของจุลินทรี ยแ์ ละอัตราการย่อยสลายของสารอินทรี ยท์ ีเกิดขึน ในการทดลองทัง
2 ถัง มีแนวโน้มการเปลียนแปลงของอุณหภูมิไปในทิศทางเดียวกันตลอดระยะเวลาในการหมักปุ๋ ย พบว่า อุณหภูมิ
ภายในถังหมักระยะเริ มต้นเพิมสู งขึนเรื อย ๆ และสู งสุ ดเมือระยะเวลาผ่านไป 3 วัน คือ อุณหภูมิสูงสุ ดในถังหมักที
1 อยูท่ ี 53 องศาเซลเซี ยส และถังหมักที 2 อุณหภูมิสูงสุ ดอยูท่ ี 49 องศาเซลเซี ยส การทีอุณหภูมิของปุ๋ ยหมักสู งถึ ง
ช่วงเทอร์ โมฟิ ลิกนันสามารถทําลายจุลินทรี ยก์ ่อโรคได้ จากนันอุณหภูมิค่อย ๆ ลดลง เมืออุณหภูมิลดลงได้ทาํ การ
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กลับกอง เพือให้อากาศหมุนเวียนภายในปุ๋ ยหมัก เป็ นการเพิมออกซิ เจนให้กบั จุลินทรี ย ์ และเป็ นการกลับวัสดุหมัก
ทีอยู่ด้านในออกด้านนอก ซึ งช่ วยให้การย่อยสลายเกิ ดได้เร็ วขึน ระยะเวลาในการกลับกอง สังเกตได้จากเมื อ
อุณหภูมิในกองปุ๋ ยหมักขึนสู งสุ ดและเริ มลดลง ควรทําการกลับกอง และถ้าทําการกลับกองแล้วอุณหภูมิไม่เพิม
สู งขึน แสดงว่า ปุ๋ ยหมักมีอตั ราการย่อยสลายลดลงและใกล้จะเสร็ จสมบูรณ์ เมือสิ นสุ ดกระบวนการหมักอุณหภูมิ
ของถังที 1 อยูท่ ี 28 องศาเซลเซี ยส และถังที 2 อยูท่ ี 29 องศาเซลเซี ยส ซึ งใกล้เคียงกับอุณหภูมิบรรยากาศ ดังรู ปที 2

รู ปที 2 การเปลียนแปลงอุณหภูมิระหว่างกระบวนการหมัก
3.2.2 ความชื น
ปริ มาณความชืนเป็ นตัวแปรสําคัญในกระบวนการทําปุ๋ ยหมัก เนื องจากมีผลต่ออัตราการดูดซึ มออกซิ เจน
ช่องว่างสําหรับอากาศ กิจกรรมของจุลินทรี ย ์ และรวมถึงอุณหภูมิภายในถังหมักด้วย [7] กิจกรรมการย่อยสลาย
ของจุลินทรี ยต์ อ้ งการความชืนเพือใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่หรื อเพิมจํานวนเซลล์ ในกิจกรรมการย่อยสลายมีความ
ร้อนเกิดขึนส่ งผลให้สูญเสี ยความชืน ดังนันจึงต้องมีการควบคุมความชืนให้อยูใ่ นช่วงทีเหมาะสมประมาณร้อยละ
50-70 เป็ นช่ วงทีเหมาะสําหรับการย่อยสลายของจุลินทรี ย ์ โดยการหมักปุ๋ ยในครังนี มีการควบคุมความชื นให้อยู่
ในช่ วงร้อยละ 50-70 ในวันแรกของการหมักได้เพิมความชืนโดยการเติมนําทําให้ในช่ วงแรกความชื นในถังที 1
ร้ อยละ 70.7 และ ถัง ที 2 ร้ อ ยละ 73.5 ซึ งเกิ นค่ า ที เหมาะสมเล็ ก น้อย หลัง จากนันความชื นมี ค่ า ลดลง ตลอด
ระยะเวลาการหมักปุ๋ ยมีความชืนเฉลียอยูท่ ีประมาณร้อยละ 60-70 และเมือวันที 60 ความชืนในถังที 1 และ 2 มีค่า
ร้อยละ 59.92 และ 47.25 (รู ปที 3) ซึ งไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้วา่ ความชืนต้องไม่เกินร้อยละ 30 แต่เมือ
สิ นสุ ดกระบวนการหมักได้นาํ ปุ๋ ยหมักทีได้ไปบ่มไล่ความชืน เพือให้ความชืนลดลง
3.2.3 ค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง
ค่าความเป็ นกรด-ด่าง มีความสําคัญมากในกระบวนการหมักปุ๋ ยซึ งจะส่ งผลต่อกิ จกรรมของจุลินทรี ยท์ ี
ช่ วยในการย่อย [8] เนื องจากกระบวนการหมักเป็ นกระบวนการทีมีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนี ย
เกิ ดขึน จึงสามารถปรับค่าความเป็ น-กรดในกระบวนการหมักได้ [9] จากผลการทดลองในช่ วงเริ มต้นการหมัก
ระดับความเป็ นกรด-ด่าง ของถังที 1 และ ถังที 2 มีค่า 8.1 ซึ งอาจเป็ นผลจากทะลายปาล์ม และกากขีแป้ งยางทีนํามา
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หมัก หลังจากการหมักผ่านไปถึ งวันที 4 ระดับความเป็ นกรด-ด่าง ของถังที 1 มีค่าเพิมสู งขึนเป็ น 8.6 ซึ งเกิดจาก
การย่อยสลายสารประกอบอินทรี ยไ์ นโตรเจนในสภาวะมีอากาศ ถูกแปรสภาพเป็ นแอมโมเนี ย หรื อแอมโมเนี ยอิ
ออน โดยอาศัย กระบวนการแอมโมนิ ฟิ เคชัน (Ammonification) และกระบวนการแปรสภาพเป็ นสารอิ นทรี ย ์
ไนโตรเจนเป็ นอนินทรี ยไ์ นโตรเจน (Mineralization) ทําให้ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ภายในปุ๋ ยหมักเพิมขึน ส่ วนถังที
2 ระดับความเป็ นกรด-ด่างลดลงจาก 8.1 เหลือ 7.5 อาจเนื องจากจุลินทรี ย ์ Nitrifying Bacteria เปลียนแอมโมเนี ย
ไปเป็ นไนไตรท์ และไนเตรท ตามลําดับ โดยอาศัยกระบวนการไนตริ ฟิเคชัน (Nitrification) และมีการปลดปล่อย
ไฮโดรเจนอิออนออกมาซึ งมีฤทธิ เป็ นกรด นอกจากนี ยังมีก๊าชคาร์ บอนไดออกไซด์ทีเกิ ดจากการย่อยสลายวัสดุ
หมัก ด้วยเหตุนีจึงมีผลทําให้ค่าความเป็ นกรด-ด่างมีระดับลดลง [10] หลังจากวันที 8 ของการหมักระดับความเป็ น
กรด-ด่าง เริ มลดลงสู่ สภาวะเป็ นกลาง และเริ มคงทีมีการเปลียนแปลงของระดับความเป็ นกรด-ด่างเพียงเล็กน้อย
วันที 60 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของถังหมักที 1 อยูท่ ี 6.9 และถังหมักที 2 มีค่า 6.3 เนื องจากกระบวนการย่อยสลาย
ของจุลินทรี ยช์ า้ ลง เพราะสารอินทรี ยซ์ ึ งเป็ นแหล่งอาหารของจุลินทรี ยเ์ ริ มลดลง ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในปุ๋ ยหมักเริ มเข้า
สู่ ความเสถียร (รู ปที 4)

รู ปที 3 การเปลียนแปลงความชืนระหว่างกระบวนการหมัก

รู ปที 4 การเปลียนแปลงความเป็ นกรด-ด่าง ระหว่างกระบวนการหมัก
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3.2.4 ค่ าการนําไฟฟ้ า
ค่าการนําไฟฟ้ าเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงระดับความเค็มในปุ๋ ยหมัก ถ้าค่าการนําไฟฟ้ าสู งจะปล่อยเกลือทีละลาย
นําได้มากเกินไปและก่อให้เกิดผลเสี ยต่อการเจริ ญเติบโต หรื อยับยังการเจริ ญเติบโตของพืช [11] นอกจากนี ความ
เค็มยังส่ งผลให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารอืน ๆ อีกด้วย [12] จากการทดลองในระยะเริ มต้นการหมักของถัง
หมักที 1 ค่าการนําไฟฟ้ ามีค่า 0.59 dS/m และถังหมักที 2 มีค่า 0.75 dS/m ซึ งทัง 2 ถัง มีค่าการนําไฟฟ้ าทีใกล้เคียง
กัน เมือสิ นสุ ดกระบวนการหมักในวันที 60 พบว่า การนําไฟฟ้ ามีค่าเพิมขึนทัง 2 ถังหมัก โดยมีค่า 2.07 และ 3.38
dS/m ตามลําดับ (รู ปที 5) ซึ งมีค่าผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรทีกําหนดค่าการนําไฟฟ้ าไม่เกิน 10 dS/m
3.2.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ
จากการทดลองพบว่า ปริ มาณอินทรี ยวัตถุของปุ๋ ยหมักทัง 2 ถัง คือ ถังที 1 และถังที 2 ช่วงเริ มต้นการหมัก
มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ เท่ากับ ร้ อยละ 57.53 และร้ อยละ 50.91 ตามลําดับ เมือสิ นสุ ดกระบวนการหมักมีปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ เหลื ออยู่ เท่ากับ ร้ อยละ 42.76 และร้ อยละ 39.36 ตามลําดับ ดังรู ปที 6 ปริ มาณอิ นทรี ยวัตถุ ทีลดลง
เนืองมาจากอินทรี ยส์ ารถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ย ์

รู ปที 5 การเปลียนแปลงค่าการนําไฟฟ้ าระหว่างกระบวนการหมัก

รู ปที 6 การเปลียนแปลงอินทรี ยวัตถุระหว่างกระบวนการหมัก
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3.2.6 อัตราส่ วนคาร์ บอนต่ อไนโตรเจน
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนเป็ นสิ งทีจําเป็ นอย่างหนึงในการหมักปุ๋ ย ซึ งเป็ นค่าทีบ่งบอกถึงความยาก
ง่ายในการย่อยสลาย และใช้เป็ นตัวกําหนดการย่อยสลายทีสมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้าวัสดุ ทีใช้ในการย่อยสลายมีค่า
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนสู งเกินไป อัตราการย่อยสลายจะเกิดขึนช้า ต้องใช้ระยะเวลาในการหมักนาน ค่า
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนมีความสําคัญมากทีสุ ด เนื องจากคาร์ บอนจะถูกใช้เป็ นพลังงานสําหรับจุลินทรี ย ์
ในขณะทีไนโตรเจนใช้ในการสร้างเซลล์ [13] ส่ วนถ้าค่าอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนของวัสดุหมักตําเกินไป
จะเกิดกลินทีไม่พึงประสงค์ เนืองจากไนโตรเจนทีมากเกินไปจะเปลียนเป็ นแอมโมเนีย ปกติอตั ราส่ วนคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจนทีเหมาะสมสําหรับการหมักปุ๋ ยควรอยูใ่ นช่วง 25-50 [14] จากการทดลอง พบว่า อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจนในวัน ที 0 และ 60 ของถัง ที 1 มี ค่ า 12.18 และ 9.25 ตามลํา ดับ ถัง หมัก ที 2 มี ค่ า 10.51 และ 6.96
ตามลําดับ ดังรู ปที 7 พบว่า ทัง 2 ถัง ค่าอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนมีค่าลดลง เนื องจากจุลินทรี ยใ์ ช้คาร์ บอน
เป็ นแหล่งพลังงาน นอกจากนี อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนยังสามารถบ่งบอกถึงการหมักปุ๋ ยทีได้มาตรฐาน
คือ เมือสิ นสุ ดกระบวนการหมัก ปุ๋ ยหมักทีดีตอ้ งมีอตั ราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนตํากว่าหรื อเท่ากับ 20

รู ปที 7 การเปลียนแปลงอัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนระหว่างกระบวนการหมัก
3.2.7 ไนโตรเจน
ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารหลักทีจําเป็ นในการเจริ ญเติบโตของพืช นอกจากนี ยังเป็ นธาตุอาหารทีจุลินทรี ย ์
ต้องการเพือใช้ในการเจริ ญเติบโต เนื องจากเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ [15] จากการทดลองพบว่า ในช่วงเริ มต้น
ของการหมักมีปริ มาณไนโตรเจน เท่ากับ ร้อยละ 2.48 และร้อยละ 2.81 ในถังที 1 และถังที 2 ตามลําดับ (รู ปที 8)
จากค่า ทีได้พ บว่า ถังที 2 มีป ริ ม าณไนโตรเจนเริ มต้นมากกว่า ถัง ที 1 เนื องจากถังที 2 มีปริ มาณตะกอนนําเสี ย
โรงงานอาหารทะเลเป็ น 2 เท่าของถังที 1 จากการศึกษาพบว่า ตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเลมีธาตุไนโตรเจน
อยูใ่ นปริ มาณสู ง โดยตลอดระยะเวลาในการหมักจนถึงการสิ นสุ ดกระบวนการหมักในวันที 60 ถังหมักทัง 2 ถัง มี
ปริ มาณไนโตรเจนอยู่ในช่วง ร้อยละ 1.89-3.28 พบว่า ทัง 2 ถัง มีค่าปริ มาณไนโตรเจนทีผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ปุ๋ ยหมักทีประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร คือ ต้องมีปริ มาณไนโตรเจนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของนําหนักแห้ง
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ธาตุ อาหารหลัก ทีมี ค วามสํา คัญต่อการเจริ ญเติ บ โตของพื ชนอกจากไนโตรเจน ยังมี ฟ อสฟอรั ส และ
โพแทสเซี ยม จากการศึกษาธาตุอาหารในวัสดุ หมัก กากขีแป้ งเป็ นวัสดุทีมีปริ มาณฟอสฟอรัสสู งสุ ด และทะลาย
ปาล์มมีโพแทสเซี ยมสู งสุ ด จากการทดลอง พบว่า ร้อยละของปริ มาณฟอสฟอรัสเริ มต้นในการทดลอง เท่ากับ 7.80
และ 7.28 ในถังที 1 และ 2 ตามลําดับ เมือระยะเวลาผ่านไปถึ งวันสิ นสุ ดของการหมัก ปุ๋ ย ร้ อยละของปริ มาณ
ฟอสฟอรัสทังหมดมีค่าเพิมขึนเป็ น 24.9 และ 18.11 ในถังที 1 และ 2 ตามลําดับ ส่ วนปริ มาณโพแทสเซี ยมของถังที
1 มีค่ามากกว่าถังที 2 คือ ร้อยละ1.28 และร้อยละ 1.18 ตามลําดับ (รู ปที 9)

รู ปที 8 การเปลียนแปลงไนโตรเจนระหว่างกระบวนการหมัก

รู ปที 9 การเปลียนแปลงของ (ก) ฟอสฟอรัส และ (ข) โพแทสเซี ยม ในวันที 0 (เริ มต้น) และ 60
3.3 การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ สุดท้ ายกับมาตรฐานปุ๋ ยหมักอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร
จากการหมักปุ๋ ยร่ วมของตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขีแป้ ง โดยถังที 1 และ
ถังที 2 มีอตั ราส่ วน 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายทีได้เมือนํามาศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและ
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เคมีเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานปุ๋ ยหมักของกรมวิชาการเกษตร พบว่า ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อ
ไนโตรเจน ค่าความเป็ นกรด-ด่าง ค่าการนําไฟฟ้ า และธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ทีได้จากการทดลองผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรทีได้กาํ หนดไว้ ยกเว้นความชืนทีไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานทัง 2 ถัง เนื องจาก
มีค่ามากกว่าร้อยละ 30 ดังตารางที 2 แต่อย่างไรก็ตามหลังจากสิ นสุ ดกระบวนการหมักสามารถทีจะบ่มผลิตภัณฑ์
สุ ดท้ายทีได้เพือลดปริ มาณความชืนให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด
ตารางที 2 การเปรี ยบเทียบคุณลักษณะของปุ๋ ยหมักในวันที 60 กับมาตรฐานปุ๋ ยหมักของกรมวิชาการเกษตร 2557
คุณลักษณะ
1. ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ
2. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน
3. ค่าความเป็ นกรด-ด่าง
4. ความชืน
5. ค่าการนําไฟฟ้ า
6. ไนโตรเจน
7. ฟอสฟอรัส (total P2O5)
8. โพแทสเซียม (total K2O)

มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 โดยนําหนัก
ไม่เกิน 20:1
5.5-8.5
ไม่เกินร้อยละ 30 โดยนําหนัก
ไม่เกิน 10 dS/m
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.0 โดยนําหนักแห้ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 โดยนําหนักแห้ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 โดยนําหนักแห้ง

ผลการทดลอง
ถังที 1
42.76
9.25
6.51
59.92
2.07
2.68
24.90
1.18

ถังที 2
39.36
6.96
6.07
47.25
3.38
3.28
18.11
1.28

4. สรุ ป
จากการวิเคราะห์ตวั แปรเบืองต้นของตะกอนนําเสี ยจากโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขีแป้ ง
พบว่า คุณสมบัติของของเสี ยโรงงานทัง 3 ชนิ ด มีความเหมาะสมทีนํามาหมักปุ๋ ยร่ วมกัน เนื องจากตะกอนนําเสี ย
จากโรงงานอาหารทะเล และกากขีแป้ ง มีอตั ราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนตํา จึงได้นาํ ทะลายปาล์มมาหมักร่ วม
เพื อเพิ มอัตราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อไนโตรเจน อี ก ทังของเสี ย ทัง 3 ชนิ ด มี ธ าตุ อาหารที สํา คัญแตกต่ า งกัน ทําให้
ผลิตภัณฑ์ทีได้มีปริ มาณไนโตรเจน (total N) ฟอสฟอรัส (total P2O5) และโพแทสเซี ยม (total K2O) ครบถ้วน
เหมาะสําหรับการเจริ ญเติบโตของพืช จากอัตราส่ วนของวัสดุ หมักร่ วม คือ ตะกอนนําเสี ยโรงงานอาหารทะเล :
ทะลายปาล์ม : กากขีแป้ งยาง ทีแตกต่างกัน โดยในถังหมักที 1 มีอตั ราส่ วน 1:1:1 และถังหมักที 2 มีอตั ราส่ วน
2:1:1 พบว่า ถังที 2 ซึ งมีปริ มาณตะกอนนําเสี ยจากโรงงานอาหารทะเลมากกว่า จึงทําให้การย่อยสลายของถังที 2
ดีกว่าถังที 1 เนื องจากตะกอนนําเสี ยจากโรงงานอาหารทะเลมีปริ มาณจุลินทรี ยท์ ีช่ วยในการย่อยสลายสู ง ทําให้
อัตราส่ วนคาร์ บอนต่อไนโตรเจนของถังที 2 ลดลงมากกว่าถังที 1 และตัวแปรส่ วนใหญ่ผา่ นมาตรฐานการเป็ นปุ๋ ย
หมักทีดี แต่อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ทีได้จากการหมักปุ๋ ยทังในถังที 1 และถังที 2 ยังมีการ
ย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงจําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาในการหมักมากกว่า 60 วัน เพือให้เกิ ดการย่อยสลายทีสมบูรณ์
และผลิตภัณฑ์สุดท้ายทีได้มีธาตุอาหารหลักสู งสามารถนําไปใช้เป็ นวัสดุปรับปรุ งคุณภาพดิ น การนําของเสี ยจาก
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อุตสาหกรรมมาหมักปุ๋ ยเป็ นการจัดการของเสี ยทีเป็ นมิตรต่อสิ งแวดล้อม สามารถดึงธาตุอาหารทีอยูใ่ นของเสี ยมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังเป็ นการช่วยลดปริ มาณของเสี ยจากภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
กิตติกรรมประกาศ
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Abstract
The objective of this article is to demonstrate how to choose a suitable rice weevil disinfestation method
using hybrid FAHP-FTOPSIS. This problem is complicated, because there are both subjective and objective
criterion involving total cost, rice quality, performance and environmental friendliness. Based on a case study,
proposed technique was tested. The results show that an infrared-hot air system is the best alternative for rice
weevil disinfestation, followed by the vacuum method and fumigation. The advantage of the proposed technique
is simultaneous consideration of each criterion for solving this problem efficiently.
Keywords: Rice Weevil Disinfestation; FAHP; FTOPSIS; Multiple Attribute Decision Making
1. Introduction
One of the major crops in Thailand is rice, with 114,880 km2 for rice cultivation and an output of 32.63
million tons per year. The average volume of mill rice exported from 2018 to 2019 was 7.56 million tons (102,308
million Baht) [1]. During storage in the warehouse before export, there are various rice insect pests, such as the
Red flour beetle, Corn weevil and Rice weevil that cause damage to milled rice at about 5-10 % [2]. Since the
government has a policy of promoting the cultivation of rice, mill companies need to build more warehouses for
rice storage. Hence, the mill companies have come up with ways to prevent and eliminate the rice insect pests. For
rice insect pest control, one of the most commonly used methods is fumigation. The implementation of this method
is easy and cheap. However, this method may produce toxics that are harmful to the environment and the human
body. Furthermore, Consumers lack confidence in products that are manufactured using this method, and the
export of rice does not comply with agricultural standards [3]. The second method to eliminate the rice insect pest
is vacuum seal packaging. The major advantage of this method is that it complies with agricultural standards for
organic rice. However, this method has a relatively high cost and short shelf life, only 4 months. If the storage time
exceeds that specified, it is not acceptable to consumers due to its bad odor [2]. A newly developed method to
eliminate the rice insect pests is the infrared system. The major advantages are that it is cheap and environmental
friendliness, and it does not affect the quality of the rice [4]. To choose the best method should consider both the
advantages and disadvantages of each method. Therefore, the selection of the best method for rice insect pest
control is a complex problem, because there are several conflicting decision factors such as cost, rice quality and
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being environmental friendliness.
The selection of rice weevil disinfestation is considered a multiple attribute decision making (MADM)
problem, because there are many decision criterion involved, such as total cost, rice quality, performance and
environmental friendliness, including both qualitative and quantitative criterion that should be simultaneously
taken into consideration. Therefore, one of the most essential difficulties to address in this complicated problem is
to choose an appropriate technique for solving the complex factors/criteria, because during the process of decision
making the experts may be imprecise.
In order to aid decision maker to address the complicated problems, the Analytic hierarchy process (AHP)
was introduced by Thomas Saaty in 1980. For addressing MADM problems. The pairwise comparisons between
alternatives will be used to select the best possible alternative [5]. AHP is one of the flexible tools to solve the
complex problems in literatures. However, AHP cannot deal with uncertainty and fuzziness in complex problems
[6]. Hence, Fuzzy logic was taken into AHP, namely FAHP, to overcome the drawback. Nowadays FAHP is very
common apply in various fields such as engineering and management decision making situations. For example,
Othman et al. [7] have proposed using FAHP for evaluating the criteria contributing to the asymmetry of cargo
flows in Malaysia large-scale minor ports. Li et al. [8] have proposed FAHP for evaluating eco-environmental
vulnerability assessment for the danjiangkou reservoir area, China. Khamhong et al. [9] have proposed FAHP for
based Criteria Analysis for 3D Printer Selection in Additive Manufacturing. Although the FAHP is a powerful
technique to tackle real-world complex problems, there are many ways to convert fuzzy numbers to crisp numbers.
Each way may not different ranking for a similar problem, but TOPSIS can be used to deal with this drawback. To
rank uncertainty and fuzziness, Fuzzy TOPSIS (FTOSIS) can be used to rank alternatives instead of TOPSIS.
Hence, in order to take advantage of each technique, while overcoming their drawbacks, selecting a hybrid FAHPFTOPSIS will enhance the confidence of companies in choosing the best alternative for rice weevil disinfestation.
In order to handle vague data involved in this problem, the integration of FAHP and FTOPSIS techniques is
essential for solving the MADM problems in this case.
The traditional tools, such as the Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations
(PROMETHEE) [10]-[15], TOPSIS [16]-[22], have been proposed for solving complicated problems. However,
AHP and TOPSIS are often suggested for addressing the complicated problems in literature, because they are two
MADM techniques which are popular, flexible and powerful for evaluating both tangible criterion and intangible
criterion [23]. However, these MADM techniques are difficult to reflect the opinion of decision makers as an exact
value in a comparison of each alternative; they cannot reflect human thinking in the decision making process.
Later, Zadeh [24] developed the fuzzy set theory to overcome this drawback. Nowadays this theory is widely used
in combination with the traditional MADM techniques for handling complex problems, instead of traditional
MADM techniques as reported in the literature [25]-[37]. The advantages and disadvantages of TOPSIS, AHP,
FAHP and FTOPSIS are shown in Table 1.
For example, the FAHP is one of the powerful and popular techniques for solving MADM problems, and
it can be used to choose the best alternative when the decision makers have multiple decision criteria [36, 42]. Its
main advantages are addressing various criterion, being perspicuous, and effectively addressing both quantitative
and qualitative data. However, the disadvantages of the FAHP are that consistency is hard to achieve when there
are several alternatives and decision criterion to evaluate. The main advantages of the FTOPSIS technique are
shown in Table 1. Because of the weakness of the FAHP technique, the ranking of this technique is rather
imprecise. Recent researchers [43, 44] have proposed using a combination of FAHP, TOPSIS and FTOPSIS to
solve the MADM problems. There are some papers (using FAHP-FTOPSIS) related to environmental or
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agricultural applications. For example, Dirwai et al. [45] have proposed FAHP-FTOPSIS to tackle the problem of
water control infrastructure and water governance in KwaZulu-Natal, South Africa. Prakash [46] have proposed
FAHP-FTOPSIS for selecting third-party reverse logistics partner under fuzzy uncertainty data.
Table 1 The advantage and disadvantage of TOPSIS, AHP, FAHP and FTOPSIS
MADM
Advantage
TOPSIS - Simple to use.
- Deals with subjective and objective criteria.
- Rational and understandable.
- The calculation steps are straightforward.
- It can identify the best alternative rapidly.
AHP - Flexible and powerful technique for addressing
both tangible and intangible criteria.
FAHP - This technique is powerful to handle complicated
problems.
- Deals with uncertain data.
FTOPSIS - Distance from the ideal solution for each
alternative can be measured.
- In general, the results will be close to the ideal
solution.

Limitation / Disadvantage
- It cannot be manipulated with
uncertain data.
- It cannot verify the consistency of the
data.

References
[16, 17, 18, 38,
39, 54]

- It cannot be manipulated with
uncertain data.
- The FAHP technique cannot rank
candidate alternatives effectively.

[20, 21, 23, 38]

- Cannot verify the consistency of the
data.

[40, 41, 42, 43]

[36, 37, 40, 53]

From the literature reviewed, the selection of a suitable rice weevil disinfestation method is an issue with
many relevant factors, including factors that are difficult to interpret. In order to achieve the suitable method for
rice weevil disinfestation, the FAHP and the FTOPSIS are suitable for solving multi-criteria decision making
problems that are difficult to interpret. Hence, choosing integrated FAHP and FTOPSIS to solve the problem of
selection of the suitable rice weevil disinfestation method, are reasonable for use in this case study. The FAHPFTOPSIS proposed in this study is different from the traditional tools because it can overcome the weak points of
each method. Unlike the traditional MADM tools based stand-alone method; this can help the problem solving to
increase reliability and flexibility, and enhance the satisfaction level of stakeholders.
2. Methodology
The solution approach for the rice weevil disinfestation selection problem is as follows: (1) firstly, the
main criteria in Level 1, sub-criteria in Level 2, and alternatives in Level 3 must be evaluated using the FAHP and
(2) after that, FTOPSIS is used to rank the candidate alternatives of rice weevil disinfestation. The details of
selecting the best alternative for rice weevil disinfestation using the hybrid MADM technique are shown in
Fig. 1.
The first step of the framework for selecting the best method of rice weevil disinfestation is to determine
and define a set of elements in the decision problem, including main criteria, sub-criteria and candidate
alternatives, using previous research and experts’ opinion. These elements must be decomposed into a hierarchy.
The next step would be calculate the criteria weights using FAHP, and FTOPSIS would be used to calculate the
clossness coefficient (cci) instead of common defuzzy formulas in FAHP for ranking the candidate alternatives.
The final step is to select the best rice weevil disinfestation method using the hybrid MADM technique.
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Fig. 1 The framework for selecting the best method of rice weevil disinfestation
2.1 The FAHP
In this study, the scale for choosing preferences is based on triangular fuzzy numbers (TFNs) as shown
in Table 2 [37, 40, 47], based on the geometric means method of Buckley [48] and Buckley et al. [49].
Table 2 The comparison scale of TFNs
Fuzzy Numbers

1
3
5
7
9

TFNs

Definition
Equal
Moderate
Strong
Very strong
Extreme
Intermediate values between the two adjacent judgments

(1, 1, 1)
(2, 3, 4)
(4, 5, 6)
(6, 7, 8)
(8, 9, 9)
 4,
 6, 8
2,
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The steps of the FAHP for solving the MADM problems are as follows.
2.1.1 Construction of the hierarchy
The criteria, sub-criteria and candidate alternatives for selecting the best rice weevil disinfestation
method can be defined by reviewing the related literature and asking questions for experts. After that, all
elements are decomposed into a hierarchy for selecting the best rice weevil disinfestation, as shown in Fig. 2.
The goal, Level 0, would be to select the best rice weevil disinfestation method. The main criteria, in Level 1,
are C1, C2, C3 and C4. The sub- criteria, Level 2, are C21, C22, C23, C24, C31 and C32. The candidate alternatives,
Level 3, are A1, A2 and A3.

Fig. 2 A hierarchy for selecting the best rice weevil disinfestation
2.1.2 Construction of the comparison matrices
The fuzzy comparison matrices for all decision makers (k) can be constructed based on triangular fuzzy
numbers shown in literatures [37, 40, 47]. After that, the aggregated comparison matrix from all decision makers is
constructed, using the same method from the literatures [37, 50, 51] which is as shown in equation (1).
k

(1)

D  (  dijk ) 1/ k
i 1

Let dijk  (lijk , mijk , u ijk ) be TFNs, and D be an aggregated comparison matrix from all decision makers.
2.1.3 Estimation of the priority weights
In the case, geometric means method of Buckley [48, 49], using equations (2) to (4), will be used to
determine the priority weights of each element.
m

(2)

ri  ( pij ) 1/n, i  1, 2, 3, ..., n
j 1

where ri and pij are the geometric mean of the fuzzy comparison values of criterion i to each criterion
and aggregated fuzzy number respectively, and
n

(3)

w i  ri  ( ri ) 1, i  1, 2, 3, ..., n
i 1

where w i is fuzzy weight of each alternative.
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The crisp weights for each alternative can be obtained using equation (4) [50, 52].
 (uij  lij )  (mij  lij ) 
Dfdij  
  lij , i, j
3



(4)

where Dfdij is defuzzy number for converting fuzzy number to crisp number.
2.1.4 Checking the cconsistency ratio (CR)
Consistency Ratio (CR) values can be checked using equations (5) to (7). Prof. Saaty proved that for
consistent reciprocal matrix, the largest Eigen value is equal to the size of comparison matrix, or max λ = n.
The λmax is computed by Equation (5). The CI and CR are calculated as follows.
n

w

i

 max 

i 1

)

(6)

CI
 0.10
RI

(7)

CI  (

CR 

(5)

, i  1, 2, 3, ..., n

n

 max  n
( n  1)

If the value of CR is smaller or equal to 0.1, the inconsistency is acceptable. If the CR is greater than
0.1, we need to revise the subjective judgment.
2.2 The FAHP-FTOPSIS
After calculating the local priority weight of all decision criteria from FAHP, this step uses the
FTOPSIS method for ranking. In this study, the calculation steps of the FTOPSIS for ranking are as follows.
2.2.1 Construction of the fuzzy decision matrix (FDM)
Details of the FDM are expressed in equation (8).
Cij
A1 

A2 

D
 

An 

....................... Cnm

x11
x21

x12
x22


xn1


xn 2

x13  x1m 
x23  x2 m 
, i, i  1, 2,3,..., n, j  1, 2,3,..., m


 

xn3  xnm 

(8)

Let A1, A2, A3 . . . ,An be the candidate alternatives for choosing sub criteria , Cij. Let xij be the fuzzy
rating of alternative Ai with respect to sub criteria Cij.
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2.2.2 Normalization of the fuzzy decision matrix
The normalized FDM ( R ) can be expressed as
R   rij 

where

nxm

(9)

i  1, 2, 3, ..., n , j  1, 2, 3, ..., m

xij  (aij , bij , cij )

rij   aij / c j , bij / c j , cij / c j



and c j  max (cij ) (for benefit factors/ criteria )
rij   a j / cij , a j / bij , a j / aij




j

and a  min ( aij ) (for cost factors/ criteria)

(10)
(11)

2.2.3 Construction of the weighted normalized fuzzy decision matrix
The fuzzy weighted normalized FDM ( V ) is defined as
V  vij  i  1, 2, 3, ..., n, j  1, 2, 3, ..., m
nxm

(12)

vij  w j  rij

(13)

Let w~ j be the fuzzy weights of criteria from using the FAHP technique.
2.2.4 Determination of the fuzzy positive ideal solution (FPIS) and fuzzy negative ideal solution (FNIS)
The FPIS (A+) and FNIS (A-) can be defined as
A   v1 , v2 , v3 , ..., vm



(14)

A   v1 , v2 , v3 , ..., vm



(15)

Let vj be (0, 0, 0) and vj be ( 1, 1, 1 )
2.2.5 Evaluation of the distance d and d
The d and d , the distance of alternatives from FPIS and FNIS respectively, can be derived
respectively as

i


i


i


i

n

di   dist (vij , v j ),

(16)

i  1, 2,3..., n

j 1
n

(17)

di   dist (vij , v j ), i  1, 2,3,..., n
j 1

Tsaur et al. [52] introduced a vertex method to calculate the distance between two TFNs. If x = (l1, m1,
n1), y = (l2, m2, n2) and they are two TFNs then
d ist ( x , y ) 

[( l 2 - l1 ) 2  ( m 2 - m 1 ) 2  ( n 2 - n1 ) 2 ]
3
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2.2.6 Ranking of the candidate alternatives
Once the closeness coefficient (cci) of all alternative is calculated, the ranking order of each alternative
can be obtained using equation (19).
cci 

di
,
di  di

(19)

i  1, 2, 3..., n

If index cci is larger, the alternative i is higher in the ranking order.
3. Application
To demonstrate the applicability of the hybrid MADM technique in solving MADM problems, a real case
study is considered.
3.1 Evaluation of the priority vectors/weights for all elements using FAHP
This section presents the calculation steps for determining the priority vectors of all elements in all levels.
Firstly, a decision hierarchy for the case study was constructed by consulting 5 decision makers and
stakeholders. The criteria were chosen based on the company’s requirements. We surveyed around 5 companies
from 3 mills in Kalasin, Chachoengsao and Khon Kaen provinces, because they all face the problem of choosing
the best alternative for rice weevil disinfestation. The survey was done by asking questions to 5 decision
makers. The information on rice weevil disinfestation methods is shown in Table 3. In Fig. 2, level 0 includes
the best alternatives for rice weevil disinfestation. Level 1 consists of four main criteria, total cost (C1), rice
quality (C2), performance (C3) and being environmental friendliness (C4). In Level 2 there are six sub-criteria,
Thai agriculture standards (C21), the duration of the storage of rice (C22), physical quality (C23), chemical quality
(C24), capacity (C31) and efficiency of rice weevil disinfestation (C32). Level 3 had three candidate alternatives
for rice weevil disinfestation including fumigation (A1), the vacuum method (A2) and the infrared-hot air system
(A3). Details of the hierarchy are shown in Fig. 2. Secondly, a fuzzy comparison matrix for all five decision
makers was constructed, as shown in Table 4, using the 9-level scale of FAHP, a combined comparison matrix
( D ) was constructed from the fuzzy comparison matrices of all decision makers using equation (1), which is
shown in Table 5. After that, the priority vectors/weights of all elements in level 1 were calculated by using
equations (2) - (7), as shown in Table 6.
Table 3 The information on rice weevil disinfestation methods
Criteria
Total cost (C1)
Rice quality (C2)
Performance (C3)
Environmental friendliness (C4)
Total

Number of decision
makers who select the
criterion as their first
choice
1
1
5

Fumigation
(A1)
1.44 Baht/kg.
Little affected
1,000 kg./ 7-10day
Little affected
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Vacuum method Infrared-hot air
(A2)
system (A3)
2.22 Baht/kg.
Not affected
, kg./8hr.
Not affected

1.65 Baht/kg.
Not affected
4,000 kg./ 8hr.
Not affected
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Table 4 Fuzzy comparison matrices of 5 experts
Goal
C1

C2

C3

C4

C1
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(1.00, 2.00, 3.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(2.00,3.00, 4.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(3.00, 4.00, 5.00)

C2
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(0.25, 0.33, 0.50)
(0.25, 0.33, 0.50)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(1.00, 2.00, 3.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(0.33, 0.50, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 2.00, 3.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 2.00, 3.00)

C3
(0.33, 0.50, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(1.00, 1.00, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)
(1.00, 2.00, 3.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 2.00, 3.00)
(0.20, 0.25, 0.33)
(1.00, 1.00, 1.00)
(2.00, 3.00, 4.00)

C4
(1.00, 2.00, 3.00)
(1.00, 2.00, 3.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(0.25, 0.33, 0.50)
(0.20, 0.25, 0.33)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(0.33, 0.50, 1.00)
(0.25, 0.33, 0.50)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.00, 1.00, 1.00)

Table 5 The priority vectors/weights of main criterion
Goal
C1
C2
C3
C4

C1
(1.00, 1.00, 1.00)
(1.52, 1.93, 2.30)
(1.00, 1.43, 1.89)
(1.06, 1.55, 2.40)

C2
(0.44, 0.52, 0.66)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.46, 0.64, 0.94)
(1.00, 1.32, 1.55)

C3
(0.53, 0.70, 1.00)
(1.06, 1.55, 2.17)
(1.00, 1.00, 1.00)
(0.83, 1.08, 1.32)

C4
(0.42, 0.64, 0.94)
(0.64, 0.76, 1.00)
(0.76, 0.92, 1.20)
(1.00, 1.00, 1.00)

w

i

(0.11, 0.17, 0.27)
(0.20, 0.30, 0.46)
(0.15, 0.23, 0.36)
(0.19, 0.30, 0.45)

Wi
0.171
0.299
0.235
0.295

CR
0.047

The priority weights of all levels were evaluated in the same way as level 1. Finally, the global priority
vectors/weights for this case study are shown in Table 6.
Table 6 Global priority weights of candidates for rice weevil disinfestation using FAHP
Candidate for rice weevil disinfestation
Fumigation
Vacuum method
Infrared-hot air system

Priority weights (wi)
0.215
0.332
0.454*
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3.2 Estimation of the cci for alternatives using FAHP-FTOPSIS
3.2.1 Construction of the fuzzy decision making (FDM)
After obtaining the priority vectors/weights of each element in all levels, the fuzzy rating of each
alternative i with respect to each criterion j is determined by adding the weights per alternative (using FAHP)
multiplied by weights of the corresponding sub-criteria (using FAHP). These weights are taken into equation
(8), and the fuzzy decision matrix based on FTOPSIS is shown in Table 7. For example, as seen in Fig. 3, A1
respect to criterion C2 = ((0.08,0.12,0.18)  (0.20,0.30,0.46))  ((0.10,0.15,0.22)  (0.22,0.34,0.50)) 
((0.10,0.14,0.20)  (0.16,0.22,0.31))  ((0.10,0.14,0.21)  (0.09,0.14,0.23))= (0.07,0.14,0.31).

Fig. 3 The fuzzy weights for A1 respect to C2 from the FAHP
Table 7 The fuzzy decision matrix based on FTOPSIS
Candidate
alternative
A1
A2
A3

C1
0.45
0.05
0.45

0.47
0.05
0.47

C2
0.49
0.06
0.49

0.07
0.18
0.21

0.14
0.12
0.47

C3
0.31
0.28
1.04

0.16
0.19
0.28

0.27
0.29
0.45

C4
0.46
0.45
0.72

0.07
0.35
0.33

0.10
0.46
0.44

0.14
0.62
0.58

Where the alternatives for rice weevil disinfestation to be chosen include fumigation (A1), vacuum
method (A2) and infrared-hot air system (A3). The main criteria are total cost (C1), rice quality (C2), performance
(C3) and being environmental friendliness (C4).
3.2.2 Normalization of the fuzzy decision making
The data in Table 7 had their various attribute dimensions transformed into non-dimensional attributes
using equations (9) to (11), as shown in Table 8.

74

P. Nasawat, et al. / Pathumwan Academic Journal, Vol. 10, No. 29, September - December 2020

Table 8 Normalized FDM
Candidate
alternative
A1
A2
A3

C1
0.92
0.11
0.92

0.96
0.11
0.96

C2
1.00
0.12
1.00

0.06
0.17
0.21

0.13
0.12
0.45

C3
0.30
0.27
1.00

0.22
0.26
0.39

C4

0.37
0.40
0.62

0.64
0.63
1.00

0.12
0.57
0.53

3.2.3 Construction of the weighted normalized fuzzy decision making
The weighted normalized fuzzy decision making was evaluated by multiplying
equations (12) to (13), the results are shown in Table 9.

w j

0.16
0.75
0.71

and

0.22
1.00
0.94

rij

using

Table 9 The weighted normalized fuzzy decision making
Candidate
alternative
A1
A2
A3

C1
0.10
0.01
0.10

0.16
0.02
0.16

C2
0.27
0.03
0.27

0.01
0.03
0.04

0.04
0.04
0.14

C3
0.14
0.13
0.46

0.03
0.04
0.06

C4

0.09
0.09
0.15

0.23
0.23
0.36

0.02
0.11
0.10

0.05
0.22
0.21

0.10
0.45
0.42

3.2.4 Determination of the FPIS and FNIS
The FPIS and the FNIS were defined as 0 and 1 respectively. After that, the di+ and di- were calculated
using equations (14) to (15). Finally, the cci was calculated using equations (16) to (19), as shown in Table 10.
The comparison of FAHP, FAHP-TOPSIS and FAHP-FTOPSIS is shown in Table 11.
Table 10 Ranking for candidate alternatives
Candidate alternative
A1
A2
A3

di+
3.596
3.552
3.221

d i0.481
0.541
0.976

cci
0.118
0.132
0.233

ranking
3
2
1

Table 11 Comparison of FAHP and FAHP-FTOPSIS
Candidate
alternative
Fumigation
Vacuum method
Infrared-hot air
system

Based on cost
total cost
ranking
1.44 Baht/kg.
1
2.22 Baht/kg.
3
1.65 Baht/kg.
2

FAHP
weight
0.215
0.332
0.454*
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ranking
3
2
1

FAHP-FTOPSIS
weight
ranking
0.118
3
0.132
2
0.233*
1
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As seen in Table 11, the best alternative for rice weevil disinfestation according to priority weights for
each MADM method is the Infrared-hot air system (A3) followed by the vacuum method (A2) and fumigation
(A1). However, based on total cost, the ranking of alternatives is fumigation (A1), Infrared-hot air system (A3)
and vacuum method (A2) respectively. undoubtedly, (A3) is the best alternative in this case.
The ranking of the alternatives using FAHP and FAHP-FTOPSIS is consistent in all two techniques.
However, the weights of each method are different. There are many way to convert fuzzy numbers to crisp
numbers. The fuzzy weights using FAHP were converted to crisp weights by one of common formula, for which
the weights are vague estimates because the results using the formula are approximate. To overcome the
drawback, FTOPSIS was used to calculate the cci instead of estimating by using defuzzy formulas in FAHP.
Therefore, we believe that the proposed technique is reasonable, flexible and applicable for this case and other
complex problems. The major advantage of the proposed approach is that relevant decision criteria under a
fuzzy environment are focused on simultaneously. Also, different complex problems can be solved using our
hybrid MADM technique.
4. Conclusions
This paper presents the hybrid MADM techniques used in choosing a suitable rice weevil disinfestation
method. Firstly, the most important criteria for selection of the best alternatives for rice weevil disinfestation are
defined from the company’s requirements. The 4 main decision criteria identified in this case study are total cost
(C1), rice quality (C2), performance (C3) and being environmental friendliness (C4). There are sub-criteria under
rice quality (C2) including the Thai agriculture standard (C21), the duration of the storage of rice (C22), Physical
quality (C23), Chemical quality (C24), and two sub-criteria under performance (C3) that are Capacity (C31) and
efficiency of rice weevil disinfestation (C32). The three candidate rice weevil disinfestation techniques are
fumigation (A1), vacuum method (A2) and infrared-hot air system (A3). Secondly, the priority vectors/weights for
all elements in Level 1, Level 2 and Level 3 are evaluated using FAHP. Next, the alternatives were ranked using
FAHP and FAHP-FTOPSIS. Finally, select the best alternative for rice weevil disinfestation according to the
priority weights for each method. The results show that the infrared hot-air system becomes the best alternative
for rice weevil disinfestation (cci = 0.233), followed by the vacuum method (cci = 0.132) and fumigation (cci =
0.118 respectively. The major advantages of the proposed hybrid techniques are that they can guide selection of
a best alternative for rice weevil disinfestation by considering subjective criterion and objective criterion
simultaneously. These proposed techniques are simple but powerful, and are flexible for decision makers to
solve other complicated criteria in other real-world complex problems.
For the further research, more factors related to construction and implementation phases should be
added into the study. In addition, the reliability of calculation can be improved if more experts are involved in
the weighting system for each criterion during the selection process.
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