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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี� เป็นการแบ่งกลุ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยทั�งหมด  

7 จงัหวดัดว้ยการวเิคราะห์แบ่งกลุ่มขอ้มูลที�นาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายปีตั�งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 

2560 เก็บรวบรวมจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจยัพบวา่สามารถ

จดักลุ่มการใช้พลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มที� 1 เป็นจงัหวดัที�มีการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้ามากจาํนวน 3 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มที� 2 เป็นจงัหวดัที�มีการ

ใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลาง คือ จงัหวดัปราจีนบุรี และกลุ่มที� 3 เป็นจงัหวดัที�มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าน้อยจาํนวน  

3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัตราด นอกจากนี� การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มสามารถจดั

กลุ่มช่วงเวลาของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกได ้3 กลุ่มคือ กลุ่มที� 1 เป็นช่วงเวลาที�มีการใช้

พลงังานไฟฟ้ามาก (ตั�งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2560) กลุ่มที� 2 เป็นช่วงที�มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปานกลาง (ตั�งแต่ 

พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558) และกลุ่มที� 3 เป็นช่วงที�มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ย (ตั�งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553)  

 

คําสําคัญ: การใชพ้ลงังานไฟฟ้า; ภาคตะวนัออกของประเทศไทย; 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 

ในปัจจุบนัหลายประเทศมีการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านคมนาคมขนส่ง และด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํให้แต่ละประเทศมีการแข่งขนักนัสูง [1] ประเทศไทยเป็นหนึ�งในประเทศที�กาํลงัพฒันา

ซึ�งมีการเจริญเติบโตดา้นอุตสาหกรรมมากขึ�นทาํให้มีการขยายตวัของนิคมอุตสาหกรรมเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว การ

เจริญเติบโตดงักล่าวส่งผลใหก้ารดาํรงชีวิตในปัจจุบนัมีความสะดวกสบายมากขึ�น อาทิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้า

ใตดิ้นเอ็มอาร์ที รถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ สิ�งอาํนวยความสะดวกเหล่านี�ลว้นแลว้แต่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการ

ทาํงานทั�งสิ�น 

ภาคตะวนัออกของประเทศไทยเป็นภูมิภาคมีความสําคญัทางเศรษฐกิจที�มีการขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม

อยา่งต่อเนื�องเนื�องจากภาคตะวนัออกมีลกัษณะภูมิประเทศติดทะเลซึ� งอาํนวยความสะดวกในดา้นการขนส่งสินคา้

ทั�งทางบกและทางทะเลจึงทาํให้มีนิคมอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก รวมทั�งหมด 24 แห่ง [2] นอกจากนี� ภาค

ตะวนัออกยงัมีแหล่งท่องเที�ยวจาํนวนมากเนื�องจากสภาพภูมิประเทศมีความสวยงามทางธรรมชาติทั�งภูเขาและ

ชายฝั�งที�ติดทะเล อีกทั�งยงัไม่ไกลจากกรุงเทพทาํให้สามารถเดินทางมาท่องเที�ยวไดอ้ยา่งสะดวกและใชร้ะยะเวลา

ในการเดินทางน้อย จากผลกระทบด้านอุทกภยัในปี พ.ศ. 2554 ส่งผลให้การเจริญเติบโตของที�พกัอาศยัในภาค

ตะวนัออกเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะในจงัหวดัชลบุรี เนื�องจากจงัหวดัชลบุรีอยูไ่ม่ไกลจากภาคกลางและการ

เดินทางมีความสะดวกสบาย อีกทั�งจงัหวดัชลบุรีเป็นจงัหวดัที�มีความเจริญอย่างต่อเนื�องและมีสิ� งอาํนวยความ

สะดวกที�ตอบสนองความตอ้งการของผูอ้ยู่อาศยั เช่น ห้างสรรพสินคา้ สถานบนัเทิง ทางด่วนบูรพาวิถี ถนนวง
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แหวนรอบนอก แหล่งท่องเที�ยว เป็นตน้ [3] จากความเจริญที�กล่าวมาขา้งตน้ทาํใหภ้าคตะวนัออกมีประชากรเขา้มา

อยู่อาศยัเพิ�มขึ�นทาํให้อตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องโดยอตัราการใช้พลงังานไฟฟ้ามีปริมาณ

เพิ�มขึ�นประมาณร้อยละ 5 ต่อปี [4] พลงังานไฟฟ้ามีความสาํคญัมากอีกทั�งยงัสามารถแปลงใหเ้ป็นพลงังานประเภท

อื�นได้โดยอาศยัอุปกรณ์หรือเครื�องมือต่าง ๆ เช่นพลงังานแสง พลงังานความร้อน พลงังานเสียง เป็นตน้แหล่ง

เชื�อเพลิงที�ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน นํ� ามนันิวเคลียร์ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 

พลงังานนํ� า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ [5] การผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยไดม้าจากก๊าซธรรมชาติซึ� ง

เป็นแหล่งพลงังานที�ใชแ้ลว้หมดไปและมีอยูอ่ยา่งจาํกดั หากมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากจะส่งผลให้มีการผลิตก๊าซ

ธรรมชาติเพิ�มขึ�นซึ� งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่าง ๆ [6] ดงันั�นจึงมีงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าในประเทศไทยมากมาย อาทิ ชลวิทย ์เผือกผาสุข [7] ศึกษาการจดัการพลงังานไฟฟ้าในอาคารแบบบูรณา

การ กรณีศึกษาอาคารกรมการกงสุลดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา บุญญารัตน์ แสงปิยะ และคณะ [8] ศึกษา

ปัจจยัที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลงังานไฟฟ้าในโรงงานควบคุมด้วยแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม 

(CUSUM Control Chart) ปรียานาจ สิงห์โต และอาจารี แนบเนียน [9] ศึกษาพฤติกรรมการใช้พลงังานไฟฟ้าของ

นกัศึกษาในหอพกัมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดว้ยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นตน้ 

สําหรับงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคตะวนัออก เช่น อุไร จูสวสัดิ�  [10] ศึกษาพฤติกรรมมี

ส่วนร่วมในการประหยดัพลังงานในครัวเรือนของเจ้าหน้าที�ในโรงพยาบาลชลบุรีด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณนา การทดสอบที (T-Test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และณัฐภาส 

รัศมิมานนท์ และสุภาวดี รัตนมาศ [11] ศึกษาลกัษณะการใช้พลงังานไฟฟ้าเพื�อการอนุรักษ์พลงังาน สําหรับ

โรงแรมพกัตากอากาศริมทะเลจงัหวดัชลบุรีดว้ยการวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา เป็นตน้ จากการคน้ควา้พบวา่ยงัไม่

มีงานวิจยัที�ศึกษาเกี�ยวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์

แบ่งกลุ่ม 

ดงันั�นงานวิจยันี�จะศึกษาลกัษณะการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยและ

ทาํการแบ่งกลุ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 

(Cluster Analysis) เป็นเทคนิคที�มีจุดเด่นสําหรับใช้จดักลุ่มตวัแปรที�ไม่ทราบมาก่อนวา่ควรจดัตวัแปรออกเป็นกี�

กลุ่ม ซึ� งเป็นวิธีแบ่งกลุ่มตวัแปรที�มีลกัษณะคลา้ยกนัใหอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนัโดยวตัถุประสงคห์ลกัคือ ลดจาํนวนตวัแปร

ลงเพื�อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือนาํไปใช้วิเคราะห์ต่อไป และสําหรับใช้เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาด้านการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยา่งสิ�นเปลืองและลดปัญหาการใชพ้ลงังานที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั อีกทั�งยงัช่วยลดผลกระทบของการใช้

พลงังานไฟฟ้าที�มีต่อสิ�งแวดลอ้ม 

2. วธิีดําเนินการวิจัย 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

งานวิจยันี� เก็บรวบรวมปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยทั�งหมด 

7 จงัหวดั ได้แก่ ชลบุรี จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ระยอง สระแกว้ และปราจีนบุรี สําหรับขอ้มูลที�นาํมาวิเคราะห์
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คือ ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ารายปีตั�งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2560 รวมทั�งหมด 10 ปี ซึ� งมีหน่วยเป็นกิโลวตัต์

ต่อชั�วโมง (Kilowatt/Hours) ข้อมูลได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื�อ

เศรษฐกิจและสังคม [12] เหตุผลที�ผูว้ิจยัเลือกใช้ขอ้มูลจากสํานกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจ

และสังคม เนื�องจากเป็นหน่วยงานที�มีการเก็บขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแยกเป็นรายจงัหวดัของแต่ละ

ภาคในประเทศไทย แตกต่างจากขอ้มูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที�มีการเก็บเป็นภาพรวมของกาํลงั

การผลิตในระบบไฟฟ้า 
 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การแบ่งกลุ่มของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศไทยจะวิเคราะห์จากปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า

โดยใชก้ารวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม ซึ� งใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ Minitab มีขั�นตอนการดาํเนินการดงันี�  

1) ศึกษาลกัษณะทั�วไปและแนวโนม้ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตามจงัหวดัและ

แยกตามปีด้วยสถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน) แผนภาพการกระจาย (Scatter Plot) และ

แผนภาพกล่อง (Box Plot) 

2) การแบ่งกลุ่มปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกแยกตามจงัหวดัและแยกตามปี

ดว้ยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มจากแผนภาพเดนโดแกรม (Dendrogram)  

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม เป็นหนึ� งในเทคนิคการวิเคราะห์หลายตวัแปร (Multivariate Analysis) ใชส้ําหรับ

การจดักลุ่มตวัแปรที�ไม่ทราบมาก่อนว่าควรจดัตวัแปรออกเป็นกี�กลุ่ม โดยในการจดักลุ่มตวัแปรจะพิจารณาจาก

ระยะทาง (Distance) หรือพิจารณาจากความต่าง (Dissimilarity) ซึ� งตวัแปรที�มีระยะทางแตกต่างกนัน้อยหรือมี

ต่างกนันอ้ยจะถูกจดัไวใ้ห้อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั ส่วนตวัแปรที�มีมีระยะทางแตกต่างกนัมากหรือมีความต่างกนัมากจะ

ถูกจดัให้อยูค่นละกลุ่ม ซึ� งพิจารณาจากแผนภาพเดนโดแกรม ดว้ยวิธีเชิงลาํดบัชั�น (Hierarchical Method) เป็นวิธีที�

มีการจดักลุ่มตวัแปรแบบเป็นขั�นตอน ซึ� งใช้การรวมกลุ่ม (Agglomeration) โดยเริ�มจากการที�ตวัแปรทั�งหมดอยู่

ต่างกลุ่มกนั หลงัจากนั�นจึงรวมกลุ่มตวัแปรที�มีความคล้ายกนัมาก หรือระยะทางต่างกนัน้อยจดักลุ่มไวด้ว้ยกนั 

และใช้วิธีการเชื�อมของวาร์ด (Ward’s Linkage) ซึ� งเป็นวิธีการเชื�อมที�พิจารณาระยะทางเป็นค่าผลรวมกาํลงัสอง

ของค่าเบี�ยงเบน (Sum Square Deviation) ระหวา่งระยะทางของตวัแปรไปที�ค่ากลาง (Centroid) ของกลุ่มนั�น โดย

ใชก้ารวดัระยะทาง (Distance Measures) เป็นการวดัระยะทางแบบเพียร์สัน (Peason Distance) ซึ� งสามารถคาํนวณ

ไดจ้ากความสัมพนัธ์ดงัต่อไปนี�  [13] 

 

ij kj

ik

2(X - X )
kd =

Var(j)



                    (1) 
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โดยที� ijX   คือ ตวัแปรที� i  

kjX   คือ ตวัแปรที� k 

Var(j)   คือความแปรปรวนของตวัแปรที� j 

ikd   คือระยะทางระหวา่งตวัแปรที� i และตวัแปรที� k 

 

3. ผลการวิจัย 

3.1 ผลการศึกษาลักษณะทั�วไปและแนวโน้มปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออก 

ผลการศึกษาปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกด้วยสถิติเชิงพรรณนาแยกตามจงัหวดัดัง

ตารางที� 1 พบวา่จงัหวดัชลบุรีมีค่าเฉลี�ยของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากที�สุดเท่ากบั 9,908,325,776 กิโลวตัต์

ต่อชั�วโมง และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 1,437,204,049 กิโลวตัต์ต่อ

ชั�วโมง รองลงมาเป็นจงัหวดัระยองมีค่าเฉลี�ยของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 8,766,019,695 กิโลวตัต์ต่อ

ชั�วโมง และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 1,222,823,930 กิโลวตัต์ต่อชั�วโมง 

สําหรับจงัหวดัที�มีค่าเฉลี�ยของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้านอ้ยที�สุดไดแ้ก่ จงัหวดัตราด ซึ� งมีค่าเฉลี�ยของปริมาณ

การใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากบั 472,108,585 กิโลวตัต์ต่อชั�วโมง และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 59,079,827 กิโลวตัตต่์อชั�วโมง 
 

ตารางที� 1 สถิติเชิงพรรณนาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตามจงัหวดั  

(หน่วย: กิโลวตัตต่์อชั�วโมง) 

จังหวัด ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

ชลบุรี 9,908,325,776 1,437,204,049 

ระยอง 8,766,019,695 1,222,823,930 

ฉะเชิงเทรา 4,068,975,927 626,848,785 

ปราจีนบุรี 1,749,076,413 352,656,127 

จนัทบุรี 1,004,631,159 143,586,754 

สระแกว้ 603,470,343 108,759,938 

ตราด 472,108,585 59,079,827 
 

ผลการศึกษาปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกดว้ยสถิติเชิงพรรณนาแยกตามช่วงเวลาดงั

ตารางที� 2 พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี�ยของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที�สุดเท่ากับ 4,615,911,313 

กิโลวตัตต่์อชั�วโมง และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 4,863,749,248 กิโลวตัต์

ต่อชั�วโมง และพบว่าในปี พ.ศ. 2552 มีค่าเฉลี�ยของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยที�สุดเท่ากบั 2,952,289,191 
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กิโลวตัตต่์อชั�วโมง และมีส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 3,137,481,782 กิโลวตัต์

ต่อชั�วโมง  
 

ตารางที� 2 สถิติเชิงพรรณนาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตามปี  

           (หน่วย: กิโลวตัตต่์อชั�วโมง) 

ปี พ.ศ. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

2551 3,116,955,663 3,428,551,801 

2552 2,952,289,191 3,137,481,782 

2553 3,416,192,394 3,621,815,438 

2554 3,464,037,664 3,614,924,450 

2555 3,793,708,443 3,888,002,425 

2556 3,906,359,737 4,040,372,460 

2557 4,039,754,206 4,184,948,036 

2558 4,182,920,482 4,377,453,312 

2559 4,472,739,333 4,722,541,782 

2560 4,615,911,313 4,863,749,248 
  

ผลการศึกษาปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกด้วยแผนภาพการกระจายแยกตามจงัหวดั 

ดงัรูปที� 1 (a) พบวา่ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแต่ละจงัหวดัในภาคตะวนัออกมีปริมาณลดลงในปี พ.ศ. 2552 

หลงัจากนั�นปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ�มมากขึ�นอยา่งต่อเนื�องจนถึงปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี� ยงัพบอีกวา่ชลบุรี

เป็นจังหวดัที�มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที�สุดในภาคตะวนัออก รองลงมาคือ จงัหวดัระยอง  และผล

การศึกษาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกดว้ยแผนภาพการกระจายแยกตามปีดงัรูปที� 1 (b) พบวา่

ในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของแต่ละจงัหวดัในภาคตะวนัออกมีปริมาณลดลงหลงัจากนั�นในปี 

พ.ศ. 2553 ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าค่อย ๆ เพิ�มมากขึ�นอย่างต่อเนื�องจนถึงปี พ.ศ. 2560 ที�มีปริมาณการใช้

พลงังานไฟฟ้ามากที�สุด 

 ผลการศึกษาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกดว้ยแผนภาพกล่องแยกตามจงัหวดัดงัรูปที� 2 

(a) พบวา่จงัหวดัชลบุรีมีการกระจายของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากที�สุด รองลงมาคือ จงัหวดัระยอง สําหรับ

การกระจายของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยที�สุดคือ จงัหวดัตราด และผลการศึกษาปริมาณการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าของภาคตะวนัออกด้วยแผนภาพกล่องแยกตามปีดังรูปที� 2 (b) พบว่าในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี�ยและการ

กระจายของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ามากที�สุด รองลงมาคือ ปี พ.ศ. 2559 สําหรับค่าเฉลี�ยและการกระจายของ

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยที�สุด คือ ปี พ.ศ. 2552 

 
 



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

7 

TratSakeoChanthaburiPrachinburiChachoengsaoRayongChonburi

1.2000E+10

1.0000E+10

8000000000

6000000000

4000000000

2000000000

0

Province

E
le

c
tr

ic
a

l 
E
n

e
rg

y
 C

o
n

s
u

m
p

ti
o

n
 (

K
ilo

w
a

tt
/

H
o

u
rs

)

2560

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

  
 

2560255925582557255625552554255325522551

1.2000E+10

1.0000E+10

8000000000

6000000000

4000000000

2000000000

0

Year

E
le

c
tr

ic
a

l 
E
n

e
rg

y
 C

o
n

s
u

m
p

ti
o

n
 (

K
ilo

w
a

tt
/

H
o

u
rs

)

Chonburi

Rayong

Chachoengsao

Prachinburi

Chanthaburi

Sakeo

Trat

 
 

รูปที� 1 แผนภาพการกระจายปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตาม  

(a) จงัหวดั และ (b) ปี 

 

 

(a) 

(b) 
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รูปที� 2 แผนภาพกล่องปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตาม (a) จงัหวดั และ (b) ปี 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคตะวนัออก 

ผลการพิจารณาวดัระยะทางของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตามจงัหวดัดว้ยการ

คาํนวณระยะทางของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าระหว่างจงัหวดัในภาคตะวนัออกด้วยการวดัระยะทางแบบ   

เพียร์สันจากสมการที� (1) แสดงดงัตารางที� 3 พบว่าจงัหวดัที�มีระยะทางของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่างกนั

นอ้ยที�สุดคือ จงัหวดัสระแกว้กบัจงัหวดัตราดจึงถูกจดัให้อยูก่ลุ่มเดียวกนัเป็นลาํดบัแรก ส่วนจงัหวดัที�มีระยะทาง

ของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่างกันมากที�สุด คือจงัหวดัชลบุรีกับจังหวดัปราจีนบุรีจึงถูกจดัให้อยู่กลุ่ม

เดียวกนัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 
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ตารางที� 3 ระยะทางของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าระหวา่งจงัหวดัในภาคตะวนัออกดว้ยการวดัระยะทางแบบ 

                 เพียร์สัน 

จังหวัดที� i จังหวัดที� k ระยะทาง ( ikd ) 

สระแกว้ ตราด 0.0121 

ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 0.0147 

จนัทบุรี สระแกว้ 0.0315 

ชลบุรี ระยอง 0.0424 

ชลบุรี จนัทบุรี 0.0622 

ชลบุรี ปราจีนบุรี 0.0998 

ผลการพิจารณาวดัระยะทางของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตามปีด้วยการ

คาํนวณระยะทางของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าระหวา่งปีดว้ยการวดัระยะทางแบบเพียร์สันจากสมการที� (1) 

แสดงดงัตารางที� 4 พบวา่ปีที�มีระยะทางของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าต่างกนัน้อยที�สุดคือ ปี พ.ศ. 2556 กบัปี 

พ.ศ. 2557 จึงถูกจดัให้อยูก่ลุ่มเดียวกนัเป็นลาํดบัแรก ส่วนปีที�มีระยะทางของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่างกนั

มากที�สุด คือ ปี พ.ศ. 2551 กบัปี พ.ศ. 2554 จึงถูกจดัให้อยูก่ลุ่มเดียวกนัเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

ตารางที� 4 ระยะทางของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าระหวา่งปีในภาคตะวนัออกดว้ยการวดัระยะทางแบบ 

                 เพียร์สัน 

ปี พ.ศ. ที� i ปี พ.ศ. ที� k ระยะทาง ( ikd ) 

2556 2557 0.0000228 
2551 2552 0.0000442 
2559 2560 0.0000496 
2554 2558 0.0000711 
2555 2556 0.0000711 
2554 2555 0.0003410 
2551 2553 0.0003994 
2551 2559 0.0007933 
2551 2554 0.0055337 

ผลการแบ่งกลุ่มปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกดว้ยแผนภาพเดนโดแกรมแยกตามจงัหวดั 

ดงัรูปที� 3 (a) พบวา่สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงันี�  

- กลุ่มที� 1 กลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดั

ฉะเชิงเทรา กลุ่มนี�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 4 – 9 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง 

- กลุ่มที� 2 กลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าปานกลางไดแ้ก่ จงัหวดัปราจีนบุรีกลุ่มนี�มีปริมาณ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 1.7 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง  
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- กลุ่มที� 3 กลุ่มจงัหวดัที�มีการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยได้แก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดั

ตราด กลุ่มนี�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 0.4 – 1 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง  

และผลการแบ่งกลุ่มปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกดว้ยแผนภาพเดนโดแกรมแยกตามปี 

ดงัรูปที�  3 (b) พบวา่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี�  

- กลุ่มที� 1 กลุ่มปีที�มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ามากได้แก่ ปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 กลุ่มนี� มี

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 4.4 – 4.6 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง  

- กลุ่มที� 2 กลุ่มปีที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลางไดแ้ก่ ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 กลุ่มนี� มี

ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 3.5 – 4.1 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง 

- กลุ่มที� 3 กลุ่มปีที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้านอ้ยไดแ้ก่ ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2553 กลุ่มนี�มีปริมาณ

การใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 2.9 – 3.4 พนัลา้นกิโลวตัตต่์อชั�วโมง 

 

4. วิจารณ์ผลการวิจัย 

จากการศึกษาลกัษณะทั�วไปของปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในภาคตะวนัออกของประเทศไทยตั�งแต่ปี 

พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่า ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าของแต่ละจงัหวดัในภาคตะวนัออกมีปริมาณลดลง

ในปี พ.ศ. 2552 หลงัจากนั�นจะค่อย ๆ มีปริมาณเพิ�มมากขึ�น ในช่วงปี พ.ศ. 2554 จนถึงปีพ.ศ. 2558 และมีปริมาณ

สูงมากในช่วงปี พ.ศ. 2559 จนถึงปี พ.ศ. 2560 ซึ� งในการศึกษาครั� งนี�พบวา่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐกฤต 

ปานขลิบ [14] ที�กล่าววา่ประเทศไทยจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ�มมากขึ�นตั�งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 และงานวิจยัของ 

หทยัชนก พรมฝาย และวิภาดา ผะอบทอง [15] กล่าววา่ประเทศไทยจะมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากในปี พ.ศ. 2560 

โดยจงัหวดัที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้ามากมี 2 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัระยองอาจเป็นเพราะ

ทั�ง 2 จงัหวดันี� เป็นที�ต ั�งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จาํนวนมากอีกทั�งยงัมีประชากรอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นจึง

ส่งผลให้ทั�ง 2 จงัหวดันี�มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าเพิ�มมากขึ�นในแต่ละปี [2]  

เมื�อทาํการแบ่งกลุ่มปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์

แบ่งกลุ่มแยกตามจงัหวดัพบวา่สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มที� 1 เป็นกลุ่มที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก

มีทั�งหมด 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดัระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา ทุกจงัหวดัในกลุ่มนี� เป็นจงัหวดัที�มี

แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติจาํนวนมากและมีเส้นทางคมนาคมที�สะดวกซึ� งทาํให้ประชาชนจากทุกภูมิภาค

หลั�งไหลเขา้มาท่องเที�ยวจึงส่งผลให้มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตามสถานที�ท่องเที�ยวตลอดจนสถานที�พกัมาก

ในแต่ละปี [2] กลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลางคือ จงัหวดัปราจีนบุรี ซึ� งเป็น

เมืองรองทางดา้นเศรษฐกิจในภาคตะวนัออกแต่มีนิคมอุตสาหกรรมจาํนวน [16] ซึ� งเป็นเหตุผลของการใชไ้ฟฟ้าอยู่

ในระดบัปานกลาง และกลุ่มที� 3 เป็นกลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าน้อยมีทั�งหมด 3 จงัหวดั ได้แก่ 

จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดัสระแกว้ และจงัหวดัตราด ทุกจงัหวดัในกลุ่มนี� ไม่ได้อยู่ในแหล่งอุตสาหกรรมจึงมีนิคม 
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รูปที� 3 แผนภาพเดนโดแกรมปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของภาคตะวนัออกแยกตาม (a) จงัหวดั และ (b) ปี 

อุตสาหกรรมค่อนขา้งนอ้ยอีกทั�งประชากรที�อาศยัอยูใ่นกลุ่มนี�มีจาํนวนไม่มากทาํให้กลุ่มนี�มีปริมาณการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้านอ้ย 

นอกจากนี� เมื�อทาํการแบ่งกลุ่มปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าในภาคตะวนัออกของประเทศไทยด้วยการ

วิเคราะห์แบ่งกลุ่มแยกตามปีพบวา่สามารถแบ่งได ้3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที� 1 กลุ่มที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก

เป็นช่วงเวลาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2560 เนื�องจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมในช่วงปีดงักล่าวจึงมี

(a) 

(b) 
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ประชากรเขา้มาทาํงานในภาคตะวนัออกเพิ�มมากขึ�นจึงทาํให้มีประชากรอาศยัอยูค่่อนขา้งหนาแน่น [17] ส่งผลให้

ช่วงเวลา 2 ปีที�ผ่านมามีการใช้พลงังานไฟฟ้ามาก ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นู โสวนัดารา และคณะ [18] ที�

กล่าววา่ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าจะเพิ�มมากขึ�นเมื�อมีจาํนวนประชากรเพิ�มมากขึ�น กลุ่มที� 2 กลุ่มช่วงเวลาที�มี

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลางเป็นช่วงเวลาตั�งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 เนื�องจากปี พ.ศ. 2554 เกิด

อุทกภยัขึ�น จึงส่งผลให้การเจริญเติบโตของที�พกัอาศยัในภาคตะวนัออกเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็วทาํให้ช่วงเวลา 5  ปีที�

ผา่นมามีการใช้พลงังานไฟฟ้าอยู่ในระดบัปานกลาง และกลุ่มที� 3 กลุ่มช่วงเวลาที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

น้อยเป็นช่วงเวลาตั�งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 เนื�องจากในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยประสบกับปัญหา

ทางด้านเศรษฐกิจทั�งภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรที�มีการชะลอตวั จึงส่งผลให้ในช่วง 3 ปีดงักล่าวมีการใช้

พลังงานไฟฟ้าน้อย [19] โดยงานวิจยัครั� งนี� จะมีประโยชน์ในการใช้วางแผนป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ปริมาณ

พลงังานไฟฟ้ามากและการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งสิ�นเปลือง ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิทิตา คา้ผล [20] ที�มีการ

วิเคราะห์กระแสไฟฟ้าขดัขอ้งในประเทศไทยดว้ยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่มที�เป็นเครื�องมือที�ใช้ในการวางแผนระบบ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไดเ้ช่นกนั 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจยันี� จดักลุ่มปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในภาคตะวนัออกของประเทศไทยตามจงัหวดัสามารถจดั

ได ้3 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มที� 1 เป็นกลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก ไดแ้ก่ จงัหวดัชลบุรี จงัหวดั

ระยอง และจงัหวดัฉะเชิงเทรา กลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลาง คือจงัหวดั

ปราจีนบุรี และกลุ่มที� 3 เป็นกลุ่มจงัหวดัที�มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ได้แก่ จงัหวดัจนัทบุรี จงัหวดั

สระแกว้ และจงัหวดัตราด และนอกจากนี� เมื�อจดักลุ่มปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทยตามช่วงเวลาสามารถจดัได ้3 กลุ่มเช่นเดียวกนัประกอบดว้ย กลุ่มที� 1 เป็นกลุ่มที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า

มากไดแ้ก่ ช่วงเวลาตั�งแต่ พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2560 กลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าปานกลาง 

ไดแ้ก่ ช่วงเวลาตั�งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 และกลุ่มที� 3 เป็นกลุ่มที�มีปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้านอ้ย ไดแ้ก่ 

ช่วงเวลาตั�งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 

ผลงานวิจยันี� อาจนาํไปใช้ศึกษาปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของจงัหวดัในภาคตะวนัออกของประเทศ

ไทยที�มีปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาก เพื�อใช้เป็นแนวทางในการแกปั้ญหารวมถึงการสร้างมาตรการป้องกนั

ไม่ให้เกิดการใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้ามากและสิ�นเปลืองอีกทั�งยงัสามารถนาํผลการวิจยัในการวางแผนสําหรับ

ดาํเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ�งขึ�นผูว้ิจยัและคณะหวงัเป็นอย่างยิ�งว่างานวิจยันี� จะเป็นประโยชน์

สําหรับการบริหารจดัการใชท้รัพยากรที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดั และช่วยลดผลกระทบที�จะมีต่อสิ�งแวดลอ้มในอนาคต ซึ� ง

ในการศึกษาครั� งต่อไปควรเพิ�มขอ้มูลปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าให้มีหลายปีมากขึ�นเพื�อทาํให้ผลการวิจยัมีความ

น่าเชื�อถือมากยิ�งขึ�น และในการวิเคราะห์ครั� งต่อไปควรเพิ�มการศึกษาโดยนาํเทคนิคการวิเคราะห์ส่วนประกอบ

หลกั (Principal Component Analysis) หรือ สถิติอื�น ๆ เขา้มาสนบัสนุนเพื�อให้มีความน่าสนใจมากยิ�งขึ�น 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันี�มีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิตและออกแบบระบบการประเมินตน้ทุน

การผลิต ดว้ยวิธีการคาํนวณตน้ทุนตามวิธีปกติ และประยุกต์ใช้หลักการตน้ทุนฐานกิจกรรม โดยจะศึกษาผ่าน

โรงงานกรณีศึกษาเกี�ยวกบัผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง  เนื�องจากรูปแบบการผลิตเป็นการออกแบบตามคาํสั�งซื�อ และ

มีประเภทของสินคา้หลากหลาย ส่งผลให้มีการเปลี�ยนรูปแบบการผลิตและขั�นตอนการผลิตตามลกัษณะของสินคา้ 

ดงันั�นในงานวิจยันี� ผูว้ิจยัประมาณการตน้ทุนจากสภาพการทาํงานในอดีตในช่วง 1 ปีก่อนหน้า เพื�อเป็นตน้แบบ

โครงสร้างทางตน้ทุนในแต่ละกิจกรรมการผลิต และพฒันาระบบการคาํนวณตน้ทุนโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Microsoft Excel เมื�อนาํวิธีการประเมินตน้ทุนและโปรแกรมที�ออกแบบไวไ้ปประยุกต์ใช้ในการประเมินตน้ทุน

ของผลิตภณัฑต์วัอยา่ง 5 ชนิด พบวา่จากการปรับเปลี�ยนวธีิการคาํนวณตน้ทุนการผลิตแบบใหม่โดยปรับมาใช้การ

คาํนวณตน้ทุนกิจกรรม ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของตน้ทุนผลิตภณัฑ์ตวัอย่างทั�ง 5 ชนิด  พบว่าตน้ทุนการ

ผลิตแบบเดิมของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง A, B, C, D และ E มีค่าเท่ากบั 8.1, 15.3, 63.0, 22.5 และ 58.5 บาทต่อชิ�น 

ตามลาํดบั ในขณะที�การคาํนวณดว้ยวิธีตน้ทุนกิจกรรมของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง A, B, C, D และ E มีค่าเท่ากบั 28.7, 

15.2, 42.1, 23.4 และ 49.5 บาทต่อชิ�น ตามลาํดบั ผลลพัธ์ของงานวิจยันี�พบวา่การประยุกตใ์ชห้ลกัการตน้ทุนฐาน

กิจกรรม ทาํใหส้ามารถประเมินตน้ทุนผลิตภณัฑใ์หม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ เพื�อนาํไปสู่การกาํหนดราคาขาย

สําหรับผลิตภณัฑใ์หมไ่ดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํมากขึ�น  

 

คําสําคัญ: ตน้ทุนฐานกิจกรรม; ตน้ทุนตามวิธีปกติ; การประเมินตน้ทุนการผลิต 
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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 

 ปัจจุบนัแนวโนม้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�เปลี�ยนแปลงไปและสื�อต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการ

บริโภคสินคา้และบริการของลูกคา้ ทาํให้ภาคธุรกิจตอ้งปรับตวัเพื�อให้สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภค

ในยุค 4.0 ได้ ดังนั�นธุรกิจที�สามารถปรับตวัเพื�อตอบสนองความตอ้งการที�หลากหลายในรูปแบบของสินคา้และ

บริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว จะส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายที�เพิ�มขึ�น สําหรับกลยุทธ์ที�สําคญัอยา่งหนึ�งที�ภาคธุรกิจจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยุค 4.0 ไดน้ั�น คือการออกแบบสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ที�ตอบโจทย์

ความตอ้งการเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่ม ทาํให้แนวโนม้ของการผลิตผลิตภณัฑเ์ปลี�ยนจากผลิตเพื�อเก็บเป็นสต็อก 

(Make to Stock) กลายเป็นผลิตตามคาํสั�งซื�อของลูกคา้ (Make to Order) หรือโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการออกแบบตาม

คาํสั�งซื�อของลูกคา้ ซึ� งอุปสรรคที�สําคญัประการหนึ�งของกลุ่มธุรกิจ (โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง SMEs) ที�มีรูปแบบการผลิต

ผลิตภณัฑ์ตามคาํสั�งซื�อหรือออกแบบตามคาํสั�งซื�อ คือ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต เนื�องจากการผลิตสินคา้แต่ละ

แบบจะมีปัจจยัการผลิตที�แตกต่างกนัออกไป เช่น วตัถุดิบที�แตกต่างกนั ผา่นขั�นตอนการผลิตที�แตกต่างกนั รวมทั�ง

เวลาที�ใช้ในแต่ละกระบวนการผลิตและจาํนวนแรงงานที�ใช้ในแต่ละกิจกรรมการผลิตที�แตกต่างกนั เป็นตน้ ซึ� งใน

การคิดตน้ทุนการผลิตจะประกอบไปด้วย ค่าวตัถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และ ค่าโสหุ้ยการผลิต เป็นตน้ 
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ดงันั�นถ้าไม่ทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ก็ไม่สามารถตั�งราคาขายที�มีความเหมาะสมได ้และในกลุ่มธุรกิจที�มีการ

ประมูลราคาเสนอขาย สําหรับผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งออกแบบใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ จาํเป็นที�ตอ้งทราบตน้ทุน

ในการผลิตอยา่งรวดเร็ว เพื�อนาํไปเสนอราคาให้กบัลูกคา้ไดท้นัที ทาํใหเ้พิ�มโอกาสการไดลู้กคา้อีกดว้ย  

 ดังนั� นการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตและออกแบบระบบการประเมินต้นทุนการผลิต เพื�อ

ประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ สําหรับนาํไปกาํหนดราคาขายที�เหมาะสม จึง

เป็นสิ�งที�จาํเป็นและสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งกบักลุ่มธุรกิจที�มีรูปแบบการผลิตสินคา้ตามคาํสั�งซื�อหรือออกแบบตามคาํสั�ง

ซื�อ ยิ�งไปกว่านั�นกลุ่มธุรกิจ SMEs จาํนวนมากมกัไม่เคยคาํนวณตน้ทุนรวมของการผลิตที�แทจ้ริง เนื�องจากไม่

เขา้ใจโครงสร้างตน้ทุน เช่น ไม่ทราบวา่อะไรเป็นตน้ทุนคงที� อะไรเป็นตน้ทุนผนัแปร อะไรเป็นตน้ทุนรวม จาก

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เหล่านี� เช่น ค่าวตัถุดิบ แรงงาน โสหุย้ ค่านํ�า ค่าไฟฟ้า ค่าเสื�อมราคาเครื�องจกัรและ สถานที� เป็นตน้  

งานวิจยันี�ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิตของโรงงานผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง เช่น ยางรอง

แท่นเครื� อง ซีลยาง ยางโอริง ชิ�นส่วนยางในรถจักรยานยนต์ ชิ�นส่วนยางในรถยนต์ และ ชิ�นส่วนยางใน

เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ เนื�องจากโรงงานตวัอยา่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที�ผลิตผลิตภณัฑท์ี�มีความหลากหลายตาม

แบบจากลูกคา้ และในการผลิตจะตอ้งออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์ ง่ายในการ

ผลิต และเกิดเศษเหลือ (ยางคอมปาวด์ที�ลน้ออกจากแม่พิมพข์องกระบวนการอดัขึ�นรูปผลิตภณัฑ์) จากการผลิต

น้อยที�สุด เป็นตน้ ซึ� งการประเมินตน้ทุนการผลิตสําหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ที�ออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการ

ผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้ให้มีความใกลเ้คียงตน้ทุนการผลิตที�แทจ้ริงและสามารถประเมินตน้ทุนไดง่้าย 

เพื�อเสนอราคาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นสิ�งที�มีความสําคญัมากสําหรับธุรกิจนี� เนื�องจากถา้ไม่สามารถทราบ

ไดว้่าค่าใช้จ่ายในการผลิตและการดาํเนินการที�แทจ้ริงมีค่าตน้ทุนเป็นเท่าไร ส่งผลให้ไม่สามารถทราบว่าราคา

เสนอขายที�กาํหนดขึ�นนั�นมีความแม่นยาํและเหมาะสมหรือไม่ เพราะถา้ราคาขายที�กาํหนดตํ�าเกินไป ก็อาจทาํให้มี

ยอดคาํสั�งซื�อเขา้มามาก แต่กลบัส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจขาดทุน และถา้ราคาขายที�กาํหนดสูงเกินไป ก็

อาจทาํใหไ้ม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอื�นในระดบัคุณภาพเดียวกนัได ้เป็นตน้ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานวิจยันี� จะนําเสนอการออกแบบระบบการประเมินต้นทุนการผลิต ด้วย

วิธีการคาํนวณตน้ทุนตามวิธีปกติ (Normal Costing) ซึ� งประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบทางตรงที�เกิดขึ�นจริง ค่าแรง

ทางตรงที�เกิดขึ� นจริง และค่าใช้จ่ายการผลิตจะกาํหนดไวเ้ป็นอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตจดัสรร (Manufacturing 

Overhead Application Rate) [1] ซึ� งจะประมาณค่าใชจ่้ายในการผลิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในช่วงเวลาการผลิตหนึ�ง ๆ 

ในการทาํบญัชีตน้ทุน เป็นการรวบรวมขอ้มูลบญัชีทางการเงินและบญัชีเพื�อการจดัการมาใช้เพื�อการคาํนวณและ

วิเคราะห์เกี�ยวกบัต้นทุนที�ใช้ในการผลิต โดยใช้ข้อมูลหลาย ๆ ด้านในการคิดตน้ทุนการผลิต เช่น ค่าวตัถุดิบ

ทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าโสหุ้ยการผลิต เป็นตน้ ระบบบญัชีตน้ทุน สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 

ได้แก่ ระบบบญัชีตน้ทุนแบบดั�งเดิม (Traditional Costing) และระบบบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based 

Costing) อยา่งไรก็ตามความซับซ้อนของกระบวนการไม่ได้ถูกนาํมาพิจารณาในการคิดตน้ทุนด้วยวิธีดั�งเดิม ซึ� ง

อาจทาํให้ผลลพัธ์การคาํนวณตน้ทุนดว้ยวิธีดั�งเดิมมีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได ้กล่าวคือ สินคา้บางชนิด
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แม้จะผลิตในปริมาณน้อยแต่ถ้ากระบวนการผลิตมีความซับซ้อนมาก สินค้าดังกล่าวควรได้รับการปันส่วน

ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากกวา่สินคา้ที�มีความซับซ้อนในการผลิตนอ้ยกวา่ [2] จากปัญหาดงักล่าว Cooper และ Kaplan 

[3] นาํเสนอแนวคิดในการคาํนวณตน้ทุนสินคา้และบริการใหม่ที�เรียกวา่ ตน้ทุนฐานกิจกรรม ซึ� งวิธีการคิดตน้ทุน

แบบระบบบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมเป็นระบบการคิดตน้ทุนที�แยกตามกิจกรรมการผลิต ส่งผลให้เกิดผลิตภณัฑ์

หรือบริการขึ�น โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนในแต่ละกิจกรรม และกาํหนดตวัผลกัดนัตน้ทุน เพื�อให้ง่ายต่อ

การจดักลุ่มตน้ทุน แลว้นาํกลุ่มตน้ทุนที�ไดม้าจดัสรรลงสู่ผลิตภณัฑ ์เพื�อคาํนวณหาตน้ทุนต่อหน่วยต่อไป  

การศึกษาการคาํนวณตน้ทุนการผลิตโดยใชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรม มีนกัวิจยัจาํนวนมากที�ไดศ้ึกษาการ

ประยุกตใ์ชร้ะบบตน้ทุนฐานกิจกรรมในการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ Lu และคณะ 

[4] นาํเสนอการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรมมาประยุกตใ์ชใ้นโรงงานผลิตและจดัจาํหน่ายชิ�นส่วนจกัรยานที�ใช้เป็น

กรณีศึกษา เนื�องจากโรงงานอุตสาหกรรมดงักล่าวมีการจาํหน่ายสินคา้ในราคาที�สูงกว่าบริษทัอื�น ๆ ในประเทศ

ไตห้วนั ทาํใหเ้กิดความเสียเปรียบในตลาดแข่งขนั ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิตโดยอาศยั

ตน้ทุนฐานกิจกรรมมาใชใ้นการปรับปรุงและนาํไปเปรียบเทียบกบัตน้ทุนแบบดั�งเดิม Lere [5] ไดส้ร้างเครื�องมือที�

ช่วยในการกาํหนดราคาขายโดยใช้ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมเขา้ช่วย ซึ� งระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ในการช่วยกาํหนดราคาขายไดดี้กวา่วิธีตน้ทุนแบบเดิม คือ ระบบตน้ทุนฐานกิจกรรมสามารถแยกความแตกต่าง

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นในคาํสั�งซื�อที�แตกต่างกนัของลูกคา้แต่ละรายไดดี้กว่าระบบตน้ทุนแบบเดิม เนื�องจากสามารถปัน

ส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเขา้สู่ตน้ทุนผลิตในแต่ละคาํสั�งผลิตได้ถูกตอ้งเที�ยงตรงมากขึ�น และสามารถนาํเสนอ

ขอ้มูลที�มีความถูกตอ้งและเหมาะสมต่อการตดัสินใจ ที�สามารถช่วยให้นักการตลาดสามารถทาํงานตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้และองคก์รไดดี้ยิ�งขึ�น Kaiser [6] ไดศ้ึกษาเกี�ยวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นของกิจกรรมการ

ปฏิบติัการนอกชายฝั�ง (Offshore Operating) ของแท่นขุดเจาะนํ� ามนัและก๊าซธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ

นาํเสนอแบบจาํลองปัจจยัที�มีผลต่อตน้ทุนการดาํเนินการและการกาํหนดพารามิเตอร์ที�เกี�ยวขอ้งที�ง่ายต่อการใช้

งานในสเปรดชีต (Spreadsheet) โดยมีพื�นฐานการวิเคราะห์ด้วยตน้ทุนฐานกิจกรรมและความรู้ทางดา้นวิศวกรรม

เพื�อประเมินค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งนาํเสนอขอ้จาํกดัต่าง ๆ เพื�อการประมาณราคาตน้ทุนการดาํเนินงานนอก

ชายฝั�ง Alami และ ElMaraghy [7] นําเสนอการคาํนวณตน้ทุนจากแนวคิดการจดัสรรชั�วโมงการทาํงานของ

เครื�องจกัรดว้ยวิธีการดั�งเดิมและตน้ทุนฐานกิจกรรมในอุตสาหกรรมที�มีการผลิตแบบไม่ต่อเนื�อง (Job shop) โดย

การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ของความสัมพนัธ์ระหว่างชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัรต่อปีและอตัราการ

ทาํงานของเครื�องจกัรรายชั�วโมง Woters และ Stecher [8] พฒันาระบบการคาํนวณตน้ทุนการผลิตของบริษทัขนาด

กลาง โดยอาศยัขอ้มูลแบบเรียวไทม์ (Real Time) ของชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัรในการผลิตที�มีการเปลี�ยน

รูปแบบการผลิตผลิตภณัฑบ์่อยๆ ซึ� งมีเป้าหมายในการทาํกาํไรจากการผลิตผลิตภณัฑ์ที�หลากลายและเปลี�ยนแปลง

บ่อย จากแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคนิคการคาํนวณตน้ทุนฐานกิจกรรม งานวิจยันี� ได้นาํเสนอวิธีการการ

ประเมินตน้ทุนการผลิต ดว้ยวิธีการคาํนวณตน้ทุนตามวิธีปกติ และประยุกต์ใช้หลกัการตน้ทุนฐานกิจกรรม โดย

การแยกค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมและกาํหนดพารามิเตอร์ที�เกี�ยวขอ้งที�นาํมาใช้ในการออกแบบโปรแกรม
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สําเร็จรูป โดยมีว ัตถุประสงค์เพื�อช่วยในการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยาํ รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการใชง้าน ซึ� งงานวิจยันี� ไดศ้ึกษาผา่นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง ที�ใช้

เป็นกรณีศึกษา และนาํผลที�ไดไ้ปประยกุตใ์ชก้บัโรงงานอุตสาหกรรมตวัอยา่งดงักล่าว 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 งานวิจยันี�ศึกษาและนาํเสนอการประเมินตน้ทุนการผลิต โดยประยุกต์ใช้การคาํนวณตน้ทุนตามวิธีปกติ

และหลกัการตน้ทุนฐานกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง ซึ� งขั�นตอนการดาํเนินงานวิจยั

ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลทั�วไปของการผลิตของกรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง การศึกษา

กระบวนการผลิต การวิเคราะห์และระบุกิจกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิต และการคาํนวณอตัรา

ค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี�  

2.1 ข้อมูลทั�วไปของการผลิตของกรณีศึกษาโรงงานผลติชิ�นส่วนอะไหล่ยาง 

 โรงงานอุตสาหกรรมที�ใชเ้ป็นกรณีศึกษา การวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิตและออกแบบระบบการ

ประเมินตน้ทุนการผลิต เพื�อประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้นั�น จะศึกษาจาก

โรงงานผลิตชิ�นส่วนอะไหล่ยาง ซึ� งเป็นบริษทัผูผ้ลิตและรับจา้งผลิตชิ�นส่วนยางที�ขึ�นรูปโดยอาศยัความร้อนและ

แรงอดับนแม่พิมพ ์(Compression Mold) ตามแบบที�ตอ้งการ ตวัอย่างเช่น ยางรองแท่นเครื�อง ซีลยาง ยางโอริง 

ชิ�นส่วนยางในรถจกัรยานยนต์ ชิ�นส่วนยางในรถยนต์ และ ชิ�นส่วนยางในเครื�องใช้ไฟฟ้า เนื�องจากลกัษณะ

กระบวนการผลิตจะมีลาํดบัขั�นตอนแบบเดียวกนั แต่ผลิตผลิตภณัฑ์ออกมาไดห้ลากหลายตามรูปแบบของแม่พิมพ ์

และสูตรของการบดผสมยางและสารเคมี ในขั�นตอนการผลิตจะมีความแปรปรวนของระยะเวลาการผลิตบาง

ขั�นตอน ปริมาณของเสียที�เกิดขึ�น และเศษเหลือของยางจากการอดัขึ�นรูป ตามรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ทาํให้ส่งผล

ต่อการคาํนวณตน้ทุนในการผลิตของผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทเป็นเรื�องที�ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการประเมิน

ต้นทุนการผลิตเบื�องต้นก่อนที�จะมีข้อมูลการผลิตจริง เพื�อนําไปกาํหนดราคาเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่าง

เหมาะสม 

2.2 การศึกษากระบวนการผลิต การวิเคราะห์และระบุกจิกรรม 

ในกระบวนการผลิตยางจะประกอบดว้ย 6 ขั�นตอนการผลิตหลกั ๆ ดงัต่อไปนี�  

 กระบวนการที� 1 การบดผสมยางและสารเคมี เป็นขั�นตอนการบดผสมระหวา่งยางและสารเคมีต่าง ๆ ให้

เขา้กนัหรือเป็นเนื�อเดียวกนั  

 กระบวนการที� 2 การรีดยางคอมปาวด์ เป็นขั�นตอนการรีดยางคอมปาวด์ให้เป็นแผ่น เพื�อปรับความหนา

และความบางของแผน่ยางคอมปาวดใ์ห้เหมาะสาํหรับการนาํไปทดสอบและขึ�นรูป 

 กระบวนการที� 3 การตดัยางคอมปาวด ์เป็นขั�นตอนการตดัยางคอมปาวด์ให้เป็นแผน่ให้ไดข้นาดเพื�อนาํไป

อดัขึ�นรูป 
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 กระบวนการที� 4 การอดัขึ�นรูปยางผลิตภณัฑ ์เป็นขั�นตอนการอดัยางคอมปาวดผ์า่นแม่พิมพท์ี�มีรูปร่างต่าง ๆ 

ตามลกัษณะของผลิตภณัฑ์  

 กระบวนการที� 5 ตดัแต่งชิ�นงาน เป็นขั�นตอนการตดัแต่งผลิตภณัฑ์โดยตดัแต่งดว้ยกรรไกร 

 กระบวนการที� 6 การตรวจสอบชิ�นงาน เป็นขั�นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามคุณลักษณะของ

ผลิตภณัฑต์ามขอ้กาํหนด 

 โดยทั�วไปขั�นตอนการผลิตจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เมื�อวิเคราะห์กระบวนการผลิตพบว่าจะมี

กระบวนการที�ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที�มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณการผลิต เช่นค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นในการเดิน

เครื�องจกัร แต่ก็มีบางกิจกรรมที�ก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายที�ไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัปริมาณการผลิต เช่น กิจกรรม

การตั�งค่าเครื�องจกัร กิจกรรมการเตรียมการผลิต กิจกรรมการตรวจสอบ กิจกรรมการขนยา้ยงานระหวา่งผลิต เป็น

ตน้ ดงันั�นงานวิจยันี� ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิต โดยพิจารณาว่าในกระบวนการผลิตมีกิจกรรมหลัก

อะไรบา้ง และพิจารณากิจกรรมยอ่ย พร้อมทั�งระบุกิจกรรมยอ่ยตามระดบัของกิจกรรม (Activity Levels) 4 ระดบั 

ประกอบดว้ย กิจกรรมที�เกิดขึ�นในแต่ละหน่วยผลิต (Unit Level Activity) กิจกรรมที�เกิดขึ�นในแต่ละครั� งกิจกรรม

ของการผลิต (Batch Level Activity) กิจกรรมที�ทาํโดยรวมเพื�อให้สามารถผลิตและขายสินคา้ (Product Sustaining 

Activity) และกิจกรรมที�เกิดขึ� นโดยรวมเพื�อให้การดําเนินงานทั�วไปเป็นไปตามปกติ (Facility Sustaining 

Activity) [9] เพื�อให้สามารถเลือกใชต้วัผลกัดนัตน้ทุนของแต่ละกิจกรรม (Cost Driver) ที�สอดคลอ้งกบัระดบัของ

กิจกรรม เพราะพฤติกรรมการเกิดต้นทุนของกิจกรรมแต่ละระดบัต่างกัน ซึ� งตัวผลักดนัต้นทุน คือ สาเหตุที�

ก่อให้เกิดตน้ทุน เป็นการวิเคราะห์วา่ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นนั�นมีสาเหตุมาจากอะไร [10]  

 ผลของการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที�ใช้เป็นกรณีศึกษา สามารถ

ระบุกิจกรรมหลกัของกระบวนการผลิต กิจกรรมยอ่ย ระดบักิจกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุนที�สอดคลอ้งกบัแต่ละ

กิจกรรมได้ดงัตารางที� 1 การวิเคราะห์กิจกรรมหลกัของโรงงานอุตสาหกรรมตวัอย่างพบว่าบางกิจกรรมหลกัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงานของเครื�องจกัร โดยทั�วไปจะมีกิจกรรมยอ่ย 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมการเตรียมวตัถุดิบและ

การตั�งค่าเครื�องจกัร กิจกรรมการเดินเครื�องจกัร และการสุ่มตรวจสอบ โดยระดบัของกิจกรรมการเตรียมและการ

สุ่มตรวจสอบจะเป็นกิจกรรมที�เกิดขึ�นในแต่ละครั� งกิจกรรมของการผลิต ซึ� งก่อให้เกิดตน้ทุนเป็นรายครั� งของทุก ๆ 

ล็อตของการผลิต ซึ� งจะมีตวัผลกัดนัตน้ทุนเป็นชั�วโมงการเตรียมวตัถุดิบและเครื�องจกัร และจาํนวนชิ�นตรวจสอบ 

ตามลําดับ ในขณะที�ระดับของกิจกรรมการเดินเครื� องจักรจะเป็นกิจกรรมที�เกิดขึ� นในแต่ละหน่วยผลิต ซึ� ง

ก่อให้เกิดตน้ทุนตามจาํนวนหน่วยที�ผลิต ในบางกิจกรรมจะมีการกาํหนดตวัผลกัดนักิจกรรม (Activity Driver) 

หมายถึง ปัจจยัหรือเกณฑ์ที�ใช้เป็นตวักาํหนดสัดส่วนการใช้กิจกรรมต่าง ๆ โดยในที�นี� จะแบ่งตน้ทุนออกเป็น 2 

ประเภท คือ ตน้ทุนที�ขึ�นกบัชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัร (Machine Hours) และตน้ทุนที�ขึ�นกบัชั�วโมงการ

ทาํงานของพนกังาน (Man Hours)  ซึ� งจะพิจารณาจากการทาํงานของแต่ละแผนกวา่มีการทาํงานโดยใชเ้ครื�องจกัร

หรือแรงงานพนกังานเป็นหลกั ถา้แผนกผลิตนั�นมีการทาํงานโดยใชเ้ครื�องจกัรเป็นหลกั ตน้ทุนของแผนกผลิตนั�น 
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ตารางที� 1 การวิเคราะห์ระดบักิจกรรมและตวัผลกัดนัตน้ทุนที�สอดคลอ้งกบัแต่ละกิจกรรม 

กิจกรรม กิจกรรมย่อย ระดับกิจกรรม ตัวผลักดันต้นทุน 

การออกแบบสินคา้เฉพาะอยา่ง - Product level จาํนวนครั� งการออกแบบสินคา้ 

การวางแผนการผลิต - Batch level จาํนวนครั� งการวางแผนการผลิต 

การสั�งซื�อวตัถุดิบ - Batch level จาํนวนครั� งการสั�งซื�อวตัถุดิบ 

การตรวจรับวตัถุดิบ - Batch level จาํนวนครั� งการตรวจรับวตัถดิุบ 

การจดัเก็บวตัถุดิบ - Unit level พื�นที�ในการจดัเกบ็วตัถุดิบ 

การบดผสมยางและสารเคม ี
การเตรียม Batch level 

ชั�วโมงการเตรียมวตัถุดิบ (ยางและสารเคมี) และ

เครื�องจกัร 

การบดผสม Unit level ชั�วโมงการเดินเครื�องบดผสม 

การรีดยางคอมปาวด ์
การเตรียม Batch level 

ชั�วโมงการเตรียมวตัถุดิบ (ยางคอมปาวด์) และ

เครื�องจกัร 

การรีด Unit level ชั�วโมงการเดินเครื�องรีดยาง 

การตดัยางคอมปาวด ์
การเตรียม Batch level 

ชั�วโมงการเตรียมวตัถุดิบ (ยางคอมปาวด์) และ

เครื�องจกัร 

การตดั Unit level ชั�วโมงการเดินเครื�องตดัยาง 

การอดัขึ�นรูปผลิตภณัฑ ์

การเตรียม Batch level ชั�วโมงการเตรียมวตัถุดิบและเครื�องจกัร 

การอดัขึ�นรูป Unit level 
Man hrs. ชั�วโมงแรงงานอดัขึ�นรูป 

M/C hrs. ชั�วโมงการเดินเครื�องอดั 

การสุ่มตรวจ Batch level จาํนวนชิ�นตรวจสอบ 

การตดัแต่งผลิตภณัฑ ์ - Unit level ชั�วโมงแรงงานการตดัแต่งผลิตภณัฑ ์

การตรวจสอบผลิตภณัฑ ์ - Batch level จาํนวนชิ�นตรวจสอบ 

การบรรจุผลิตภณัฑ ์ - Unit level ชั�วโมงแรงงานการบรรจผุลิตภณัฑ ์

การจดัเก็บผลิตภณัฑ ์ - Unit level พื�นที�ในการจดัเกบ็ผลิตภณัฑ ์

ก็จะขึ�นกบัชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัร แต่ถ้าแผนกผลิตนั�นมีการทาํงานโดยใช้แรงงานพนกังานเป็นหลัก 

ตน้ทุนของแผนกผลิตนั�นก็จะขึ�นกบัชั�วโมงการทาํงานของพนักงาน โดยการทาํงานของฝ่ายสนับสนุนจะใช้

แรงงานพนกังานเป็นหลกัเสมอจึงไม่จาํเป็นตอ้งแบ่งตวัผลกัดนักิจกรรม แต่ในกิจกรรมบางกิจกรรมบางครั� งอาจ

ประกอบดว้ยการทาํงานของคนและเครื�องที�แตกต่างไปตามแต่ละผลิตภณัฑ์ ส่งผลให้มีชั�วโมงการทาํงานของ

เครื�องจกัรและพนกังานไม่เท่ากนั เช่นบางผลิตภณัฑใ์ชค้น 1 คน คุมเครื�องจกัร 3 เครื�อง บางผลิตภณัฑ์ใช้คน 1 คน 

คุมเครื�องจกัร 6 เครื�อง ทาํให้จะพิจารณาตวัผลกัดนักิจกรรมแยกตามชั�วโมงการทาํงานของคน และชั�วโมงการ

ทาํงานของเครื�องจกัร เพื�อให้ง่ายต่อการคาํนวณ ส่วนตน้ทุนที�มีการทาํงานหลักเป็นเครื�องจักรและใช้จาํนวน

คนงานเท่าเดิมไม่วา่สินคา้นั�นเป็นชนิดใด จะพิจารณาตวัผลกัดนักิจกรรมรวมเป็นชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัร 
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(ซึ� งมีการจดัสรรค่าใชจ่้ายทั�งคนและเครื�องจกัร) ในส่วนของตน้ทุนที�ไม่ไดข้ึ�นกบัชั�วโมงการทาํงานของเครื�องจกัร

และพนกังาน สามารถจดัสรรลงสู่ผลิตภณัฑโ์ดยตรงไดเ้ลย รายละเอียดการวเิคราะห์แสดงดงัตารางที� 1 

2.3 การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิต 

หัวขอ้นี� แสดงการรวบรวมรายการตน้ทุนโดยพิจารณาจากกิจกรรมที�ดาํเนินการว่าในแต่ละกิจกรรมมี

ตน้ทุนอะไรที�เกิดขึ�นบ้าง ซึ� งแบ่งตามการวิเคราะห์ตน้ทุนทางบญัชี เพื�อให้ง่ายต่อการศึกษาและทาํความเขา้ใจ 

จากนั�นกาํหนดเกณฑ์การจดัสรรต้นทุน หรือหมายถึงปัจจยัที�ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของต้นทุนในแต่ละ

กิจกรรม สําหรับจดัสรรและปันส่วนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายจะแปรผนัตามตวัผลกัดนัที�กาํหนด เช่น จดัสรร

ตามแผนกผลิต จดัสรรตามสัดส่วนชั�วโมงการทาํงานของพนกังาน จดัสรรตามล็อตที�ผลิต เป็นตน้ รายละเอียด

รายการตน้ทุนและเกณฑ์การจดัสรรตน้ทุนแสดงดงัตารางที� 2 

2.4 การคํานวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรม 

การคาํนวณอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรมจะเป็นการนาํตน้ทุนทรัพยากรต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การผลิต ไดแ้ก่ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุ้ยการผลิต โดยการปันส่วนตน้ทุนดงักล่าวเขา้สู่กิจกรรมในตารางที� 1 ถา้

รายการค่าใช้จ่ายใดเกิดจากกิจกรรมเดียวก็จะระบุเขา้สู่กิจกรรมนั�นโดยตรง แต่ถ้าค่าใช้จ่ายรายการใดเกิดจาก

กิจกรรมหลายกิจกรรม ตอ้งปันส่วนตน้ทุนเขา้สู่กิจกรรมที�มีความสัมพนัธ์กบัตน้ทุนนั�น ๆ ตามเกณฑ์การปันส่วน

ตน้ทุนตามรายการตน้ทุนที�กาํหนดไวข้า้งตน้  

งานวิจยันี� จะคาํนวณอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมจากค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต

และค่าโสหุ้ยการผลิต โดยที�ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริง 1 ปียอ้นหลงัของยอดการผลิต

สินคา้ที�เกิดขึ�นในรอบปีดงักล่าว จากนั�นนาํมาจดัสรรตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนไปยงักิจกรรมที�มีความสัมพนัธ์

กบัค่าใชจ่้ายนั�น ๆ และจะสามารถคาํนวณหาอตัราตน้ทุนกิจกรรมต่อหน่วยตวัผลกัดนัตน้ทุนแสดงดงัสมการที� (1) 

อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วย = 
อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรม

ปริมาณตวัผลกัดนัตน้ทุน
                        (1) 

ผลการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วย สําหรับนําไปใช้เป็นพื�นฐานของการ

ประมาณตน้ทุนการผลิตสินคา้ที�เกิดขึ�นในอนาคต ประกอบดว้ยอตัราค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วยของ

กิจกรรมหลกั หรือกิจกรรมยอ่ยในกรณีที�มีกิจกรรมยอ่ย โดยจะเป็นตน้ทุนที�ประกอบดว้ยค่าแรงทางตรงและโสหุ้ยการ

ผลิตที�มีการปันส่วนตน้ทุนแต่ละรายการเขา้สู่กิจกรรมตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนตามรายการตน้ทุนที�กาํหนดไว ้

2.5 การออกแบบการประเมินต้นทุนต่อผลติภัณฑ์ 

การคาํนวณตน้ทุนต่อผลิตภณัฑ์นั�น เป็นการนาํตน้ทุนทั�งหมดมารวมกนัแล้วหารดว้ยจาํนวนผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งการ

ผลิตในแต่ละล็อต ในการรวมตน้ทุนทั�งหมดนี� เขา้ไวด้้วยกนัจะพิจารณาถึงกิจกรรมที�เกิดขึ�นของการผลิตนั�น ๆ 

เนื�องจากวา่การผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดสาํหรับการผลิตตามคาํสั�งซื�ออาจมีกิจกรรมที�แตกต่างกนัออกไป จากนั�น

บวกทบต้นทุนจากกิจกรรมที�เกิดขึ� นทั�งหมด จากนั�นก็จะหารด้วยจาํนวนผลิตภณัฑ์ที�จะต้องผลิต ก็จะได้มา 
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ตารางที� 2 รายการตน้ทุนและเกณฑ์การปันส่วนตน้ทุน  

ลําดับ รายการต้นทุน เกณฑ์การจัดสรรต้นทุน 

1 ค่าวตัถุดิบทางตรง (Raw Material) จดัสรรตามสดัส่วนการใชว้ตัถุดิบต่อกิจกกรม 

2 ค่าสารเคม ี จดัสรรตามสดัส่วนการใชว้ตัถุดิบต่อกิจกกรม 

3 ค่าจา้งพนกังานฝ่ายผลิต (DL) จดัสรรตามสดัส่วนชั�วโมงการทาํงานของพนกังาน 

4 ค่าจา้งกรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

5 ค่าจา้งพนกังานฝ่ายการตลาด จดัสรรตามล็อตที�ผลิต 

6 ค่าจา้งพนกังานฝ่ายวางแผนการผลิต จดัสรรตามล็อตที�ผลิต 

7 ค่าจา้งพนกังานฝ่ายออกแบบ จดัสรรตามรายสินคา้ 

8 ค่าจา้งเจา้หนา้ที�ความปลอดภยัในการทาํงาน จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

9 ค่าจา้งพนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์(HR) จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

10 ค่าจา้งหวัหนา้ฝ่ายซ่อมบาํรุง (Lead Maintenance) จดัสรรตามสัดส่วนการดูแลเครื�องจกัร 

11 ค่าจา้งพนกังานช่างซ่อมบาํรุงคนที� 1 และ 2 จดัสรรตามสัดส่วนการดูแลเครื�องจกัร 

12 ค่าจา้ง Engineering และ Production จดัสรรตามสัดส่วนการดูแลแผนกในฝ่ายผลิต 

13 ค่าจา้งพนกังานสาํนกังาน จดัสรรตามแผนกผลิต 

14 ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั (รปภ.) จดัสรรตามพื�นที� 

15 ค่าจา้งตรวจสอบคุณภาพผลิตภณัฑ ์(QC) จดัสรรตามล็อตที�ผลิต 

16 ค่าเสื�อมราคาอาคาร จดัสรรตามพื�นที� 

17 ค่าเสื�อมราคาเครื�องจกัร จดัสรรตามอายกุารใชง้าน 7 ปี 

18 ค่าเสื�อมราคาแม่พิมพข์ึ�นรูป (Die) จดัสรรตามอายกุารใชง้าน 3 ปี ตามรายสินคา้ 

19 ค่าวสัดุสิ�นเปลือง จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

20 ค่าอุปกรณ์สาํนกังาน จดัสรรตามแผนกผลิต 

21 ค่าวสัดุหีบห่อ จดัสรรตามแผนกที�ใช ้

22 ค่าสาธารณูปโภค จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

23 ค่าสวสัดิการ จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

24 ค่าไฟฟ้าในส่วนส่องสวา่งและเครื�องปรับอากาศ จดัสรรตามจาํนวนพนกังานทั�งหมด 

25 ค่าไฟฟ้าส่วนผลิต จดัสรรตามกาํลงัไฟฟ้าของเครื�องจกัร 

26 ค่าอุปกรณ์ช่างซ่อมบาํรุง จดัสรรตามจาํนวนเครื�องจกัรทั�งหมด 

27 ค่าอะไหล่ (Spare part) จดัสรรตามเครื�องจกัรที�ใช ้

28 ค่าประกนัภยัโรงงาน จดัสรรตามพื�นที� 

29 ค่านํ� ามนัเชื�อเพลิงเครื�องจกัร จดัสรรตามเครื�องจกัรที�ใช ้

ซึ� งต้นทุนต่อผลิตภณัฑ์ ดังนั� นการแยกค่าใช้จ่ายของแต่ละกิจกรรมจะทาํให้เห็นถึงต้นทุนที�เกิดขึ� นในแต่ละ

กิจกรรมจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และทาํให้ได้รู้ว่าต้นทุนก่อนหน้ากิจกรรมนั�น ๆ มีต้นทุนเท่าไร ตวัอย่าง

โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการประเมินตน้ทุนต่อผลิตภณัฑข์องโรงงานตวัอยา่ง 
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ตวัอย่างโปรแกรม Microsoft Excel ที�ใช้ในการประเมินตน้ทุนต่อผลผลิต (ดงัรูปที� 1) แสดงการกาํหนด

อตัราค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วยของแต่ละกิจกรรมการผลิต ซึ� งเป็นการรวมค่าแรงทางตรงและค่า

โสหุ้ยการผลิต ในการใช้งานจะพิจารณาว่าผลิตภณัฑ์ที�ตอ้งการผลิตประกอบไปดว้ยกิจกรรมใดบา้ง โดยพิจารณา

หน่วยของแต่ละกิจกรรมว่าในการผลิตแต่ละล็อตการผลิตจะเกิดจาํนวนกิจกรรมนั�น ๆ เป็นเท่าใดตามหน่วยของ

กิจกรรมนั�น ๆ ในโปรแกรมจะตอ้งกาํหนดค่าวตัถุดิบทางตรงและในการผลิตผลิตภณัฑ์นั�น ๆ จะมีจาํนวนชิ�นงาน

ต่อล็อตการผลิตเป็นเท่าไร จากนั�นโปรแกรมจะคาํนวณค่าตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการผลิต และต้นทุนต่อ

หน่วยของการผลิต 

 

รูปที� 1 ตวัอยา่งการใชง้านโปรแกรม Microsoft Excel ในการประเมินตน้ทุนต่อผลิตภณัฑ ์

  

3. ผลการออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการประเมินต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ 

 เนื�องจากโรงงานอุตสาหกรรมที�ใช้เป็นกรณีศึกษามีผลิตภณัฑ์ที�ผลิตหลากหลาย การประมาณต้นทุน

ผลิตภณัฑ์และการกาํหนดราคาขายแต่เดิมจะถูกกาํหนดโดยอาศยัประสบการณ์ ซึ� งมกัจะพิจารณาถึงปริมาณของ

วตัถุดิบที�ใชเ้ป็นหลกั ดงันั�นผลการประยุกตใ์ชร้ะบบการประเมินตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์จะทดลองเปรียบเทียบ

ระหวา่งตน้ทุนการผลิตจากโปรแกรม Microsoft Excel ที�ออกแบบขึ�นจากพื�นฐานการคิดตน้ทุนแบบฐานกิจกรรม
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ของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง 5 รายการ ตารางที� 3 ประกอบดว้ยอตัราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วยของ

กิจกรรมหลกัและกิจกรรมยอ่ยในการผลิตผลิตภณัฑ ์A, B, C, D และ E จากนั�นคาํนวณตน้ทุนรวมของทุกกิจกรรม

เป็นตน้ทุนต่อหน่วยของกิจกรรม (บาท/ชิ�น) และเมื�อรวมค่าวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ์จะได้ค่าของตน้ทุนต่อ

หน่วยของการผลิตผลิตภณัฑ ์(บาท/ชิ�น) รายละเอียดแสดงดงันี�  

ตารางที� 3 ตน้ทุนกิจกรรมของผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง 

กิจกรรม กจิกรรมย่อย อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตตามฐานกิจกรรมต่อหน่วย  

  A B C D E 

การออกแบบสินคา้เฉพาะ - 0.4136 0.2108 0.3698 0.2726 0.4623 

การวางแผนการผลิต - 0.0806 0.0638 0.0765 0.0696 0.0832 

การสั�งซื�อวตัถุดิบ - 0.0375 0.0297 0.0367 0.0333 0.0483 

การตรวจรับวตัถุดิบ - 0.0247 0.0195 0.0334 0.0304 0.0418 

การจดัเก็บวตัถุดิบ - 0.0257 0.0120 0.0244 0.0222 0.0430 

การบดผสมยางและสารเคมี 
การเตรียม 0.1577 0.0915 0.1298 0.1180 0.1940 

การบดผสม 0.5389 0.3621 0.5719 0.5199 0.7149 

การรีดยางคอมปาวด์ 
การเตรียม 0.0953 0.0654 0.0905 0.1041 0.0982 

การรีด 0.6446 0.5103 0.6924 1.1385 0.9655 

การตดัยางคอมปาวด์ 
การเตรียม 0.1151 0.0728 0.1423 0.1294 0.1779 

การตดั 0.4966 0.2931 0.5018 0.4562 0.7022 

การอดัขึ�นรูปผลิตภณัฑ์ 

การเตรียม 1.3717 0.6776 1.3732 0.9938 1.7164 

การอดั

ขึ�นรูป 

Man hrs. 6.2277 2.9302 7.3563 5.8148 9.1954 

M/C hrs. 4.9496 2.5185 4.7022 3.2667 5.8777 

การสุ่มตรวจ 0.0840 0.0720 0.0840 0.0840 0.0700 

การตดัแต่งผลิตภณัฑ ์ - 11.6798 2.9823 9.8358 6.7598 19.7948 

การตรวจสอบผลิตภณัฑ์ - 0.2400 0.1200 0.2400 0.2400 0.2160 

การบรรจุผลิตภณัฑ์ - 0.1418 0.0882 0.2067 0.1879 0.2583 

การจดัเก็บผลิตภณัฑ์ - 0.1499 0.1077 0.2624 0.2022 0.1780 

ต้นทุนต่อหน่วยของกจิกรรม (บาท/ชิ�น) 27.4748 11.2276 26.7301 20.4434 40.8379 

ต้นทุนต่อหน่วยของการผลติผลติภัณฑ์ (บาท/ชิ�น) 28.7274 15.2378 42.0551 23.3934 49.5461 
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ผลลัพธ์การเปรียบเทียบระหว่างการประมาณค่าตน้ทุนแบบดั�งเดิมของโรงงานอุตสาหกรรมที�ใช้เป็น

กรณีศึกษาและต้นทุนกิจกรรมของผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง แสดงดังตารางที� 4 พบว่าเมื�อคาํนวณต้นทุนการผลิตที�

แท้จริงของผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง 5 รายการ ตามวิธีตน้ทุนกิจกรรม ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบกบัต้นทุนแบบดั�งเดิมของ

โรงงานอุตสาหกรรมโดยประมาณตน้ทุนผลิตภณัฑ์จากประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจของตนเอง จะเห็นว่า

ผลิตภณัฑ์ A, C และ E มีความคลาดเคลื�อนในการคาํนวณตน้ทุนแบบดั�งเดิมเมื�อเปรียบเทียบกบัตน้ทุนกิจกรรม

ของผลิตภณัฑ์ค่อนข้างมาก ซึ� งเมื�อวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่าโรงงานกรณีศึกษาจะประมาณค่าของต้นทุนของ

ผลิตภณัฑ์โดยคาํนึงถึงวตัถุดิบหลกั (เป็นหลกั) โดยไม่ไดพ้ิจารณาเวลาของการผลิต ทาํให้เกิดความคลาดเคลื�อน

ขึ�น ตวัอยา่งเช่น ปริมาณของวตัถุดิบที�ใชผ้ลิตผลิตภณัฑ์ A น้อยและราคาของวตัถุดิบไม่สูง แต่ค่ากระบวนการใน

การผลิตจะตอ้งใชค้วามละเอียดในการตดัตกแต่งนาน ส่งผลให้ค่าตน้ทุนในกระบวนการตดัแต่งชิ�นงานสูง ผลการ

คาํนวณตน้ทุนการผลิตด้วยการคิดตน้ทุนตามฐานกิจกรรมจึงมีค่าสูงกว่าการประมาณตน้ทุนแบบเดิม 20.6 บาท/

ชิ�น คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องส่วนต่างเท่ากบั -254.32% เป็นตน้  

ตารางที� 4 เปรียบเทียบการคาํนวณตน้ทุนผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งเทียบกบัราคาขาย 

ผลิตภัณฑ์ 
ประมาณต้นทุนแบบเดิม 

(บาท/ชิ�น) 

ต้นทุนกิจกรรมของผลิตภัณฑ์ 

(บาท/ชิ�น) 

ส่วนต่าง 

(บาท/ชิ�น) 

คิดเป็น %  

(ของส่วนต่าง) 

ผลิตภณัฑ์ A 8.1 28.7 -20.6 -254.32% 

ผลิตภณัฑ ์B 15.3 15.2 0.1 0.65% 

ผลิตภณัฑ ์C 63.0 42.1 20.9 33.17% 

ผลิตภณัฑ์ D 22.5 23.4 -0.9 -4.00% 

ผลิตภณัฑ์ E 58.5 49.5 9.0 15.38% 

 

 

4. สรุป 

งานวิจยันี�นาํเสนอการวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิตและออกแบบระบบการประเมินตน้ทุนการผลิต 

เพื�อประมาณการตน้ทุนการผลิตสินคา้ใหม่ตามความตอ้งการของลูกคา้ สําหรับนาํไปกาํหนดราคาขายที�เหมาะสม 

โดยประยุกต์ใช้การคาํนวณตน้ทุนตามวิธีปกติและหลกัการตน้ทุนฐานกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

ชิ�นส่วนอะไหล่ยาง โดยมีการวิเคราะห์และระบุกิจกรรม การวิเคราะห์โครงสร้างตน้ทุนการผลิต การคาํนวณอตัรา

ค่าใชจ่้ายการผลิตตามฐานกิจกรรม และออกแบบการประเมินตน้ทุนต่อผลิตภณัฑผ์า่นโปรแกรม Microsoft Excel  

เมื�อนําวิธีการประเมินต้นทุนและโปรแกรมที�ออกแบบไวไ้ปประยุกต์ใช้ในการประเมินต้นทุนของ

ผลิตภณัฑ์ตวัอยา่ง 5 รายการ พบวา่จากการปรับเปลี�ยนวิธีการคาํนวณตน้ทุนการผลิตแบบใหม่โดยปรับมาใช้การ

คาํนวณตน้ทุนกิจกรรม ทาํให้ทราบถึงความแตกต่างของตน้ทุนผลิตภณัฑ์ตวัอยา่งทั�ง 5 ชนิด พบวา่ตน้ทุนการผลิต
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ผลิตภณัฑ์ A นั�นมีส่วนต่างกบัการคิดตน้ทุนแบบเดิมอยู่ที� 20.6 บาท/ชิ�น คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องส่วนต่างเท่ากบั 

 -254.32% ต้นทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ B นั� นมีส่วนต่างกับการคิดต้นทุนแบบเดิมอยู่ที�  0.1 บาท/ชิ�น คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่างเท่ากบั 0.65% ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ C นั�นมีส่วนต่างกบัการคิดตน้ทุนแบบเดิมอยู่ที� 

20.9 บาท/ชิ�น คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องส่วนต่างเท่ากบั 33.17% ตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ D นั�นมีส่วนต่างกบัการคิด

ตน้ทุนแบบเดิมอยูท่ี� 0.9 บาท/ชิ�น คิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องส่วนต่างเท่ากบั 4% และตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ E นั�นมี

ส่วนต่างกบัการคิดตน้ทุนแบบเดิมอยู่ที� 9 บาท/ชิ�น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนต่างเท่ากบั 15.38% จากขอ้มูลจะ

เห็นว่าผลิตภัณฑ์บางตัวมีค่าความคลาดเคลื�อนของการประมาณต้นทุนแบบเดิมและการคาํนวณต้นทุนตาม

กิจกรรมสูงมากเนื�องมาจากโรงงานกรณีศึกษาจะประมาณค่าของตน้ทุนของผลิตภณัฑ์โดยคาํนึงถึงวตัถุดิบหลกั 

(เป็นหลกั) โดยไม่ไดพ้ิจารณาเวลาของการผลิตบางขั�นตอนที�อาจตอ้งใช้ทกัษะฝีมือแรงงานในการผลิตทาํให้ค่า

ตน้ทุนของกิจกรรมนั�นสูง เป็นตน้ 

ผลลพัธ์ของการประเมินตน้ทุนการผลิตผลิตภณัฑ์ผา่นโปรแกรมสําเร็จรูปที�นาํเสนอขา้งตน้เป็นเครื�องมือ

หนึ�งที�ช่วยให้สามารถเขา้ใจโครงสร้างตน้ทุนการผลิตในแต่ละกิจกรรมได้อยา่งชดัเจน ซึ� งจะนาํไปสู่การกาํหนด

ราคาขายที�เหมาะสม การทราบถึงปัญหาที�เกิดขึ�นในกระบวนการผลิตแต่ละกระบวนการอย่างชัดเจนเพื�อหา

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเพิ�มผลิตภาพการผลิตได ้
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บทคัดย่อ  

 บทความนี� นําเสนอการศึกษาผลการติดตั�งตัวเก็บประจุยิ�งยวดบนขบวนรถไฟต่อกาํลังไฟฟ้าสูงสุดที�

ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขณะทาํงาน โดยประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการพลงังานคืนกลบัร่วมกบัการควบคุมระบบกกั

เก็บพลงังานแบบตวัเก็บประจุยิ�งยวด ในการทดสอบไดพ้ิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS ต่อการเปลี�ยนแปลงค่า

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุด โดยระบบทดสอบเลือกใชร้ะบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า BTS Skytrain สายสีลม ผลการ

ทดสอบพบว่าเมื�อ ESS มีพิกดัสูงขึ�นความสามารถในการกกัเก็บพลังงานและการจ่ายกาํลังไฟฟ้ามีค่าสูงขึ� น 

สามารถช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน ส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้าขณะทาํงานที�ตาํแหน่ง

รถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนมีค่าสูงขึ�น โดยขนาดพิกดัที�เหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้1.2-1.8 MW จะช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนไดทุ้กสถานีอยา่งน้อย 20% 

เปรียบเทียบกบักรณียงัไม่ติดตั�ง ESS และในบางสถานีสามารถลดไดม้ากที�สุดถึง 60% เปรียบเทียบกบักรณียงัไม่

ติดตั�ง ESS ซึ� งจะลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในภาพรวมคิดเป็นประมาณ 33% และช่วยยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�
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สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนให้อยู่ในระดบัสูงกว่า 0.95 pu. และยกระดบัแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟไดใ้น

ระดบัสูงกวา่ 0.90 pu.  

 

คําสําคัญ: ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน; การจดัการพลงังานคืนกลบั; การลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด 

 

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 

ในปัจจุบนัการขนส่งสาธารณะทางรางมีความตอ้งการใช้งานเพิ�มขึ�น หลายประเทศมีการวางแผนขยาย

เส้นทางของระบบขนส่งมวลชนของตนเองให้ครอบคลุมพื�นที�เขตเมืองทั�งหมด เพื�อที�จะเคลื�อนยา้ยผูโ้ดยสาร

จาํนวนมากในช่วงเวลาเร่งด่วนจาํเป็นตอ้งมีขบวนรถไฟฟ้าและแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าขบัเคลื�อนที�เพียงพอต่อความ

ต้องการ จะทาํให้เกิดค่ากําลังไฟฟ้าสูงสุดของสถานีไฟฟ้าขับเคลื�อน (traction substation) ซึ� งจะขึ� นอยู่กับ

กาํลงัไฟฟ้าที�รถไฟเร่งเป็นหลกั ประมาณ 25% ของค่าไฟฟ้าโดยรวม [1] ลกัษณะระบบขนส่งทางรางในเมืองจะมี

การเร่งความเร็วและเบรกบ่อยซึ� งนาํไปสู่กาํลงัไฟฟ้าคืนกลบัที�สูงการเบรกคืนพลงังานกลบั (regenerative braking) 

เป็นเทคโนโลยทีี�มีประสิทธิภาพเพื�อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในการขบัเคลื�อนดว้ยไฟฟ้า ซึ� งพลงังาน

ไฟฟ้าที�ประหยดัไดจ้ะขึ�นอยูก่บัรอบการขบัและกลยุทธ์การควบคุม [2]  

เนื�องจากพลงังานคืนกลบัเกิดขึ�นในช่วงเวลาสั� น ๆ ตวัเก็บประจุยิ�งยวดซึ� งมีคุณลกัษณะในการอดัประจุ

และคายประจุไดร้วดเร็วจึงถูกนาํมาให้เป็นอุปกรณ์ในการเก็บพลงังานสาํหรับระบบการจดัการพลงังาน [3-5] โดย
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สามารถช่วยเพิ�มการใช้ประโยชน์พลงังานคืนกลบัจากการเบรกและลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดขณะรถไฟออกตวั [6-7] 

พลงังานที�ไดจ้ากการเบรกสามารถจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพโดยใชร้ะบบกกัเก็บพลงังาน (Energy Storage 

System: ESS) ที�มีระบบควบคุมจดัการที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยวตัถุประสงค์ของการควบคุมจดัการ 

เช่น การรักษาเสถียรภาพแรงดนัไฟฟ้าของระบบ [8-9] การลดกาํลงัไฟฟ้าค่าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนหรือ

ระหว่างการเร่งความเร็วของรถไฟ [3, 10] การประหยดัพลงังาน [11] เป็นตน้ งานวิจยัที�นาํเสนอกลยุทธ์สําหรับ

การควบคุมจดัการ เช่น การเขียนกฎ (Rule Based Strategies: RBS) จะเป็นกลยุทธ์ที�ง่ายที�สุดและการกาํหนดกฎ

มกัจะขึ�นอยู่กบัโหมดการเร่งและโหมดเบรกคืนพลงังานกลบั [1] การหาโครงร่างความเร็วหรือกาํลงัไฟฟ้าของ

รถไฟที�ใช้ในการเคลื�อนที�ที�เหมาะสม [12] การควบคุมสถานะการประจุ [13] กลยุทธ์การตดัความต้องการ

กาํลงัไฟฟ้าค่ายอด (peak demand cutting strategy) [3]  เป็นตน้  

งานวิจยันี� นาํเสนอการศึกษาการลดความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนใน

ระบบรถไฟฟ้าโดยใช้การจดัการพลงังานคืนกลับร่วมกบัการติดตั�งตวัเก็บประจุยิ�งยวดบนขบวนรถ โดยศึกษา

ผลกระทบของขนาดพิกดัของตวัเก็บประจุยิ�งยวดที�ติดตั�งบนขบวนรถไฟต่อการเปลี�ยนแปลงการใชพ้ลงังานของ

ระบบการทดสอบจะใช้ข้อมูลตวัอย่างของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที�ดําเนินการจริง นํามาจาํลองผลใน

โปรแกรมเชิงตวัเลข เพื�อเปรียบเทียบผลกระทบก่อนติดตั�งตวัเก็บประจุยิ�งยวด และหลงัติดตั�งตวัเก็บประจุยิ�งยวด 

รวมถึงการเปลี�ยนขนาดพิกดัของตวัเก็บประจุยิ�งยวด รายละเอียดที�นาํเสนอจะแบ่งเป็น 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ แบบจาํลอง

การเคลื�อนและสมรรถนะของรถไฟฟ้า การจดัการพลงังานคืนกลบัดว้ยกลยุทธ์การตดัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่า

ยอด การทดสอบและผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบ 

 

2. แบบจําลองการเคลื�อนที�และสมรรถนะของรถไฟฟ้า 

2.1 แบบจําลองและลักษณะสมบัติการเคลื�อนที�ของรถไฟฟ้า 

การคาํนวณทางพลวตัของรถไฟฟ้า เริ�มตน้จากแผนภาพวตัถุอิสระของการเคลื�อนที�ของหวัรถจกัรไฟฟ้าที�

มีค่าประสิทธิผลของนํ� าหนกัรถไฟฟ้า (effective vehicle mass: 
effM ) ดงัรูปที� 1 รถไฟฟ้าเคลื�อนที�ไปบนรางวิ�ง 

เพื�อให้การวิเคราะห์อยู่ในรูปทั�วไปรางวิ�งจะถูกยกให้เอียงทาํมุมกบัแนวราบ ส่งผลให้แรงโน้มถ่วงมีผลต่อการ

เคลื�อนที� 
 

gF
effM g

TF
effM

rF

A

B

tL


 

รูปที� 1 แผนภาพวตัถุอิสระของการเคลื�อนที�ของรถไฟ [14] 
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 จากรูปที� 1 กาํหนดให้รถไฟฟ้ากาํลงัเคลื�อนที�ไปตามรางวิ�งที�เอียงทาํมุม กบัแนวระดบั ดว้ยความเร่ง  

แรงกระทาํที�เกี�ยวข้อง คือ แรงฉุดของหัวรถจกัร (tractive effort: TF ) และแรงตา้นการเคลื�อนที�ของรถไฟฟ้า

โดยรวม (overall resistance force: R) ซึ� งแรงตา้นการเคลื�อนที�ของรถไฟฟ้าประกอบด้วยแรงตา้นทานการวิ�ง 

(running resistance force: rF ) แรงตา้นทานเกรเดียนต์ (gradient resistance force:
gF ) และแรงตา้นทานทางโคง้ 

(curve resistance force: cF ) ดงันั�นสมการพื�นฐานการเคลื�อนที�ของรถไฟฟ้าพิจารณาด้วยกฎการเคลื�อนที�ขอ้ที� 2 

ของนิวตนั ดงัสมการที� (1) [3] 

 

T effF F R M     (1) 

 

2.2 การคํานวณกาํลงัไฟฟ้าที�รถไฟใช้ในการเคลื�อนที� 

กาํลงัไฟฟ้าที�ใช้ขบัเคลื�อนขบวนรถไฟฟ้า (train power consumption: trP ) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

กาํลงัไฟฟ้าลากจูง (tractive power: taP ) กาํลงัไฟฟ้าจากระบบกกัเก็บพลงังานไฟฟ้าบนขบวนรถ (ESS power: 

ESSP ) และกาํลงัไฟฟ้าเสริม (auxiliary power: auxP ) ที�เกิดจากระบบแสงสวา่ง เครื�องปรับอากาศ ระบบสัญญาณ 

และอื�น ๆ ดงัสมการที� (2) โดยที�กาํลงัไฟฟ้าลากจูงจะขึ�นกบัค่าแรงฉุดขบวนรถไฟฟ้า ( TF ) ความเร็วของรถไฟฟ้า 

(v) และประสิทธิภาพการแปลงพลงังานกลเป็นพลงังานไฟฟ้าของมอเตอร์ลากจูง ( ) ดงัสมการที� (3) และ ESSP

จะมีค่าเท่ากบักาํลงัไฟฟ้าที�ประจุของระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS charge power: 
chargeP ) ก็ต่อเมื�อติดตั�งระบบกกั

เก็บพลงังานบนขบวนรถและอยู่ในโหมดประจุไฟฟ้า (charging mode) และ จะมีค่าเท่ากบัลบกาํลงัไฟฟ้าที�คาย

ประจุของระบบกกัเก็บพลงังาน (ESS discharging power: disP ) ก็ต่อเมื�อติดตั�งระบบกกัเก็บพลงังานบนขบวนรถ

และอยูใ่นโหมดคายประจุไฟฟ้า (discharging mode) และจะมีค่าเป็น 0 เมื�อไม่ไดติ้ดตั�งระบบกกัเก็บพลงังานบน

ขบวนรถ  

 

tr ta ESS auxP P P P     (2) 

 

     ; if 0

   ; if 0

T
T

ta

T T

F
v F

P

F v F






 

 
  

  (3) 

 

2.3 แบบจําลองระบบจ่ายไฟฟ้าของรถไฟฟ้ากระแสตรง 

การวิเคราะห์ระบบจ่ายไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้ากระแสตรงขนส่งมวลชน ดาํเนินการไดโ้ดยอาศยัการ

วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงดว้ยวิธีโนด (node analysis) ดงัในรูปที� 2 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสถานี

ไฟฟ้าขบัเคลื�อน ส่วนสายป้อนซึ� งประกอบดว้ยรางตวันาํและรางวิ�ง และส่วนรถไฟฟ้า กาํหนดให้มีรถไฟฟ้าวิ�งอยู่
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บนราง หนึ�งขบวน ใชแ้บบจาํลองโหลดรถไฟฟ้าในรูปของกระแส โดยที� d คือ ตาํแหน่งที�ขบวนรถไฟอยูบ่นราง

วิ�ง tssL คือ ระยะห่างระหวา่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน condR คือ ค่าความตา้นทานรางตวันาํ railR คือ ค่าความตา้นทาน

รางวิ�ง SR คือ ค่าความตา้นทานลดัวงจรที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน TSSI  คือ ค่ากระแสไฟฟ้าที�สถานีจ่ายไฟ trI คือ ค่า

กระแสไฟฟ้าของรถไฟฟ้า SER คือ ค่าความตา้นทานดินที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน และ REG คือ ค่าความนาํไฟฟ้า

ของรางเทียบกบัดิน  

การคาํนวณผลเฉลยแรงดนัไฟฟ้าในระบบรถไฟฟ้าจะดาํเนินการอยา่งต่อเนื�อง ใชช่้วงเวลาคาํนวณทุก ๆ 

0.1 วินาที ตาํแหน่งของรถไฟฟ้าและกาํลงังานไฟฟ้าที�รถไฟฟ้ารับไปจากสายจ่ายจะเปลี�ยนแปลงไปตามโหมดการ

ทาํงานของรถไฟ เช่น โหมดเร่งความเร็ว โหมดรักษาความเร็วคงที� โหมดแล่น หรือโหมดเบรก เป็นตน้ 

 

 tss railL d R 

 tss condL d R 

raild R

condd R

SER
1

2
REG

1

2
REG

1

2
REG

1

2
REG SER

1SI 2SI 2SR1SR trI

สถานีไฟฟ้า
ขับเคลื�อน 1

สถานีไฟฟ้า
ขับเคลื�อน 2

รางตัวนํา

รางวิ�ง

1

C

R

รถไฟฟ้า
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62 4

1TSSI 2TSSI

 

รูปที� 2 วงจรสมมูลระบบจ่ายไฟฟ้าของระบบรถไฟฟ้ากระแสตรง 1 ขบวน 

 

3. การจัดการพลงังานคืนกลับด้วยกลยุทธ์การตัดความต้องการกําลังไฟฟ้าค่ายอด 

การจดัการพลงังานคืนกลบัร่วมกบัระบบกกัเก็บพลงังานบนขบวนรถจะขึ�นอยู่กับวิธีการควบคุมการ

ทาํงานของระบบกกัเก็บพลงังาน งานวิจยันี� ใช้วิธีการจดัการพลังงานคืนกลบัร่วมกบัระบบกกัเก็บพลังงานบน

ขบวนรถดว้ยกลยทุธ์การตดัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่ายอด ซึ� งเป็นกลยุทธ์ที�ผูว้ิจยัพฒันา [3] โดยพิจารณาเฉพาะ

การไหลของกาํลงัไฟฟ้าเท่านั�น ไม่คาํนึงถึงวงจรหรือการควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์กาํลงั การไหลของกาํลงัไฟฟ้า

ภายในระบบรถไฟฟ้าขณะรถไฟฟ้าอยู่ในสถานะการอัดประจุและคายประจุแสดงดังรูปที� 3 ขึ�นอยู่กบัความ

ตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าที�ใช้ในการเคลื�อนที�ของรถไฟฟ้าเท่านั�น ดงันั�นขณะที�รถไฟฟ้าเบรกพลงังานคืนกลบัที�ไดจ้าก

การเบรกจะถูกจ่ายใหก้บัระบบไฟฟ้าเสริมก่อนจะถูกอดัประจุเก็บสะสมไวท้ี� ESS ถา้ค่าความจุพลงังานไฟฟ้าของ 

ESS เต็ม พลงังานที�เหลือจะถูกกาํจดัทิ�งไปในรูปของความร้อนโดยตวัตา้นทานการเบรกไฟฟ้า เมื�อรถไฟฟ้าเร่ง 

ระบบไฟฟ้าเสริมจะดึงพลงังานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านทางรางตวันาํ ในขณะที�กาํลงัไฟฟ้าที�ใช้ในระบบ

ขบัเคลื�อนจะถูกจ่ายมาจาก ESS เท่านั�น ถา้พลงังานไฟฟ้าที�จ่ายโดย ESS ไม่เพียงพอที�จะจ่ายให้รถไฟฟ้าสําหรับ



ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ และ วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 10 ฉบับที� 29 กนัยายน - ธันวาคม 2563 

34 

การเร่ง พลงังานไฟฟ้าที�ตอ้งการนั�นจะถูกจ่ายโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านรางตวันาํ ซึ� งหมายความว่ากาํลงัไฟฟ้าค่า

ยอดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าจะถูกชดเชยด้วยพลังงานไฟฟ้าที�เก็บได้จากการเบรกของ ESS แผนภาพการจัด

การพลงังานของระบบรถไฟฟ้าที�นาํเสนอโดยเทียบกบักรณีไม่ไดติ้ดตั�ง ESS แสดงดงัรูปที� 4 ซึ� งปกติขณะรถไฟฟ้า

เร่งจะดึงไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านรางตวันาํและขณะรถไฟฟ้าเบรกจะกาํหนดให้พลงังานคืนกลบัที�ไดจ้าก

เบรกจะถูกจ่ายให้กบัระบบไฟฟ้าเสริมก่อนส่วนพลงังานไฟฟ้าที�เหลือจะถูกกาํจดัทิ�งไปในรูปของความร้อนโดย

ตวัตา้นทานการเบรกไฟฟ้า  

   
ก) ขณะเบรก                                            ข) ขณะเร่งความเร็ว 

รูปที� 3 การไหลของกาํลงัไฟฟ้าเมื�อจดัการพลงังานคืนกลบัดว้ยกลยุทธ์การตดัความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าค่ายอด [3] 
 

สถานะเร่งความเร็ว สถานะเบรก

ดึงกําลงัไฟฟ้าจากราง
ตวันํา

จ่ายระบบไฟฟ้าเสริม

กาํจัดทิ�งในรูปความ
ร้อนโดยตัวตา้นทาน

การเบรก

สถานะเร่งความเร็ว สถานะเบรก

จ่ายกาํลังไฟฟ้าเสริม
โดยรางตวันํา

กาํจัดทิ�งในรูป
ความร้อนโดยตัว
ตา้นทานการเบรก

จ่ายระบบไฟฟ้าเสริม

พร้อมจะใช้กลยุทธ์ตดั
กาํลังไฟฟ้าค่ายอด?

ความจุพลงังาน
ไฟฟ้าเต็ม?

ตวัเก็บประจุยิ�งยวด
คายประจุไฟฟ้า

อดัประจุไฟฟ้า
ให้ตวัเก็บประจุ

ยิ�งยวด

ดึงกําลงัไฟฟ้า
จากรางตวันํา

ไม่

ไม่

ใช่

ใช่

ไม่ได้ติดตั�งตวัเก็บประจุยิ�งยวด ติดตั�งตัวเกบ็ประจุย ิ�งยวด

 
รูปที� 4 แผนภาพเปรียบเทียบการจดัการพลงังานกรณีไม่ไดติ้ดตั�งและติดตั�ง ESS 

 

4. การทดสอบและผลการทดสอบ 

4.1 รายละเอียดการทดสอบ 

ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระแสตรง BTS Skytrain สายสีลม แสดงดงัรูปที� 5 ซึ� งดดัแปลงภาพมาจาก 

[15] ถูกนาํมาใชใ้นการทดสอบแบบจาํลองที�พฒันาขึ�น มีจาํนวนสถานีผูโ้ดยสาร 13 สถานี (สนามกีฬาแห่งชาติ-

บางหวา้) ในการจาํลองผลกาํหนดให้มีขบวนรถไฟให้บริการ 1 ขบวน ระยะทางวิ�ง 1 รอบเท่ากบั 26 km และ

พารามิเตอร์สําหรับการทดสอบดงัแสดงใน [3] ทาํการติดตั�งระบบกกัเก็บพลงังานบนขบวนรถไฟ (ESS) คือ ตวั

เก็บประจุยิ�งยวดของยี�ห้อ Bombardier รุ่น MITRAC Energy Saver Unit ที�มีพิกดัต่อ 1 โมดูล คือ พลงังานไฟฟ้า 1 
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kWh จ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้300 kW นํ� าหนกั 428 kg [16] ตั�งแต่ 1 ถึง 20 โมดูล โดยกาํหนด SOC ที�สามารถ

ใช้ได้คือ 20-95% และเปรียบเทียบผลการจาํลอง ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้าของรถไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อน พลังงานคืนกลับจากการเบรก กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของรถไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนและ ESS และ

แรงดนัไฟฟ้าของรถไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน  

 

รูปที� 5 เส้นทางวิ�งของรถไฟฟ้า BTS Skytrain สายสีลม และตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน 

 

4.2 ผลการทดสอบ 

ในการทดสอบนี�  โครงร่างความเร็วของรถไฟที�ถูกกาํหนดให้เคลื�อนที�บนเส้นทางขาขึ�น (สถานีสนามกีฬา

แห่งชาติ-สถานีบางหวา้) ดงัแสดงในรูปที� 6  ซึ� งในช่วง 0-6 km รถไฟถูกจาํกดัความเร็วไวท้ี�ความเร็วระดบัปาน

กลางไม่เกิน 50 km/h ทาํใหร้ถสามารถเร่งความเร็วถึงความเร็วที�กาํหนดไดใ้นระยะเวลาสั�น ส่งผลให้ลกัษณะการ

ดึงกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ�นในช่วงสั�น ๆ (พิจารณาเส้นประสําหรับกรณียงัไม่ติดตั�ง ESS) ในกรณีที�รถมีการติดตั�ง 

ESS กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในช่วงดงักล่าวจะถูกจ่ายโดย ESS ทาํให้กาํลงัไฟฟ้าที�รถรับจากแหล่งจ่ายไฟภายนอกมีค่า

ลดลง โดยในช่วงนี�  ESS จะทาํงานในช่วงสั�น ๆ เท่านั�น (พิจารณาเส้นทึบสําหรับกรณีติดตั�ง ESS จาํนวน 4 โมดูล) 

เท่านั�น ในช่วง 6-13 km รถไฟถูกจาํกดัความเร็วไวท้ี�ไม่เกิน 80 km/h รถตอ้งใช้เวลานานขึ�นในการเร่งความเร็ว

จนถึงความเร็วที�กาํหนด ในช่วงนี�  ESS จะมีโอกาสทาํงานในช่วงเวลาที�นานขึ�น ทาํให้เห็นความแตกต่างของการ

ตดัลดค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไดช้ดัเจนขึ�น ในทาํนองเดียวกนั เมื�อรถไฟขบัเคลื�อนในทิศทางขาล่อง (สถานีบางหวา้-

สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) รถจะเคลื�อนที�จากตาํแหน่ง 13 km ยอ้นกลบัมาที�ตาํแหน่ง 0 km จะเห็นความแตกต่าง

ของการช่วยตดัลดค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของ ESS ไดช้ดัเจนในช่วงระยะ 13 km จนถึง 6 km  

ในกระบวนการตดัลดค่ากาํลังไฟฟ้าสูงสุดของรถ แหล่งพลงังานของ ESS มาจากการแปลงพลงังาน

คืนกลบัมาจากระบบเบรก ซึ� งปริมาณพลงังานคืนกลบัสูงสุดที�สามารถสร้างไดจ้ากระบบเบรก มีค่าค่อนขา้งคงที�

เมื�อเปลี�ยนพิกดัของ ESS สังเกตไดจ้ากแนวโนม้พลงังานคืนกลบัสูงสุดเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ�นนอ้ยมาก ดงัแสดงใน

รูปที� 7 เมื�อพิจารณาขนาดพิกดัของ ESS ที�เพิ�มขึ�นจะส่งผลให ้ESS สามารถกกัเก็บพลงังานคืนกลบัมาใชป้ระโยชน์

ในช่วงที�ตอ้งจ่ายค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไดม้ากขึ�น ส่งผลให้พลงังานไฟฟ้าที�สถานีไฟฟ้าจ่ายเขา้สู่ระบบ และพลงังาน

ไฟฟ้าที�รถตอ้งการจากระบบมีแนวโนม้ลดลง จนกระทั�งมีค่าเริ�มคงที�เมื�อขนาดพิกดั ESS เพิ�มขึ�นมากกวา่ 14 kWh 

สถานีไฟฟ้าขับเคลื�อน 

TSS7 
TSS6 

TSS5 
TSS4 

TSS3 
TSS2 

TSS1 
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รูปที� 6 โครงร่างความเร็วของการเคลื�อนที�รถไฟขาขึ�น (สนามกีฬาแห่งชาต-ิบางหวา้) และเปรียบเทียบ

กาํลงัไฟฟ้าของรถไฟ กรณีไม่ติดตั�งและติดตั�ง ESS จาํนวน 4 โมดูล  
 

 

รูปที� 7 ปริมาณพลงังานรวมที�สถานีไฟฟ้าจ่ายเขา้สู่ระบบ พลงังานรวมที�รถรับจากระบบ และพลงังานคืนกลบั

สูงสุดที�สามารถสร้างไดจ้ากระบบเบรก 
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รูปที� 8 กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนแต่ละสถานี  

 

พิจารณากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�เกิดขึ�นที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนในกรณียงัไม่ติดตั�ง ESS พบว่าใน

กรณีรถ 1 ขบวนขบัเคลื�อนบนเส้นทาง 1 รอบ กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนอยู่ในช่วง 2-3 

MW โดยค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดมีค่ามากที�สุดที�ตาํแหน่ง TSS1 และมีค่าตํ�าที�สุดที�ตาํแหน่ง TSS2 ดงัแสดงในรูปที� 8 

หลงัจากติดตั�ง ESS พบวา่ในช่วงขนาดพิกดั ESS 1-5 kWh (จ่ายกาํลงัสูงสุดได ้0.3-1.5 MW) สามารถลด

กาํลังไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนได้โดยมีผลกบัทุกสถานี ทาํให้กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละ

สถานีลดลงอย่างน้อย 20 %จากกรณีไม่ติดตั�ง ESS  ส่งผลให้กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ในช่วง 0.8-2 MW ซึ� งการ

ทาํงานของ ESS มีผลค่อนขา้งชัดเจนกบัสถานีไฟฟ้า TSS1-TSS3 โดยช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่ง TSS2 

ไดม้ากที�สุดถึง 60% 

ในช่วงขนาดพิกดั ESS 5-9 kWh (จ่ายกาํลงัสูงสุดได ้1.5-2.7 MW) ESS ไม่ช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด

เพิ�มขึ�นที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน TSS1-TSS3 แต่ยงัสามารถลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อน TSS4-TSS7 เนื�องจากโดยปกติ TSS4-TSS7 ตอ้งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าในปริมาณสูงเพื�อขบัเคลื�อนรถในช่วง

ความเร็วพิกดัที�สูงกวา่ 

ในช่วงขนาดพิกดั ESS 9-13 kWh (จ่ายกาํลงัสูงสุดได ้2.7-3.9 MW) ESS ช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�

ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน TSS5-TSS7 เท่านั�น เมื�อพิกดั ESS เกิน 13 kWh (จ่ายกาํลงัสูงสุดไดม้ากกวา่ 3.9 

MW) ช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน TSS7 เท่านั�น และ ESS เริ�มไม่มีผลต่อการลดค่า

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าเมื�อพิกดั ESS เกิน 15 kWh  
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รูปที� 9 กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟ กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน และกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�จ่ายโดย ESS  

 

พิจารณากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดในภาพรวม ในกรณีที�ยงัไม่ติดตั�ง ESS กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟดึงจากระบบมี

ค่าประมาณ 2.8 MW  และกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนจ่ายใหร้ะบบมีค่าประมาณ 3 MW  ดงัแสดงใน

รูปที� 9 เมื�อติดตั�ง ESS ขนาด 1-4 kWh (1-4 โมดูล) ESS จะมีค่าพิกดักาํลงัในช่วง 0.3-1.2 MW ส่งผลให้ค่า

กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟดึงจากระบบมีค่าลดลงอยู่ที�ประมาณ 2.5 MW (ลดลงประมาณ 10%)  และกาํลงัไฟฟ้า

สูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนจ่ายให้ระบบมีค่าลดลงเหลือประมาณ 2 MW  (ลดลงประมาณ 33%) และเมื�อเพิ�ม

ขนาดติดตั�ง ESS มากกวา่ 4 kWh (4 โมดูล) พบวา่กาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟดึงจากระบบ และกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�

สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนมีค่าเปลี�ยนแปลงน้อยมาก ในขณะที�กาํลงัไฟสูงสุดที�จ่ายโดย ESS จะเริ�มคงที�ขนาดติดตั�ง 

ESS มากกวา่ 10 kWh (10 โมดูล) จ่ายกาํลงัสูงสุดไดป้ระมาณ 3 MW ซึ�งมีค่าเท่ากบักาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อนจ่ายให้ระบบนั�นเอง 

เมื�อพิจารณาระดับแรงดนัตํ�าสุดที�เกิดขึ�นขณะรถไฟขบัเคลื�อนบนเส้นทาง โดยเปรียบเทียบกับระดับ

แรงดนัปกติอยูท่ี� 750 V พบวา่ในกรณียงัไม่ติดตั�ง ESS แรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟมีค่าประมาณ 610 V 

(ประมาณ 0.81 pu.) และแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนค่าประมาณ 710 V (ประมาณ 0.95 

pu.) ในกรณีที�ติดตั�ง ESS ค่าแรงดนัตํ�าสุดจะมีค่าสูงขึ�น ดงัแสดงในรูปที� 10 โดยเมื�อติดตั�ง ESS ขนาด 1-6 kWh (1-

6 โมดูล)  แรงดันไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟมีค่าเพิ�มขึ� นอยู่ที�ค่าประมาณ 680 V (ประมาณ 0.9 pu.) และ

แรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนมีค่าประมาณ 750 V (ประมาณ 1.0 pu.) เมื�อติดตั�ง ESS ขนาด

มากกว่า 4 kWh (4 โมดูล) แรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดมีการเปลี�ยนแปลงในอตัราที�ต ํ�ามาก และเมื�อติดตั�ง ESS ขนาด

มากกวา่ 6 kWh (6 โมดูล) เริ�มไม่มีผลต่อการปรับปรุงค่าแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุด 
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รูปที� 10 แรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟ และแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน 

 

4.3 อภิปรายผลการทดสอบ 

จากการทดสอบ ไดท้าํการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้ ESS ไดแ้ก่ โครงร่าง

ความเร็วในการขบัเคลื�อนรถไฟ และขนาดพิกดัของ ESS เพื�อดูผลการลดลงกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�ตาํแหน่งสถานี

ไฟฟ้าขบัเคลื�อน รวมถึงแรงดนัขณะทาํงาน  เนื�องจากกาํลังไฟฟ้าสูงสุดจะเกิดขึ�นในช่วงเร่งของรถเพื�อไปถึง

ความเร็วสูงสุด ดงันั�นโครงร่างความเร็วในการขบัเคลื�อนรถที�มีช่วงเร่งที�ยาวนานกวา่ (พิกดัความเร็วสูง) รวมถึงมี

พฤติกรรมการเร่งและเบรกบ่อยครั� ง (ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน) ESS จะมีโอกาสกกัเก็บและใช้ประโยชน์

พลงังานคืนกลบัในกระบวนการลดค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุดไดม้ากขึ�น  

พิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS เมื�อ ESS มีพิกดัสูงขึ�นความสามารถในการกกัเก็บพลงังานและการจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าก็จะสูงขึ�น สามารถช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�รถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน ส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้า

ขณะทาํงานที�ตาํแหน่งรถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนมีค่าสูงขึ�น การพิจารณาขนาดพิกดัของ ESS ที�เหมาะสม 

เพื�อช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดและปรับปรุงค่าแรงดนัไฟฟ้า ควรพิจารณาพิกดักาํลงัไฟฟ้าที�เหมาะสมของ ESS จาก

ผลการทดสอบบนระบบทดสอบ ขนาดพิกดัที�เหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้

1.2-1.8 MW จะช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนไดทุ้กสถานีอยา่งนอ้ย 20% เปรียบเทียบกบักรณี

ยงัไม่ติดตั�ง ESS และในบางสถานีสามารถลดไดม้ากที�สุดถึง 60% เปรียบเทียบกบักรณียงัไม่ติดตั�ง ESS ซึ� งจะลด

กาํลังไฟฟ้าสูงสุดในภาพรวมคิดเป็นประมาณ 33% และช่วยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าตํ�าสุดที�สถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อนไดม้ากกวา่ 0.95 pu. และแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟไดม้ากกวา่ 0.90 pu. สําหรับการเลือก ESS 
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ที�มีพิกดัสูงขึ�นพบวา่มีผลต่อการลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดและปรับปรุงแรงดนัไฟฟ้าค่อนขา้งน้อย หรือไม่มีผลเลยเมื�อ

เลือก ESS ที�มีพิกดัสูงเกินไป  

 

5. สรุปผลการทดสอบ 

บทความนี�ไดศ้ึกษาผลการติดตั�งตวัเก็บประจุยิ�งยวดบนขบวนรถไฟ เพื�อลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดขณะทาํงาน 

โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการจดัการพลงังานคืนกลบัร่วมกบัการควบคุมระบบกกัเก็บพลังงานแบบตวัเก็บประจุ

ยิ�งยวด ส่งผลให้ช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด ณ ตาํแหน่งรถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน รวมถึงช่วยปรับปรุงแรงดนั

ขณะทาํงาน การทดสอบไดพ้ิจารณาผลของขนาดพิกดั ESS ต่อการเปลี�ยนแปลงค่ากาํลงัไฟฟ้าสูงสุด โดยระบบ

ทดสอบเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า BTS Skytrain สายสีลม ผลการทดสอบพบวา่เมื�อ ESS มี

พิกดัสูงขึ�นความสามารถในการกกัเก็บพลงังานและการจ่ายกาํลงัไฟฟ้ามีค่าสูงขึ�น สามารถช่วยลดกาํลงัไฟฟ้า

สูงสุดที�รถไฟและสถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อน ส่งผลให้แรงดนัไฟฟ้าขณะทาํงานที�ตาํแหน่งรถไฟและสถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อนมีค่าสูงขึ�น โดยขนาดพิกดัที�เหมาะสมของ ESS คือ 4-6 kWh จะสามารถจ่ายกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้1.2-1.8 

MW จะช่วยลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดที�สถานีไฟฟ้าขบัเคลื�อนได้ทุกสถานีอย่างน้อย 20% เปรียบเทียบกบักรณียงัไม่

ติดตั�ง ESS และในบางสถานีสามารถลดได้มากที�สุดถึง 60% เปรียบเทียบกบักรณียงัไม่ติดตั�ง ESS ซึ� งจะลด

กาํลังไฟฟ้าสูงสุดในภาพรวมคิดเป็นประมาณ 33% และช่วยรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าตํ�าสุดที�สถานีไฟฟ้า

ขบัเคลื�อนไดม้ากกวา่ 0.95 pu. และแรงดนัไฟฟ้าตํ�าสุดที�ตาํแหน่งรถไฟไดม้ากกวา่ 0.90 pu. ทั�งนี�การพิจารณาเลือก

ขนาดของ ESS ในการทดสอบนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อลดกาํลงัไฟฟ้าสูงสุดเป็นหลกั โดยยงัไม่พิจารณาเรื�องการ

ประหยดัพลงังาน และความคุม้ค่าในการลงทุน ซึ� งประเด็นดงักล่าวจะมีการศึกษาต่อไปโดยตอ้งใช้เงื�อนไขการ

ทดสอบและตดัสินใจที�ซบัซ้อนมากขึ�น 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันี�มีจุดประสงคใ์นการประยุกตก์ารเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุมแบบไมใ่ชโ้ลหะเติมในการเชื�อม

รอยต่อท่อผนงับางระหว่างวสัดุต่างชนิดระหวา่งเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 และ AISI316L รอยต่อที�ไดถู้กเชื�อม

ดว้ยกระแสเชื�อม 90-165 A และทาํการศึกษาสมบติัของรอยต่อประกอบดว้ยความแข็งแรงดึงและลกัษณะทางโลห

วิทยา ผลการทดลองพบวา่ กระแสเชื�อมที�มีความเหมาะสมทาํให้เกิดความแข็งแรงดึงสูงสุด 486 MPa และการยืด

ตวั 18% มีค่าเท่ากบั 135 A การเพิ�มความกวา้งและการหลอมลึกของโลหะเชื�อมที�เกิดจากการเพิ�มกระแสเชื�อม

ส่งผลทาํให้ได้รอยต่อที�มีความสมบูรณ์และแสดงค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อที�สูงขึ�น การเพิ�มความเวา้ของ

ผิวหนา้แนวเชื�อมและการเพิ�มความนูนของแนวรากส่งผลทาํให้ความแข็งแรงของรอยต่อลดลงเนื�องจากการลดลง

ของพื�นที�รับแรงของชิ�นทดสอบ ผลการทดสอบแรงดึงพบวา่การพงัทลายของชิ�นทดสอบที�แสดงค่าความแข็งแรง

ดึงสูงสุดเกิดขึ�นในพื�นที�โลหะเชื�อมใกลก้บัผิวสัมผสัระหวา่งโลหะเชื�อมกบัโลหะฐานเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L 

เนื�องจากลกัษณะโครงสร้างเดนไดรท์ในตาํแหน่งด้านผิวสัมผสัเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L นั�นมีความหยาบ

มากกวา่ดา้นผิวสัมผสัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 

 

คําสําคัญ: การเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุม; รอยต่อเหล็กกลา้ไร้สนิม; ความแขง็แรงดึง; โครงสร้างจุลภาค 
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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 Z90-

165A). 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 

ความตอ้งการในการผลิตชิ�นส่วนที�มีความสามารถในการทาํงานไดห้ลายหนา้ที�ส่งผลทาํให้รอยต่อวสัดุ

ต่างชนิด (Dissimilar materials joint) มีความสําคญัและมีการใชง้านเพิ�มขึ�นในงานวิศวกรรม [1] ดงัพบไดใ้นการ

ใช้วสัดุต่างชนิดสําหรับการผลิตอุปกรณ์เปลี�ยนถ่ายความร้อน (Heat exchanger) ในโรงไฟฟ้าต้นกาํลงัหรือ

อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ [2] หนึ� งในเหตุผลสําคญัที�มีการใช้งานรอยต่อของวสัดุต่างชนิดเพิ�มขึ� น คือรอยต่อนี�

สามารถแสดงจุดเด่นของวสัดุแต่ละชนิดที�ทาํให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ�มสูงขึ�น และสามารถลด

ค่าใชจ่้ายในการผลิตได ้[3-4] อยา่งไรก็ตามความแตกต่างของสมบติัวสัดุมกัทาํให้การเชื�อมหลอมละลาย (Fusion 

welding) เกิดปัญหาขณะทาํการเชื�อม และก่อให้เกิดจุดบกพร่อง เช่น การหลอมละลายไม่สมบูรณ์ (Lack of 

fusion) การเกิดการแตกร้าว (Cracking) หรือ เฟสสารประกอบกึ� งโลหะที�มีความเปราะที�มีความเปราะ (Brittle 

intermetallic compound phase) ขึ�นในโลหะเชื�อม [5]      

ในการเชื�อมหลอมละลาย ค่าการถ่ายเทความร้อนและมวล (Heat and mass transfer) ที�เกิดการ

เปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงตวัแปรการเชื�อม เช่น กระแสเชื�อม แรงดนัไฟฟ้าเชื�อม หรือความเร็วในการ

เชื�อมมกัส่งผลโดยตรงทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรูปร่างโลหะเชื�อม (Weld geometry) ซึ� งประกอบดว้ย การหลอม

ลึก (Penetration) ความกวา้งของพื�นที�การหลอมละลาย (Width of fusion zone) และพื�นที�กระทบร้อน (Heat 

affected zone: HAZ) [6-7] รูปร่างของโลหะเชื�อมที�เกิดการเปลี�ยนแปลงนี�สามารถส่งผลทาํใหค้่าสมบติัของรอยต่อ
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เชื�อม เช่น ความแข็งแรงดึง ความแข็ง หรือโครงสร้างโลหวิทยาเกิดการเปลี�ยนแปลงได้ ที�ผ่านมามีงานวิจยัที�

ทาํการศึกษาอิทธิพลตวัแปรการเชื�อมที�มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงรูปร่างโลหะเชื�อมและสมบติัทางกลของโลหะ

เชื�อม เช่น การเชื�อมอาร์กใตฟ้ลกัซ์ (Submerge arc welding: SAW) [8] การเชื�อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal 

arc welding: GMAW) [9] การเชื�อมเลเซอร์ (Laser welding: LW) [10-12] เป็นตน้ ค่าความร้อนขาเขา้ (Heat input) 

ที�เกิดการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเพิ�มกระแสเชื�อมและการลดความเร็วในการเดินแนวเชื�อม หรือการเพิ�ม

พลงังานเลเซอร์สามารถทาํให้ความกวา้งของโลหะเชื�อมและการหลอมลึกของโลหะเชื�อมเพิ�มขึ�นไดใ้นการเชื�อม

เหล็กกลา้คาร์บอนตํ�า [8] และเหล็กกลา้ SUS201 [11] นอกจากนั�นสามารถทาํให้ความกวา้งขาเชื�อม (Weld leg 

width) และรัศมีของขาเชื�อม (Weld leg radius) ในการเชื�อมต่อมุมเหล็กกลา้ความแข็งแรงสูง Weldox 700 นั�นมีค่า

เพิ�มขึ�นได ้[9] พลงังานความร้อนที�เพิ�มเขา้สู่โลหะฐานนั�นสามารถทาํให้สมบติัทางกลของรอยต่อโลหะเชื�อมเกิด

การเปลี�ยนแปลงได ้เช่น การเปลี�ยนแปลงความแข็งแรงลา้ (Fatigue strength) และความเคน้ตกคา้ง (Residual 

stress) ในรอยต่อเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง Weldox 700 [9] หรือการเปลี�ยนแปลงความแข็งในโลหะเชื�อม

เหล็กกลา้ไร้สนิม AISI420 ที�เชื�อมดว้ยลวดเชื�อม ER310 [10] หรือค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อเหล็กกลา้ UNS 

S32750 [12] เป็นตน้ 

งานวิจยัขา้งต้นแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลี�ยนแปลงรูปร่างของโลหะเชื�อมในรอยต่อโลหะที�

สามารถทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงสมบติัทางกลของโลหะเชื�อมเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงค่าความร้อนขาเขา้ ดว้ย

เหตุนี� งานวิจยันี�มีจึงจุดประสงคใ์นการศึกษาอิทธิพลกระแสเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่เติมโลหะเติมที�

มีผลต่อรูปร่างของโลหะเชื�อมและสมบติัทางกลของรอยต่อชนเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L 

การเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแบบไม่เติมโลหะเติมนี� เป็นวิธีการเชื�อมซ่อมที�มีการใชง้านแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม

การส่งถ่ายของเหลวต่าง ๆ รอยต่องานเชื�อมที�ไดถู้กทาํการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างรูปร่าง

โลหะเชื�อม และสมบัติทางกลของรอยต่อ เช่น ความแข็งแรงดึงและความแข็ง ผลการทดลองที�ได้สามารถ

ประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมการเชื�อมท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมต่างชนิดไดต่้อไป 

  

2. วธิีการทดลอง 

วสัดุในการทดลอง คือ ท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมผนงับางไร้ตะเข็บ AISI304 และท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมผนงับาง

ไร้ตะเข็บ AISI316L โดยมีส่วนผสมทางเคมีและสมบติัทางกลดงัตารางที� 1 เส้นผา่นศูนยก์ลางภายนอก 60.3 mm 

ความหนาของผนังท่อ 2.8 mm ชิ�นงานที�ได้ถูกนาํมาทาํการเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติม 

(Non-filler metal) โดยใชแ้ท่งอิเลกโทรดทงัสะเตน EWTh-2 ที�มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.40 mm กระแสเชื�อม 90-165 

A อตัราการไหลของแก๊สคลุมอาร์กอน 99.99% เท่ากบั 12.5 l/min ความเร็วในการเดินแนวเชื�อมตามลูกศรในรูปที� 

1 มีค่าเท่ากบั 200 mm/min ในขั�นตอนการเชื�อม รอยต่อถูกยึดแน่นบนปากกาจบัชิ�นงานที�สามารถหมุนรอบตวัเอง

ด้วยความเร็วเดินแนวเชื�อมที�กาํหนด แท่งทงัสะเตนและหัวเชื�อมถูกยึดแน่นในแนวดิ�งและทาํมุม 90o กบัแนว

ระนาบของแกนท่อดงัรูปที� 1  
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ตารางที� 1 ส่วนผสมทางเคมีและความแข็งแรงดึงสูงสุดของวสัดุทดลอง 

วสัดุทดลอง 
ปริมาณ (wt%) ความแข็งแรงดึง 

(MPa) Fe C Cr Ni Mn Si P S 

AISI304 Bal. 0.03 18.00 8.10 1.90 0.60 0.04 0.03 576 

AISI316L Bal. 0.02 17.50 10.00 1.80 0.70 0.01 0.03 607 

 

 
รูปที� 1 รูปร่างของรอยต่อเหล็กกลา้

ไร้สนิมต่างชนิด 

 
รูปที� 2 ตาํแหน่งการวดัขนาดรอย

เชื�อม 

 
รูปที� 3 ชิ�นทดสอบความแขง็แรงดึง 

(หน่วย: mm) 

 

เมื�อทาํการเชื�อมดว้ยตวัแปรการเชื�อมที�กาํหนด รอยต่องานเชื�อมถูกตดัดว้ยใบตดัความเร็วรอบสูงที�มีการ

หล่อเย็นด้วยสารหล่อเย็นเพื�อป้องกนัการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างโลหวิทยาของรอยต่องานเชื�อม เพื�อเตรียมชิ�น

ทดสอบสมบติัของรอยต่องานเชื�อมประกอบดว้ยการตรวจสอบรูปร่างโลหะเชื�อม การตรวจสอบโครงสร้างโลห

วิทยา การทดสอบความแข็งแรงดึง และการทดสอบความแข็ง ชิ�นทดสอบของการตรวจสอบรูปร่างโลหะเชื�อม

และโครงสร้างโลหวิทยาถูกตดัขวางในแนวตั�งฉากกบัทิศทางการเดินแนวเชื�อม ระนาบที�ผา่นการตดัถูกนาํไปขดั

หยาบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 150-1500 ในนํ� าไหลเพื�อปรับระนาบของแนวเชื�อม ขดัมนัด้วยผงเพชรขนาด 1 

ไมโครเมตร บนผา้สักกะหลาดเพื�อลบรอยขดัหยาบ และกดัผิวหนา้พื�นผิวขดัมนัดว้ยสารละลายที�กาํหนดเพื�อแสดง

รายละเอียดเกรนและเฟสในพื�นที�รอยต่องานเชื�อม ชิ�นทดสอบที�ไดถู้กนาํไปทาํการตรวจสอบโครงสร้างมภาคเพื�อ

หาความสมบูรณ์ และรูปร่างโลหะเชื�อม (Weld geometry) ดงัรูปที� 2 ประกอบด้วยความกวา้งของโลหะเชื�อม 

(Weld width: a) ระยะหลอมลึก (Penetration depth: b) ความนูนของแนวเชื�อม (Weld convex: c) ความนูนของ

แนวราก (Root convex: d) และความเวา้ของแนวเชื�อม (Weld concave: e) ตาํแหน่งในการวดัค่า a b c และ e ในรูป

ที�  2 ก. ถึง ค. กาํหนดให้ตาํแหน่ง 0.0 mm อยู่ที�ผิวบนด้านบนของของชิ�นงานตรวจสอบโครงสร้างโลหวิทยา 

ขณะที�การวดัค่า d ในรูปที�  2 ข. กาํหนดให้ตาํแหน่ง 0.0 mm อยู่ที�ผิวบนด้านล่างของของชิ�นงานตรวจสอบ

โครงสร้างโลหวิทยา หลงัจากทาํการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคชิ�นทดสอบถูกนาํไปทาํการตรวจสอบโครงสร้าง

จุลภาคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง (Light optical microscope: LOM) เพื�อตรวจสอบรายละเอียดของเกรนและ

เฟสในพื�นที�โลหะฐานด้านเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L โลหะฐานดา้นเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 พื�นที�กระทบ
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ร้อนด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L พื�นที�กระทบร้อนด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และโลหะเชื�อม ความ

แข็งแรงดึงของรอยต่อท่อเหล็กกลา้ไร้สนิมถูกขึ�นรูปดว้ยกระบวนการตดัดว้ยเส้นลวด (Wire cut EDM) เพื�อให้ได้

ชิ�นทดสอบดงัรูปที� 3 ชิ�นทดสอบความแข็งแรงดึงถูกนาํไปทาํการทดสอบดว้ยอตัราการเกิดความเครียด 1 mm/min 

เพื�อหาค่าความแข็งแรงดึงสูงสุด และการยืดตวั การพงัทลายหรือฉีกขาดของชิ�นงานการทดสอบความแข็งแรงดึง

ถูกทาํการตรวจสอบดว้ยตาเปล่าเพื�อระบุตาํแหน่งการพงัทลายของชิ�นทดสอบ  

 

3. ผลการทดลองและการวิจารณ์ 

รูปที� 4 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระแสเชื�อมและขนาดของรูปร่างของโลหะเชื�อมที�ประกอบดว้ยความ

กวา้งแนวเชื�อม ระยะการหลอมลึก ความนูนและความเวา้ของแนวเชื�อม และความนูนของแนวราก ผลการ

ตรวจสอบพบวา่กระแสเชื�อมที�เพิ�มขึ�นส่งผลทาํใหค้วามกวา้งของแนวเชื�อม ระยะหลอมลึก และความนูนของแนว

รากมีค่าเพิ�มขึ�น อยา่งไรก็ตามการเพิ�มกระแสเชื�อมนี� ส่งผลทาํให้ความนูนของแนวเชื�อมมีค่าลดลง การเพิ�มขึ�นของ

กระแสเชื�อมนี� ส่งผลทาํให้ความร้อนขาเขา้ที�มีความสําคญัในการเพิ�มความร้อนในการหลอมละลาย และส่งผลทาํ

ให้การกระจายความร้อนในรอยต่อสูงขึ�น นอกจากนั�นสามารถส่งผลทาํให้พื�นที�กระทบร้อนของรอยต่อมีค่า

เพิ�มขึ�น การเพิ�มพื�นที�กระทบร้อนนี� สามารถทาํให้เกิดการลดความแข็งและความแข็งแรงของรอยต่อ [13] ทาํให้

เกิดการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างจุลภาค และทาํให้เกิดการลดความตา้นทานการกดักร่อน (Corrosion resistance) 

เนื�องจากการเกิดเฟสโครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็กกล้าไร้สนิมแยกตวัออกมาจากเฟสสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก-

โครเมียมคาร์ไบด์ และการเกิดเซลกลัวาวิก (Galvanic cell) ของเฟสที�แตกต่างในรอยต่องานเชื�อมเหล็กกลา้ไร้

สนิมได ้[14]    

 

 
รูปที� 4 ขนาดโลหะเชื�อม 

 

เมื�อกระแสเชื�อมตํ�า 90-120 A พบว่าการหลอมลึกของโลหะเชื�อมมีค่าตํ�าและไม่สามารถทาํให้เกิดการ

หลอมตลอดความหนาของรอยต่อ ระยะการหลอมลึกเมื�อวดัจากผิวด้านบนของรอยต่อมีค่าตํ�ากว่าค่าความหนา

ของรอยต่อ หรือ 2.8 mm ส่วนที�ไม่เกิดการหลอมดงัรูปที� 5 ก. จึงเป็นจุดเริ�มตน้ของการพงัทลายของชิ�นทดสอบ

ความแข็งแรงดึงและขยายตวัจนกระทั�งชิ�นทดสอบเกิดการพงัทลายที�กึ� งกลางของรอยต่องานเชื�อมดงัรูปที� 5 ข. 
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และทาํให้ได้ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อมีค่าตํ�าดังรูปที� 6 เมื�อกระแสเชื�อมเพิ�มสูงขึ�นประมาณ  

135-165 A ทาํให้ความร้อนขาเขา้ (Heat input) ที�เกิดขึ�นมีค่าพอเพียงที�สามารถทาํการหลอมละลายโลหะบริเวณ

รอยต่อไดส้มบูรณ์ดงัรูปที� 5 ค. โลหะเชื�อมก่อตวัขึ�นตลอดความหนาของรอยต่อ และทาํให้พื�นที�ในการรับแรงดึง

เพิ�มสูงขึ�น การเกิดการหลอมลึกสมบูรณ์ทาํให้ความแข็งแรงของรอยต่อเพิ�มขึ�นได้ดังรูปที� 6 เมื�อเปรียบเทียบ

ตาํแหน่งการพงัทลายของรอยต่อที�แสดงความแข็งแรงตํ�าดงัรูปที� 5 ข. และรอยต่อที�แสดงความแข็งแรงสูงดงัรูปที� 

5 ง. พบวา่ในรอยต่อที�แสดงความแข็งแรงสูง ตาํแหน่งการพงัทลายเกิดขึ�นในพื�นที�โลหะเชื�อมเช่นเดียวกนัแต่เกิด

การเลื�อนออกจากแนวกึ�งกลางรอยต่อไปที�ดา้นโลหะฐาน AISI316L  

 

รูปที� 5 โครงสร้างมหภาคและการพงัทลายของชิ�นทดสอบความ

แข็งแรงดึง 

 
รูปที� 6 ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัรอยต่อที�

กระแสเชื�อมต่างๆ 

 

การหลอมลึกไม่สมบูรณ์ส่งผลทาํให้เกิดผิวหน้าแนวเชื�อมที�มีความนูนและไม่ก่อให้เกิดแนวรากที�มีความ

นูนของรอยต่อที�เชื�อมดว้ยกระแส 95-105 A ดงัรูปที� 4 ง. อยา่งไรก็ตามเมื�อกระแสเชื�อมเพิ�มขึ�นประมาณ 120-135 

A พบวา่แนวเชื�อมมีการเปลี�ยนแปลงจากแนวเชื�อมที�มีความนูนเป็นแนวเชื�อมที�เวา้ลงสู่พื�นผิวของรอยต่อ ความเวา้

ที�เกิดขึ�นเนื�องจากความร้อนที�สูงทาํให้นํ� าหนกัของโลหะหลอมเหลวกดโลหะเชื�อมสู่พื�นผิวดา้นล่าง นอกจากนั�น

นํ�าหนกัของโลหะหลอมเหลวไดก้ดโลหะเชื�อมทะลุผา่นผิวดา้นล่างของรอยต่อทาํให้ค่าความนูนของแนวรากมีค่า

สูงขึ�น เมื�อกระแสเชื�อมสูง เช่น 165 A ถูกนาํมาใชใ้นการเชื�อม การเพิ�มความเวา้ของผิวหนา้แนวเชื�อมและความนูน

ของแนวรากส่งผลทาํใหพ้ื�นที�รับแรงของชิ�นทดสอบความแข็งดึงลดตํ�าลง และเป็นสาเหตุให้ความแข็งแรงดึงหรือ

ความตา้นทานแรงดึงของรอยต่อที�เชื�อมดว้ยกระแส 165 A มีค่าลดตํ�าลงดงัรูปที� 6 ความแตกต่างของแถบความ

ผิดพลาด (Error bar) ในทุกกระแสเชื�อมเกิดขึ�นเนื�องจากชิ�นทดสอบความแข็งแรงดึงนั�นถูกสุ่มเลือก 3 ตาํแหน่ง

ตลอดความยาวแนวเชื�อมในทุกกระแสเชื�อม ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ความแข็งแรงดึงและการยืดตวัของรอยต่อตลอด
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ความยาวของแนวเชื�อมที�ถูกนาํมาทดสอบนั�นมีค่าแตกต่างกนัไป ดว้ยเหตุนี� การเลือกใช้งานแนวเชื�อมตอ้งมีการ

พิจารณาเพิ�มเติม 

 รูปที� 7 ก. แสดงตาํแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของรอยต่อที�ผา่นการเชื�อมดว้ยกระแสเชื�อม 135 

A ซึ� งเป็นรอยต่อที�แสดงความแข็งแรงดึงสูงสุดในการทดลองนี�  ประกอบดว้ยตาํแหน่งที� I พื�นที�กระทบร้อนดา้น

เหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L ตาํแหน่งที� II พื�นที�กระทบร้อนดา้นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 ตาํแหน่งที� III โลหะ

เชื�อมดา้นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L ตาํแหน่งที� IV โลหะเชื�อมดา้นเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 และตาํแหน่งที� V 

กึ�งกลางโลหะเชื�อม เมื�อทาํการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของพื�นที�กระทบร้อนของรอยต่อทั�งสองดา้นดงัรูปที� 7 

ข. และ ค. พบว่าเกรนเหล็กกล้าไร้สนิมหลายเหลี�ยม (Polygon grain) มีความไม่สมํ�าเสมอถูกปรับให้มีขนาดที�

ค่อนขา้งกลมมนและมีขนาดเล็กลงเมื�อพื�นที�การตรวจสอบเขา้สู่พื�นที�กระทบร้อนและมีขนาดค่อนขา้งเล็กเมื�อเขา้

ใกลผ้ิวสัมผสัของรอยต่อ การตรวจสอบที�ตาํแหน่งผิวสัมผสัของรอยต่อของโลหะเชื�อมทั�งสองดา้น พบวา่พื�นที�ไม่

สามารถผสมกนั (Unmixed zone) ซึ� งมกัเกิดขึ�นในการเชื�อมเหล็กกลา้ต่างชนิดกนัไม่ก่อตวัขึ�นในรอยต่อนี�  [2-4]   

 

 
รูปที� 7 โครงสร้างจุลภาคของรอยต่อที�เชื�อมดว้ยกระแสเชื�อม 135 A: ก. ตาํแหน่งการตรวจสอบ  ข. พื�นที�กระทบ

ร้อนดา้น AISI316L  ค. พื�นที�กระทบร้อนดา้น AISI304  ง. โลหะเชื�อมดา้น AISI316L จ. โลหะเชื�อมดา้น AISI304  

ฉ. กึ�งกลางโลหะเชื�อม   

 

เมื�อตาํแหน่งการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคผา่นผิวสัมผสัระหวา่งโลหะฐานและโลหะเชื�อมเขา้สู่พื�นที�

โลหะเชื�อมด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L และด้านเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 ดังรูปที� 7 ง. และ 7 จ. พบ

โครงสร้างเดนไดรทเ์กิดการก่อตวัขึ�นในพื�นที�โลหะเชื�อมมีทิศทางเอียงทาํมุมมากกวา่ 45 องศาขึ�นสู่ผิวดา้นบนและ
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กึ�งกลางของแนวเชื�อม เมื�อทาํการเปรียบเทียบรูปร่างของโครงสร้างเดนไดรท์โดยพิจารณาระยะห่างระหวา่งแขน

เดนไดรท ์(Secondary dendrite arm spacing: SDAS) ของโลหะเชื�อมทั�งสอง พบวา่ค่า SDAS ของโลหะเชื�อมดา้น

ติดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L มีค่ามากกวา่โลหะเชื�อมดา้นติดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 ขนาด SDAS ที�มี

ขนาดเล็กกวา่ของโลหะเชื�อมดา้นติดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 แสดงให้เห็นวา่โลหะนี�มีความแข็งแรงสูงกวา่

ดงัความสัมพนัธ์ของฮอลล์เพทช์ (Hall-Petch relation) [15] และสามารถพบไดใ้นผลการทดลองการเปรียบเทียบ

ค่า SDAS ของโลหะเชื�อมเหล็กกลา้ไร้สนิม SUS304 และเหล็กกลา้คาร์บอน SS400 ที�ตวัแปรการเชื�อมที�แตกต่าง

กนั [16] ด้วยเหตุนี� จึงทาํให้การพงัทลายของชิ�นทดสอบความแข็งแรงดึงเกิดขึ�นที�ตาํแหน่งโลหะเชื�อมใกล้กบั

ผิวสัมผสัระหว่างโลหะเชื�อมและเหล็กกล้าไร้สนิม AISI316L โครงสร้างเดนไดรท์ที�มีขนาด SDAS เล็กที�สุด

สามารถพบได้เมื�อทาํการตรวจสอบที�ตาํแหน่งกึ� งกลางของโลหะเชื�อมดงัรูปที� 7 ฉ. นอกจากนั�นพบการตกผลึก

ของจุดของอนุภาคสีเขม้ขนาดเล็กกระจายตวัในพื�นที�แขนเดนไดรทด์งัลูกศรชี�แสดงในรูปที� 7 ฉ. อยา่งไรก็ตามใน

การทดลองครั� งนี� ไม่ไดท้าํการศึกษาในรายละเอียด การตรวจสอบอนุภาคดงักล่าวด้วยเครื�องมือวิทยาศาสตร์ที�มี

ความแม่นยาํควรมีการดาํเนินการต่อไป 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

รอยต่อท่อผนงับางไร้ตะเข็บระหวา่งเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L และเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 ถูกนาํมา

ทาํการเชื�อมอาร์กทงัสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใชโ้ลหะเติมดว้ยกระแสเชื�อมที�มีการความแตกต่าง และทาํการศึกษา

สมบติัของรอยต่อ ผลการทดลองโดยสรุปมีดงันี�  

4.1 กระแสเชื�อมเหมาะสมที�ทาํให้เกิดความแข็งแรงดึงสูงสุด 486 MPa และการยืดตวั 18% เท่ากบั 135 A  

4.2 การเพิ�มความกวา้งและการหลอมลึกของโลหะเชื�อมที�เกิดจากการเพิ�มกระแสเชื�อมส่งผลทาํให้ได้

รอยต่อที�มีความสมบูรณ์และแสดงค่าความแข็งแรงดึงของรอยต่อที�สูงขึ�น  

4.3 การเพิ�มความเวา้ของผิวหนา้แนวเชื�อมและการเพิ�มความนูนของแนวรากส่งผลทาํให้ความแข็งแรง

ของรอยต่อลดลงเนื�องจากการลดลงของพื�นที�รับแรงของชิ�นทดสอบ  

4.4 การพงัทลายของชิ�นทดสอบที�แสดงค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดเกิดขึ�นในพื�นที�โลหะเชื�อมใกล้กับ

ผิวสัมผสัระหวา่งโลหะเชื�อมกบัโลหะฐานเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L เนื�องจากโครงสร้างเดนไดรท์ในตาํแหน่ง

ดา้นผิวสัมผสัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI316L นั�นมีความหยาบมากกวา่ดา้นผิวสัมผสัเหล็กกลา้ไร้สนิม AISI304 
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บทคัดย่อ  

การหมกัปุ๋ ยแบบใชอ้ากาศจากตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี�แป้งยาง โดยมี

อตัราส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 ของถังหมักที� 1 และ 2 ตามลําดับ ระยะเวลา 60 วนั ตัวแปรที�ทาํการทดลอง คือ 

อุณหภูมิ ความชื�น ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนาํไฟฟ้า อินทรียวตัถุ อินทรียค์าร์บอน ไนโตรเจน โพแทสเซียม 

(total K2O) ฟอสฟอรัส (total P2O5) และอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ผลการทดลองพบวา่อตัราส่วนคาร์บอน

ต่อไนโตรเจนของถงัหมกัที� 1 และถงัหมกัที� 2 มีค่า 9.25 และ 6.96 ตามลาํดบั ส่วนปริมาณร้อยละของธาตุอาหาร

หลัก N- P2O5- K2O 
ของถังหมกัที� 1 และถงัหมกัที� 2 มีค่า 2.68-24.90-1.28 และ 3.28-18.11-1.18 ตามลาํดับ 

นอกจากนี�ยงัพบวา่ปุ๋ ยหมกัที�ไดม้ีค่าตวัแปรผา่นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ยกเวน้ความชื�นเพียงอยา่งเดียวที�

ไม่ผา่นมาตรฐาน และผลิตภณัฑ์ที�ไดส้ามารถนาํไปใชเ้ป็นวสัดุในการปรับปรุงดิน อีกทั�งยงัเป็นการนาํของเสียจาก

อุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกดว้ย  

 

คําสําคัญ: การหมกัปุ๋ ย; ของเสียอุตสาหกรรม; ตะกอนนํ�าเสีย; ทะลายปาล์ม; กากขี�แป้งยาง  

 

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 และอุตสาหกรรมปาล์มนํ� ามนั เป็นอุตสาหกรรมหลกั

ของพื�นที�ภาคใตข้องประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมเหล่านี�ก็ก่อให้เกิดของเสียจาํนวนมากเช่นกนั การ

กาํจดัของเสียจากภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบนัมีการกาํจดัอยูห่ลายวิธี ไดแ้ก่ การฝังกลบ การเผาทาํลาย การทาํปุ๋ ย

หมกั รวมทั�งการนาํไปใช้เป็นพลงังานชีวมวลเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า หรือแมแ้ต่การนาํกลบัมาใช้ประโยชน์ โดย

ก่อนที�มีการกาํจดัของเสียนั�น ต้องทาํการคดัแยกประเภทก่อน เนื�องจากการกาํจดัของเสียในแต่ละประเภทให้

เหมาะสมนั�นมีวิธีการกาํจดัที�แตกต่างกนัออกไป เพื�อลดการเกิดมลพิษและผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มในขั�นที� 2 ที�

จะเกิดขึ�นตามมาหลงัการกาํจดั เช่น การกาํจดัของเสียโดยวิธีการฝังกลบซึ� งหากของเสียมีปริมาณมากเกินไป และ

ระบบการจดัการของหลุมฝังกลบไม่เหมาะสมอาจมีการแพร่กระจายของของเสียลงสู่แหล่งนํ� าใตดิ้น หรือไม่มีการ

นาํก๊าซมีเทนซึ� งเป็นก๊าซเรือนกระจกนําไปใช้ประโยชน์ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ดงันั�นจึงตอ้งมีการ

บริหารจดัการที�ดี มิฉะนั�นการกาํจดัอาจเป็นการเพิ�มมลพิษให้กบัสิ�งแวดลอ้มมากขึ�น 

ช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมาความสนใจในการทาํปุ๋ ยหมกัเพิ�มขึ�น เนื�องจากความตอ้งการของสังคมที�ใส่ใจสุขภาพ

และสิ�งแวดล้อมมากขึ�น รวมทั�งการเกิดขึ�นของฟาร์มปลอดสารพิษ เทคโนโลยีการหมกัปุ๋ ยถือเป็นวิธีการนาํธาตุ

อาหารกลบัคืนจากของเสียอินทรียแ์ละเศษเหลือจากการเกษตรที�มีการยอมรับมากที�สุดวิธีการหนึ� ง อีกทั�งยงัเป็น

เทคโนโลยีที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม [1] การหมกัปุ๋ ยเป็นการดึงเอาธาตุอาหารที�มีอยูใ่นของเสียอินทรียก์ลบัมาใช้

ประโยชน์ใหม่กบัพืช ซึ� งมี 2 แบบ คือ การหมกัแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้การหมกั

แบบใช้อากาศ เนื�องจากเป็นระบบที�ไม่ก่อให้เกิดกลิ�น และผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที�ไดค้่อนขา้งเสถียร ในการหมกัปุ๋ ย

แบบใชอ้ากาศตอ้งมีการพลิกกลบักองวสัดุหมกัเป็นระยะ ๆ เพื�อเพิ�มปริมาณออกซิเจนให้แก่จุลินทรีย ์อีกทั�งทาํให้

วสัดุหมกัผสมกนัเป็นเนื�อเดียวกนั กิจกรรมการยอ่ยสลายของจุลินทรียม์ีการปลดปล่อยความร้อนและไอนํ� าออกมา

เป็นผลิตภณัฑ์ ส่วนระดบัของความชื�นขึ�นอยู่กบัชนิดของวสัดุหมกั ซึ� งโดยทั�วไปความชื�นที�เหมาะสมอยูใ่นช่วง

ร้อยละ 50-60 [2] ส่วนอุณหภมูิที�เกิดขึ�นจากกระบวนการยอ่ยสลาย หากอยูใ่นช่วง 55-60 องศาเซลเซียส จะช่วยฆ่า
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เชื�อจุลินทรียก่์อโรคในกองปุ๋ ยหมกัได ้[3] ซึ� งส่วนใหญ่จะพบในระยะแรกของการหมกั เมื�อวสัดุเกิดการยอ่ยสลาย

เป็นปุ๋ ยหมกัอุณหภูมิจะลดลงใกลเ้คียงอุณหภูมิสิ� งแวดล้อม ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นอีกหนึ� งตวัแปรที�มี

ความสําคญัในกระบวนการหมกัปุ๋ ย โดยค่าเหมาะสมอยู่ที� 7.0-8.0 [4] ในช่วงแรกของกระบวนการหมกัจะมีค่า

ลดลงเป็นกรดเล็กนอ้ย เนื�องจากการยอ่ยสลายมีการปลดปล่อยกรดอินทรียอ์อกมา หลงัจากนั�นจะมีค่าเพิ�มขึ�นจาก

การปลดปล่อยแอมโมเนียในการยอ่ยสลายสารจาํพวกโปรตีน  

ในงานวิจยันี� เป็นการหมกัปุ๋ ยในสภาวะใช้อากาศ โดยการนาํของเสียจากอุตสาหกรรมที�สําคญัในภาคใต้

มาหมกัร่วมกนั คือ ตะกอนนํ� าเสียที�ผ่านการรีดนํ� าจากระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จากโรงงานอาหาร

ทะเล ทะลายปาล์มจากอุตสาหกรรมปาล์มนํ� ามนั และกากขี�แป้งจากอุตสาหกรรมยางพารา ปัจจุบนัในการจดัการ

ของเสียเหล่านี� ยงัเป็นปัญหาสําหรับอุตสาหกรรม และมีหลายงานวิจยัที�นาํของเสียเหล่านี� ไปใช้ประโยชน์ใน

รูปแบบต่าง ๆ ของเสียจากแต่ละประเภทของอุตสาหกรรมที�กล่าวมาขา้งตน้เป็นสารอินทรียท์ี�สามารถยอ่ยสลายได ้

มีสมบติัเด่นของธาตุอาหารที�สะสมอยูใ่นของเสียแตกต่างกนั โดยตะกอนนํ�าเสียจากโรงงานอาหารทะเลเป็นแหล่ง

ของไนโตรเจน ทะลายปาลม์เป็นแหล่งของโพแทสเซียม และกากขี�แป้งยางจะมีฟอสฟอรัสในปริมาณที�สูง การนาํ

ของเสียจากอุตสาหกรรมทั�ง 3 ชนิด มาหมกัปุ๋ ยร่วมกนั ทาํให้ไดปุ้๋ ยหมกัที�มีธาตุอาหารหลายชนิดมากกวา่การหมกั

จากของเสียเพียงชนิดเดียว ในการหมกัเป็นการหมกัภายในถงั และอาศยักระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย์

แบบใช้อากาศในการย่อยสลายสารอินทรียท์ี�มีอยู่ในของเสีย การหมกัปุ๋ ยเป็นวิธีการหนึ� งที�สามารถนาํของเสีย

อินทรียจ์ากอุตสาหกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ อีกทั�งยงัเป็นการเพิ�มมูลค่าให้กบัของเสีย และยงัเป็นการช่วยลด

ปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรม ซึ� งเป็นตัวการสําคัญที�ส่งผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อมอีกด้วย โดยมี

วตัถุประสงค์ เพื�อนาํของเสียที�เกิดขึ�นจากอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์ และลดปริมาณของเสียที�ตอ้งนาํไป

กาํจดั  

 

2. วธิีการวิจัย  

2.1 วัสดุหมัก 

ของเสียจากอุตสาหกรรมที�นาํมาใช้ในการหมกัปุ๋ ยครั� งนี�  คือ ตะกอนนํ� าเสียจากระบบบาํบดันํ� าเสียทาง

ชีววิทยาแบบตะกอนเร่ง ซึ� งเป็นระบบที�จุลินทรียใ์นกลุ่มใช้ออกซิเจนในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นนํ� าเสียจาก

อุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยตะกอนนํ� าเสียที�นาํมาใช้ไดผ้่านการรีดนํ� าออกจากตะกอน ทะลายปาล์มเปล่าจาก

อุตสาหกรรมนํ�ามนัปาล์ม และกากขี�แป้งจากอุตสาหกรรมนํ�ายางขน้  

2.2 ชุดการทดลอง 

ระบบที�ใช้ในการหมกัปุ๋ ยในการทดลองนี�  คือ ระบบการหมกัแบบใช้อากาศ ถงัหมกัที�ใช้เป็นถงัหมกั

ขนาด 120 ลิตร จาํนวน 2 ถงั รอบถงัหมกัมีการเจาะรูขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5 เซนติเมตร เพื�อเป็นช่องระบาย

อากาศ ดา้นในบุดว้ยตาข่ายสีฟ้า เพื�อป้องกนัไม่ให้วสัดุหมกัหล่นออกมาด้านนอก สําหรับดา้นล่างของถงัมีวาล์ว

เปิด-ปิด หากการหมกัมีนํ� าชะเกิดขึ�น และไดว้างตวัถงัไวสู้งจากพื�น (รูปที� 1) วสัดุหมกัที�ใช้ในการทดลอง คือ 
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ตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี� แป้งยาง โดยมีการทดลอง 2 ถงั โดยมีอตัราส่วน

แตกต่างกนั 2 อตัราส่วน คือ 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลาํดบั (1 ส่วนเท่ากบั 15 กิโลกรัม) ขั�นตอนการหมกัทาํโดยนาํ

วสัดุหมกัทั�ง 3 ชนิดมาคลุกเคลา้รวมกนัตามอตัราส่วนที�กาํหนด และมีการเติมนํ�าในวสัดุหมกัผสมอตัราส่วนละ 10 

ลิตร เพื�อปรับค่าความชื�นเริ� มต้นของวสัดุหมกัให้เหมาะสมต่อการทาํงานของจุลินทรีย์ ทาํการผสมให้เข้ากัน 

จากนั�นนาํวสัดุหมกับรรจุใส่ถงัหมกัเพื�อทาํการทดลอง สําหรับการพลิกกลบักองทาํการกลบักองเมื�ออุณหภูมิเริ�ม

คงที� โดยนาํวสัดุหมกัเทออกมากลบักองภายนอกถงั เพื�อให้วสัดุหมกัไดส้ัมผสักบัอากาศไดอ้ยา่งทั�วถึง และช่วยให้

วสัดุหมกัผสมกนัไดดี้ยิ�งขึ�น  

2.3 ตัวแปร 

ระยะเวลาที�ใช้ในการหมกั 60 วนั สําหรับอุณหภูมิมีการวดัในถงัหมกัทุกวนัโดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ ซึ� งทาํ

การวดัที�กึ�งกลางของถงัหมกั พร้อมทั�งวดัค่าอุณหภูมิบรรยากาศ นอกจากนี�มีการเก็บตวัอยา่งวสัดุหมกั 3 วนัต่อครั� ง 

โดยเก็บมาจากบริเวณบน กลาง และล่างของถงัหมกั และนาํมาผสมกนัเป็น 1 ตวัยา่ง เพื�อให้เป็นตวัแทนในการ

วิเคราะห์ตวัแปรต่าง ๆ ดงันี�  ความชื�น ค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนาํไฟฟ้า ใช้ตวัอย่างเปียก ส่วนตวัแปร

อินทรียค์าร์บอนและไนโตรเจนใช้ตวัอย่างแห้งในการวิเคราะห์ สําหรับอินทรียวตัถุและอตัราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจนไดจ้ากการคาํนวณ ส่วนธาตุอาหารฟอสฟอรัสวิเคราะห์ในรูป total P2O5 และโพแทสเซียมในรูป total 

K2O ซึ� งทาํการวิเคราะห์เฉพาะในวนัที� วนัที� 0 และ วนัที� 60 สําหรับวิธีการวิเคราะห์ตวัแปรทาํการวิเคราะห์ตาม

คู่มือวิธีวิเคราะห์ปุ๋ ยอินทรีย ์[5] โดยทาํการทดลองที�มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ยกเวน้

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ส่งวิเคราะห์ที�หน่วยเครื�องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

                           

รูปที� 1 ถงัหมกัแบบใชอ้ากาศ 
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3. ผลและอภิปรายผลการวิจัย  

3.1 คุณสมบัติของวัสดุหมัก  

คุณสมบติัเบื�องตน้ของวสัดุหมกัแต่ละชนิด พบวา่ ตะกอนนํ� าเสียเป็นแหล่งไนโตรเจน ส่วนทะลายปาล์ม

เป็นแหล่งโพแทสเซียม และกากขี�แป้งยางเป็นแหล่งฟอสฟอรัส (ตารางที� 1) ซึ� งเมื�อนาํของเสียทั�ง 3 ชนิดมาหมกั

ปุ๋ ยร่วมกนั ทาํใหผ้ลิตภณัฑสุ์ดทา้ยมีธาตุอาหารหลกัสาํหรับพืชอยา่งครบถว้น 

 

3.2 ลักษณะทางกายภาพและเคมีระหว่างกระบวนการหมัก  

จากการศึกษาการหมกัปุ๋ ยจากตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี�แป้งยาง โดยมี

อตัราส่วนในถงัหมกัที� 1 และ 2 คือ 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลาํดบั โดยใชก้ารหมกัแบบใชอ้ากาศในถงัหมกั ซึ� งทาํการ

ทดลอง 2 ถงั ใช้ระยะเวลาในการหมกัทั�งหมด 60 วนั ซึ� งมีผลการวิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมีของปุ๋ ย

หมกั ดงัต่อไปนี�   

3.2.1 อุณหภูมิ 

อุณหภูมิเป็นตัวแปรหลักที�สําคัญในการติดตามกระบวนการหมักปุ๋ ย [6]โดยอุณหภูมิที� เพิ�มขึ� นใน

กระบวนการหมกัปุ๋ ยเกิดจากความร้อนในกระบวนการยอ่ยสลายอินทรียวตัถุของจุลินทรียใ์นสภาวะใชอ้อกซิเจน 

ซึ� งอุณหภูมิจะเป็นตวักาํหนดชนิดของจุลินทรียแ์ละอตัราการยอ่ยสลายของสารอินทรียท์ี�เกิดขึ�น ในการทดลองทั�ง 

2 ถงั มีแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงของอุณหภูมิไปในทิศทางเดียวกนัตลอดระยะเวลาในการหมกัปุ๋ ย พบวา่ อุณหภูมิ

ภายในถงัหมกัระยะเริ�มตน้เพิ�มสูงขึ�นเรื�อย ๆ และสูงสุดเมื�อระยะเวลาผา่นไป 3 วนั คือ อุณหภูมิสูงสุดในถงัหมกัที� 

1 อยูท่ี� 53 องศาเซลเซียส และถงัหมกัที� 2 อุณหภูมิสูงสุดอยูท่ี� 49 องศาเซลเซียส การที�อุณหภูมิของปุ๋ ยหมกัสูงถึง

ช่วงเทอร์โมฟิลิกนั�นสามารถทาํลายจุลินทรียก่์อโรคได ้จากนั�นอุณหภูมิค่อย ๆ ลดลง เมื�ออุณหภูมิลดลงไดท้าํการ

ตารางที� 1 สมบติัทางกายภาพและทางเคมีของวสัดุหมกั 

ตัวแปร 
วัสดุหมัก 

ตะกอนนํ�าเสีย ทะลายปาล์ม กากขี�แป้งยาง 

ความเป็นกรด-ด่าง 6.96 8.20 8.39 

การนาํไฟฟ้า (dS/m) 0.34 1.28 0.98 

ความชื�น (ร้อยละ) 51.14 42.87 92.47 

อินทรียค์าร์บอน (ร้อยละ) 23.37 47.93 17.90 

อินทรียวตัถุ (ร้อยละ) 40.29 82.64 30.86 

ไนโตรเจน (ร้อยละ) 6.87 0.37 2.42 

ฟอสฟอรัสในรูป total P2O5 (ร้อยละ w/w) 3.51 0.26 20.49 

โพแทสเซียมในรูป total K2O (ร้อยละ w/w) 0.21 2.92 0.77 

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 3.40 129.54 7.40 
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กลบักอง เพื�อให้อากาศหมุนเวียนภายในปุ๋ ยหมกั เป็นการเพิ�มออกซิเจนให้กบัจุลินทรีย ์และเป็นการกลบัวสัดุหมกั

ที�อยู่ด้านในออกด้านนอก ซึ� งช่วยให้การย่อยสลายเกิดได้เร็วขึ�น ระยะเวลาในการกลับกอง สังเกตได้จากเมื�อ

อุณหภูมิในกองปุ๋ ยหมกัขึ�นสูงสุดและเริ�มลดลง ควรทาํการกลบักอง และถ้าทาํการกลบักองแล้วอุณหภูมิไม่เพิ�ม

สูงขึ�น แสดงวา่ ปุ๋ ยหมกัมีอตัราการยอ่ยสลายลดลงและใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์ เมื�อสิ�นสุดกระบวนการหมกัอุณหภูมิ

ของถงัที� 1 อยูท่ี� 28 องศาเซลเซียส และถงัที� 2 อยูท่ี� 29 องศาเซลเซียส ซึ� งใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิบรรยากาศ ดงัรูปที� 2 
 

 

รูปที� 2 การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมิระหวา่งกระบวนการหมกั 

3.2.2 ความชื�น  

ปริมาณความชื�นเป็นตวัแปรสําคญัในกระบวนการทาํปุ๋ ยหมกั เนื�องจากมีผลต่ออตัราการดูดซึมออกซิเจน

ช่องวา่งสําหรับอากาศ กิจกรรมของจุลินทรีย ์และรวมถึงอุณหภูมิภายในถงัหมกัด้วย [7] กิจกรรมการยอ่ยสลาย

ของจุลินทรียต์อ้งการความชื�นเพื�อใชใ้นการสร้างเซลล์ใหม่หรือเพิ�มจาํนวนเซลล์ ในกิจกรรมการยอ่ยสลายมีความ

ร้อนเกิดขึ�นส่งผลให้สูญเสียความชื�น ดงันั�นจึงตอ้งมีการควบคุมความชื�นให้อยูใ่นช่วงที�เหมาะสมประมาณร้อยละ 

50-70 เป็นช่วงที�เหมาะสําหรับการย่อยสลายของจุลินทรีย ์โดยการหมกัปุ๋ ยในครั� งนี� มีการควบคุมความชื�นให้อยู่

ในช่วงร้อยละ 50-70 ในวนัแรกของการหมกัได้เพิ�มความชื�นโดยการเติมนํ� าทาํให้ในช่วงแรกความชื�นในถงัที� 1 

ร้อยละ 70.7 และ ถังที�  2 ร้อยละ 73.5 ซึ� งเกินค่าที� เหมาะสมเล็กน้อย หลังจากนั� นความชื�นมีค่าลดลง ตลอด

ระยะเวลาการหมกัปุ๋ ยมีความชื�นเฉลี�ยอยูท่ี�ประมาณร้อยละ 60-70 และเมื�อวนัที� 60 ความชื�นในถงัที� 1 และ 2 มีค่า

ร้อยละ 59.92 และ 47.25 (รูปที� 3) ซึ� งไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนดไวว้า่ความชื�นตอ้งไม่เกินร้อยละ 30 แต่เมื�อ

สิ�นสุดกระบวนการหมกัไดน้าํปุ๋ ยหมกัที�ไดไ้ปบ่มไล่ความชื�น เพื�อให้ความชื�นลดลง 

3.2.3 ค่าความเป็นกรด-ด่าง  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง มีความสําคญัมากในกระบวนการหมกัปุ๋ ยซึ� งจะส่งผลต่อกิจกรรมของจุลินทรียท์ี�

ช่วยในการย่อย [8] เนื�องจากกระบวนการหมกัเป็นกระบวนการที�มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแอมโมเนีย

เกิดขึ�น จึงสามารถปรับค่าความเป็น-กรดในกระบวนการหมกัได ้[9] จากผลการทดลองในช่วงเริ�มตน้การหมกั

ระดบัความเป็นกรด-ด่าง ของถงัที� 1 และ ถงัที� 2 มีค่า 8.1 ซึ� งอาจเป็นผลจากทะลายปาล์ม และกากขี�แป้งยางที�นาํมา
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หมกั หลงัจากการหมกัผา่นไปถึงวนัที� 4 ระดบัความเป็นกรด-ด่าง ของถงัที� 1 มีค่าเพิ�มสูงขึ�นเป็น 8.6 ซึ� งเกิดจาก

การย่อยสลายสารประกอบอินทรียไ์นโตรเจนในสภาวะมีอากาศ ถูกแปรสภาพเป็นแอมโมเนีย หรือแอมโมเนียอิ

ออน โดยอาศยักระบวนการแอมโมนิฟิเคชัน (Ammonification) และกระบวนการแปรสภาพเป็นสารอินทรีย์

ไนโตรเจนเป็นอนินทรียไ์นโตรเจน (Mineralization) ทาํให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ภายในปุ๋ ยหมกัเพิ�มขึ�น ส่วนถงัที� 

2 ระดบัความเป็นกรด-ด่างลดลงจาก 8.1 เหลือ 7.5 อาจเนื�องจากจุลินทรีย ์Nitrifying Bacteria เปลี�ยนแอมโมเนีย

ไปเป็นไนไตรท ์และไนเตรท ตามลาํดบั โดยอาศยักระบวนการไนตริฟิเคชั�น (Nitrification) และมีการปลดปล่อย

ไฮโดรเจนอิออนออกมาซึ� งมีฤทธิ� เป็นกรด นอกจากนี� ยงัมีก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ที�เกิดจากการย่อยสลายวสัดุ

หมกั ดว้ยเหตุนี� จึงมีผลทาํใหค้่าความเป็นกรด-ด่างมีระดบัลดลง [10] หลงัจากวนัที� 8 ของการหมกัระดบัความเป็น

กรด-ด่าง เริ�มลดลงสู่สภาวะเป็นกลาง และเริ�มคงที�มีการเปลี�ยนแปลงของระดบัความเป็นกรด-ด่างเพียงเล็กน้อย 

วนัที� 60 ค่าความเป็นกรด-ด่างของถงัหมกัที� 1 อยูท่ี� 6.9 และถงัหมกัที� 2 มีค่า 6.3 เนื�องจากกระบวนการยอ่ยสลาย

ของจุลินทรียช์า้ลง เพราะสารอินทรียซึ์� งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรียเ์ริ�มลดลง ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในปุ๋ ยหมกัเริ�มเขา้

สู่ความเสถียร (รูปที� 4) 
 

 

รูปที� 3 การเปลี�ยนแปลงความชื�นระหวา่งกระบวนการหมกั 

 

รูปที� 4 การเปลี�ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง ระหวา่งกระบวนการหมกั 
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3.2.4 ค่าการนําไฟฟ้า  

ค่าการนาํไฟฟ้าเป็นค่าที�บ่งบอกถึงระดบัความเค็มในปุ๋ยหมกั ถา้ค่าการนาํไฟฟ้าสูงจะปล่อยเกลือที�ละลาย

นํ�าไดม้ากเกินไปและก่อให้เกิดผลเสียต่อการเจริญเติบโต หรือยบัย ั�งการเจริญเติบโตของพืช [11] นอกจากนี�ความ

เค็มยงัส่งผลใหเ้กิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารอื�น ๆ อีกดว้ย [12] จากการทดลองในระยะเริ�มตน้การหมกัของถงั

หมกัที� 1 ค่าการนาํไฟฟ้ามีค่า 0.59 dS/m และถงัหมกัที� 2 มีค่า 0.75 dS/m ซึ� งทั�ง 2 ถงั มีค่าการนาํไฟฟ้าที�ใกลเ้คียง

กนั เมื�อสิ�นสุดกระบวนการหมกัในวนัที� 60 พบวา่ การนาํไฟฟ้ามีค่าเพิ�มขึ�นทั�ง 2 ถงัหมกั โดยมีค่า 2.07 และ 3.38 

dS/m ตามลาํดบั (รูปที� 5) ซึ� งมีค่าผา่นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที�กาํหนดค่าการนาํไฟฟ้าไม่เกิน 10 dS/m 

3.2.5 ปริมาณอนิทรียวัตถุ  

จากการทดลองพบวา่ ปริมาณอินทรียวตัถุของปุ๋ยหมกัทั�ง 2 ถงั คือ ถงัที� 1 และถงัที� 2 ช่วงเริ�มตน้การหมกั

มีปริมาณอินทรียวตัถุ เท่ากบั ร้อยละ 57.53 และร้อยละ 50.91 ตามลาํดบั เมื�อสิ�นสุดกระบวนการหมกัมีปริมาณ

อินทรียวตัถุเหลืออยู่ เท่ากบั ร้อยละ 42.76 และร้อยละ 39.36 ตามลาํดับ ดงัรูปที� 6 ปริมาณอินทรียวตัถุที�ลดลง 

เนื�องมาจากอินทรียส์ารถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์ 
 

 

รูปที� 5 การเปลี�ยนแปลงค่าการนาํไฟฟ้าระหวา่งกระบวนการหมกั 

 

รูปที� 6 การเปลี�ยนแปลงอินทรียวตัถุระหวา่งกระบวนการหมกั 
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3.2.6 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนเป็นสิ�งที�จาํเป็นอยา่งหนึ�งในการหมกัปุ๋ ย ซึ� งเป็นค่าที�บ่งบอกถึงความยาก

ง่ายในการย่อยสลาย และใช้เป็นตวักาํหนดการย่อยสลายที�สมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้าวสัดุที�ใช้ในการย่อยสลายมีค่า

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงเกินไป อตัราการยอ่ยสลายจะเกิดขึ�นช้า ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการหมกันาน ค่า

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีความสําคญัมากที�สุด เนื�องจากคาร์บอนจะถูกใช้เป็นพลงังานสําหรับจุลินทรีย ์

ในขณะที�ไนโตรเจนใชใ้นการสร้างเซลล์ [13] ส่วนถา้ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของวสัดุหมกัตํ�าเกินไป

จะเกิดกลิ�นที�ไม่พึงประสงค ์เนื�องจากไนโตรเจนที�มากเกินไปจะเปลี�ยนเป็นแอมโมเนีย ปกติอตัราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจนที�เหมาะสมสําหรับการหมกัปุ๋ ยควรอยูใ่นช่วง 25-50 [14] จากการทดลอง พบวา่ อตัราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจนในวนัที� 0 และ 60 ของถังที�  1 มีค่า 12.18 และ 9.25 ตามลําดับ ถังหมักที�  2 มีค่า 10.51 และ 6.96 

ตามลาํดบั ดงัรูปที� 7 พบวา่ ทั�ง 2 ถงั ค่าอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนมีค่าลดลง เนื�องจากจุลินทรียใ์ช้คาร์บอน

เป็นแหล่งพลงังาน นอกจากนี� อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนยงัสามารถบ่งบอกถึงการหมกัปุ๋ ยที�ไดม้าตรฐาน 

คือ เมื�อสิ�นสุดกระบวนการหมกั ปุ๋ ยหมกัที�ดีตอ้งมีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตํ�ากวา่หรือเท่ากบั 20  
 

 

รูปที� 7 การเปลี�ยนแปลงอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนระหวา่งกระบวนการหมกั 

3.2.7 ไนโตรเจน 

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลกัที�จาํเป็นในการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี� ยงัเป็นธาตุอาหารที�จุลินทรีย์

ตอ้งการเพื�อใชใ้นการเจริญเติบโต เนื�องจากเป็นส่วนประกอบของเซลล์ [15] จากการทดลองพบวา่ ในช่วงเริ�มตน้

ของการหมกัมีปริมาณไนโตรเจน เท่ากบั ร้อยละ 2.48 และร้อยละ 2.81 ในถงัที� 1 และถงัที� 2 ตามลาํดบั (รูปที� 8) 

จากค่าที�ได้พบว่า ถังที� 2 มีปริมาณไนโตรเจนเริ�มต้นมากกว่าถงัที� 1 เนื�องจากถังที� 2 มีปริมาณตะกอนนํ� าเสีย

โรงงานอาหารทะเลเป็น 2 เท่าของถงัที� 1 จากการศึกษาพบวา่ ตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเลมีธาตุไนโตรเจน

อยูใ่นปริมาณสูง โดยตลอดระยะเวลาในการหมกัจนถึงการสิ�นสุดกระบวนการหมกัในวนัที� 60 ถงัหมกัทั�ง 2 ถงั มี

ปริมาณไนโตรเจนอยู่ในช่วง ร้อยละ 1.89-3.28 พบวา่ ทั�ง 2 ถงั มีค่าปริมาณไนโตรเจนที�ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปุ๋ ยหมกัที�ประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร คือ ตอ้งมีปริมาณไนโตรเจนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1 ของนํ�าหนกัแหง้ 
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ธาตุอาหารหลกัที�มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนอกจากไนโตรเจน ยงัมีฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียม จากการศึกษาธาตุอาหารในวสัดุหมกั กากขี�แป้งเป็นวสัดุที�มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด และทะลาย

ปาล์มมีโพแทสเซียมสูงสุด จากการทดลอง พบวา่ ร้อยละของปริมาณฟอสฟอรัสเริ�มตน้ในการทดลอง เท่ากบั 7.80 

และ 7.28 ในถังที� 1 และ 2 ตามลาํดับ เมื�อระยะเวลาผ่านไปถึงวนัสิ�นสุดของการหมกัปุ๋ ย ร้อยละของปริมาณ

ฟอสฟอรัสทั�งหมดมีค่าเพิ�มขึ�นเป็น 24.9 และ 18.11 ในถงัที� 1 และ 2 ตามลาํดบั ส่วนปริมาณโพแทสเซียมของถงัที� 

1 มีค่ามากกวา่ถงัที� 2 คือ ร้อยละ1.28 และร้อยละ 1.18 ตามลาํดบั (รูปที� 9) 

 

รูปที� 8  การเปลี�ยนแปลงไนโตรเจนระหวา่งกระบวนการหมกั 

  

รูปที� 9 การเปลี�ยนแปลงของ (ก) ฟอสฟอรัส และ (ข) โพแทสเซียม ในวนัที� 0 (เริ�มตน้) และ 60 

3.3 การเปรียบเทียบผลติภัณฑ์สุดท้ายกับมาตรฐานปุ๋ ยหมักอนิทรีย์ของกรมวชิาการเกษตร  

จากการหมกัปุ๋ ยร่วมของตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี�แป้ง โดยถงัที� 1 และ

ถงัที� 2 มีอตัราส่วน 1:1:1 และ 2:1:1 ตามลาํดบั ผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที�ไดเ้มื�อนาํมาศึกษาคุณลกัษณะทางกายภาพและ
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เคมีเปรียบเทียบกบัมาตรฐานปุ๋ ยหมกัของกรมวิชาการเกษตร พบว่า ปริมาณอินทรียวตัถุ อตัราส่วนคาร์บอนต่อ

ไนโตรเจน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนาํไฟฟ้า และธาตุอาหารหลกั (N, P และ K) ที�ไดจ้ากการทดลองผ่าน

เกณฑม์าตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที�ไดก้าํหนดไว ้ยกเวน้ความชื�นที�ไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐานทั�ง 2 ถงั เนื�องจาก

มีค่ามากกวา่ร้อยละ 30 ดงัตารางที� 2 แต่อยา่งไรก็ตามหลงัจากสิ�นสุดกระบวนการหมกัสามารถที�จะบ่มผลิตภณัฑ์

สุดทา้ยที�ไดเ้พื�อลดปริมาณความชื�นใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนด 

ตารางที� 2 การเปรียบเทียบคุณลกัษณะของปุ๋ยหมกัในวนัที� 60 กบัมาตรฐานปุ๋ยหมกัของกรมวชิาการเกษตร 2557  

คุณลักษณะ มาตรฐานปุ๋ ยอินทรีย์  
ผลการทดลอง 

ถังที� 1 ถังที� 2 

1. ปริมาณอินทรียวตัถ ุ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 โดยนํ� าหนกั 42.76 39.36 

2. อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่เกิน 20:1 9.25 6.96 

3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5-8.5 6.51 6.07 

4. ความชื�น  ไม่เกินร้อยละ 30 โดยนํ� าหนกั 59.92 47.25 

5. ค่าการนาํไฟฟ้า  ไม่เกิน 10 dS/m 2.07 3.38 

6. ไนโตรเจน  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.0 โดยนํ� าหนกัแห้ง 2.68 3.28 

7. ฟอสฟอรัส (total P2O5)  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 โดยนํ� าหนกัแห้ง 24.90 18.11 

8. โพแทสเซียม (total K2O) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.5 โดยนํ� าหนกัแห้ง 1.18 1.28 

 

4. สรุป  

จากการวเิคราะห์ตวัแปรเบื�องตน้ของตะกอนนํ� าเสียจากโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี�แป้ง 

พบวา่ คุณสมบติัของของเสียโรงงานทั�ง 3 ชนิด มีความเหมาะสมที�นาํมาหมกัปุ๋ ยร่วมกนั เนื�องจากตะกอนนํ� าเสีย

จากโรงงานอาหารทะเล และกากขี�แป้ง มีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนตํ�า จึงไดน้าํทะลายปาล์มมาหมกัร่วม

เพื�อเพิ�มอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน อีกทั�งของเสียทั�ง 3 ชนิด มีธาตุอาหารที�สําคญัแตกต่างกัน ทําให้

ผลิตภณัฑ์ที�ไดม้ีปริมาณไนโตรเจน (total N) ฟอสฟอรัส (total P2O5) และโพแทสเซียม (total K2O) ครบถ้วน

เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืช จากอตัราส่วนของวสัดุหมกัร่วม คือ ตะกอนนํ� าเสียโรงงานอาหารทะเล : 

ทะลายปาล์ม : กากขี�แป้งยาง ที�แตกต่างกนั โดยในถงัหมกัที� 1 มีอตัราส่วน 1:1:1 และถงัหมกัที� 2 มีอตัราส่วน 

2:1:1 พบวา่ ถงัที� 2 ซึ� งมีปริมาณตะกอนนํ� าเสียจากโรงงานอาหารทะเลมากกว่า จึงทาํให้การยอ่ยสลายของถงัที� 2 

ดีกว่าถงัที� 1 เนื�องจากตะกอนนํ� าเสียจากโรงงานอาหารทะเลมีปริมาณจุลินทรียท์ี�ช่วยในการยอ่ยสลายสูง ทาํให้

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของถงัที� 2 ลดลงมากกวา่ถงัที� 1 และตวัแปรส่วนใหญ่ผา่นมาตรฐานการเป็นปุ๋ ย

หมกัที�ดี แต่อยา่งไรก็ตามลกัษณะทางกายภาพของผลิตภณัฑ์ที�ไดจ้ากการหมกัปุ๋ ยทั�งในถงัที� 1 และถงัที� 2 ยงัมีการ

ย่อยสลายไม่สมบูรณ์ จึงจาํเป็นตอ้งใช้ระยะเวลาในการหมกัมากกว่า 60 วนั เพื�อให้เกิดการย่อยสลายที�สมบูรณ์  

และผลิตภณัฑ์สุดทา้ยที�ไดม้ีธาตุอาหารหลกัสูงสามารถนาํไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงคุณภาพดิน การนาํของเสียจาก
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อุตสาหกรรมมาหมกัปุ๋ ยเป็นการจดัการของเสียที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม สามารถดึงธาตุอาหารที�อยูใ่นของเสียมา

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และยงัเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียจากภาคอุตสาหกรรมไดอี้กดว้ย 
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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 



Pariwat Nasawat, et al. / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 10 ฉบับที� 29 กนัยายน - ธันวาคม 2563 

66 

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 FAHP-
FTOPSIS 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 Limitation / Disadvantage References 

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. 

- It cannot be manipulated with 
uncertain data. 

- It cannot verify the consistency of the 
data. 

 

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

AHP - Flexible and powerful technique for addressing 
both tangible and intangible criteria. 

- It cannot be manipulated with 
uncertain data. 

[20, 21, 23, 38] 

FAHP - This technique is powerful to handle complicated 
problems. 

- Deals with uncertain data. 

- The FAHP technique cannot rank 
candidate alternatives effectively. 

[36, 37, 40, 53] 

FTOPSIS - Distance from the ideal solution for each 
alternative can be measured. 

- In general, the results will be close to the ideal 
solution. 

- Cannot verify the consistency of the 
data. 

[40, 41, 42, 43] 

 
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 FAHP-
FTOPSIS 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 TFNs Definition 
1  (1, 1, 1)  Equal 
3  (2, 3, 4)  Moderate 
5  (4, 5, 6)  Strong 
7  (6, 7, 8)  Very strong 
9  (8, 9, 9)  Extreme 
    2, 4, 6, 8  Intermediate values between the two adjacent judgments 
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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).  

1/
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D d                      (1) 

Let ( , , )
ijk ijk ijk ijkd l m u  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. 
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where iw  is fuzzy weight  of each alternative. 



Pariwat Nasawat, et al. / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 10 ฉบับที� 29 กนัยายน - ธันวาคม 2563 

70 

The crisp weights for each alternative can be obtained using equation (4) [50, 52]. 

( ) ( )
, ,

3

   
    
 

 ij ij ij ij

ij ij

u l m l
Dfd l i j                  (4) 

where ijDfd  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. 
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0.10 
CI
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RI

                     (7) 

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).  

11 12 13 11

21 22 23 22

1 2 3

.......................

, , 1,2,3,..., , 1,2,3,...,

ij nm

m

m

n n n nmn

C C

x x x xA

x x x xA
D i i n j m

x x x xA

 
 
     
 
 
  

   

   


    

   

              (8) 

Let A1, A2, A3 . . . ,An  be the candidate alternatives for choosing sub criteria , Cij. Let ijx  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 

1, 2, 3, ..., , 1, 2, 3, ...,    
 

ij nxmR r i n j m                   (9) 

where ( , , )ij ij ij ijx a b c  

 / , / , /

max( ) (for benefit factors/ criteria )

  








ij ij j ij j ij j

j ij

r a c b c c c

and c c
                (10) 

 / , / , /

min ( ) (for cost factors/ criteria)

  








ij j ij j ij j ij

j ij

r a c a b a a

and a a
                (11) 

2.2.3 Construction of the weighted normalized fuzzy decision matrix 

The fuzzy weighted normalized FDM ( V ) is defined as 

1, 2, 3, ..., , 1, 2, 3, ...,    
 

ij nxm
V v i n j m                 (12) 

   
ij j ijv w r                    (13) 

Let jw
~ 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 

 1 2 3, , , ...,        
mA v v v v                  (14) 

 1 2 3, , , ...,        
mA v v v v                  (15) 

Let (0, 0, 0)
jv be  and ( 1, 1, 1 )

jv be  

2.2.5 Evaluation of the distance 
id and 

id  

The 
id and 

id , the distance of alternatives from FPIS and FNIS respectively, can be derived 

respectively as 

1

( , ), 1, 2,3..., 



   
n

i ij j
j

d dist v v i n                  (16) 

1

( , ), 1, 2,3,..., 



   
n

i ij j
j

d dist v v i n                  (17) 

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 

2 2 2
2 1 2 1 2 1[( - ) ( - ) ( - ) ]

( , )
3

 
 

l l m m n n
d ist x y               (18) 
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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). 

, 1, 2, 3...,


 
 


i

i

i i

d
cc i n

d d
                  (19) 

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 

Number of decision 
makers who select the 
criterion as their first 

choice 

Fumigation 
(A1) 

Vacuum method 
(A2) 

Infrared-hot air 
system (A3) 

Total cost (C1) � 1.44 Baht/kg. 2.22 Baht/kg. 1.65 Baht/kg. 
Rice quality (C2) � Little affected Not affected Not affected 
Performance (C3) 1 1,000 kg.  / 7-10day �,��� kg./8hr. 4,000 kg.  /  8hr. 

Environmental friendliness (C4) 1 Little affected Not affected Not affected 
Total 5    
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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) 
(0.25, 0.33, 0.50) 
(0.25, 0.33, 0.50) 
(0.25, 0.33, 0.50) 

(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, 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) 

C2 

(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, 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) 
(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) 
(0.33, 0.50, 1.00) 
(1.00, 1.00, 1.00) 
(0.33, 0.50, 1.00) 

C3 

(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) 

(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, 1.00, 1.00) 
(1.00, 1.00, 1.00) 
(1.00, 1.00, 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) 

C4 

(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) 

(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) 

(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) 

(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 w i Wi CR 

C1 (1.00, 1.00, 1.00) (0.44, 0.52, 0.66) (0.53, 0.70, 1.00) (0.42, 0.64, 0.94) (0.11, 0.17, 0.27) 0.171  

0.047 C2 (1.52, 1.93, 2.30) (1.00, 1.00, 1.00) (1.06, 1.55, 2.17) (0.64, 0.76, 1.00) (0.20, 0.30, 0.46) 0.299 

C3 (1.00, 1.43, 1.89) (0.46, 0.64, 0.94) (1.00, 1.00, 1.00) (0.76, 0.92, 1.20) (0.15, 0.23, 0.36) 0.235 

C4 (1.06, 1.55, 2.40) (1.00, 1.32, 1.55) (0.83, 1.08, 1.32) (1.00, 1.00, 1.00) (0.19, 0.30, 0.45) 0.295 

 

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 Priority weights (wi) 
Fumigation 0.215 

Vacuum method 0.332 
Infrared-hot air system 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 

C1 C2 C3 C4 

A1 0.45 0.47 0.49 0.07 0.14 0.31 0.16 0.27 0.46 0.07 0.10 0.14 
A2 0.05 0.05 0.06 0.18 0.12 0.28 0.19 0.29 0.45 0.35 0.46 0.62 
A3 0.45 0.47 0.49 0.21 0.47 1.04 0.28 0.45 0.72 0.33 0.44 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.  
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Table 8 Normalized FDM 

Candidate 
alternative 

C1 C2 C3 C4 

A1 0.92 0.96 1.00 0.06 0.13 0.30 0.22 0.37 0.64 0.12 0.16 0.22 
A2 0.11 0.11 0.12 0.17 0.12 0.27 0.26 0.40 0.63 0.57 0.75 1.00 
A3 0.92 0.96 1.00 0.21 0.45 1.00 0.39 0.62 1.00 0.53 0.71 0.94 

 

3.2.3 Construction of the weighted normalized fuzzy decision making 
The weighted normalized fuzzy decision making was evaluated by multiplying 

jw  and 
ijr  using 

equations (12) to (13), the results are shown in Table 9. 

Table 9 The weighted normalized fuzzy decision making 

Candidate 

alternative 
C1 C2 C3 C4 

A1 0.10 0.16 0.27 0.01 0.04 0.14 0.03 0.09 0.23 0.02 0.05 0.10 

A2 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.13 0.04 0.09 0.23 0.11 0.22 0.45 

A3 0.10 0.16 0.27 0.04 0.14 0.46 0.06 0.15 0.36 0.10 0.21 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 di
+ di

- cci ranking 
A1 3.596 0.481 0.118 3 
A2 3.552 0.541 0.132 2 
A3 3.221 0.976 0.233 1 

 
Table 11 Comparison of FAHP and FAHP-FTOPSIS 

Candidate 
alternative 

Based on cost FAHP FAHP-FTOPSIS 
total cost ranking weight ranking weight ranking 

Fumigation 1.44 Baht/kg. 1 0.215 3 0.118 3 
Vacuum method 2.22 Baht/kg. 3 0.332 2 0.132 2 
Infrared-hot air 

system 
1.65 Baht/kg. 2 0.454* 1 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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