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Abstract  

 This research aimed to find the most effective variable for welding repair of railway’s adhesive 

surface and apply this welding technology in cooperation with Khon Kaen Permanent way, Maintenance 

Division of State Railway of Thailand. Microstructure was studied with advanced analysis technology 

through the Scanning Electron Microscope (SEM) with welding repair of railway surface sizing 70 

ponds/yards. Variables of the experiment were 2 types of welding electrodes: E110-16G and E1-UM-350. 

After welding experiment, the macrostructure was examined and found that the welding zone with E110-

16G was deeper and well permeated than welding with E1-UM-350. This was because the Silicon (Si) in 

welding electrode of the austenite structure affected the ability of welding and permeation. From welding 

with E110-16G, the structure of ferrite phrase had alternating lengths with pearlite structure in the welding 

zone. From welding with E1-UM-350, bainite structure was consistently dispersed in the welding zone. 

However, from microstructure examination in heat-affected zone of the welding with E110-16G, the 

microstructure was consisted of ferrite phase combined with pearlite structure. Martensite structure was 

found to occur and consistently disperse without any defect. The martensite structure occurred in the 

welding with E1-UM-350 and porosity was dispersed in the heat-affected zone. 

 

Keywords: Railway Sizing 70 ponds/yards; Welding Repair; Railway Surface; Welding Electrode;  

E110-16G; E1-UM-350 

 

1. Introduction 

 Currently, railway sizing 70 ponds/yards (As UIC 1986 standard was grade 700 railway) was 

mostly applied in Thailand. The railways in monorail type were used in every part of the country for a long 

time in heavy working condition with a certain amount of damage and loss from operational circumstance. 

A transportation system by railway or train was mainly related to consumption products because it had 

many advantages, including ability to transport in a large amount, safety, time and money saving, and low 
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transportation cost [1-2]. However, from the investigation for fundamental information from Khon Kaen 

Permanent way of the Maintenance Division of State Railway of Thailand, it was found that the major 

problem occurred from the working condition of railway, causing by wear and erosion on surface of the 

railway as shown in Fig. 1A. The adhesive wear from friction between the wheel and the surface during the 

breaking and moving of the trains [2-3] was mostly 3-5 centimeters long and 1-3 centimeters deep [1]. This 

adhesive wear of railway was disunited and the State Railway of Thailand must replace it with the new one. 

If this was not repair, it could cost a large amount of money and time loss in operation.   

  The welding repair of railway surface with welding electrodes E110-16G and E1-UM-350 was an 

alternative way in repairing the railway’s surface. From previous studies, hard-facing welding of railway 

sizing 50 ponds/yards and 100 ponds/yards with different welding electrodes depended on the properties of 

welding electrode and grading of railway. Consequently, the concept of this study in surface welding of            

railway sizing 70 ponds/yards was that different types of railway steel might have different effects after 

welding. Thus, selecting the right welding electrode was highly important. As the chemical composition of 

welding electrode directly affected railway steel - whose component was a large amount of Carbon, Silicon, 

and Manganese - after welding, the welding electrode with the most similar properties to the railway should 

be considered [4-5]. In this study, steel welding electrodes were selected for the experiment and the 

weldability of two types of welding electrodes was compared by considering the most similar tensile 

strength. Therefore, the steel welding electrode E110 16G with impact force and vibration resistance and 

the hard-facing welding electrode E1-UM-350 with pulling force resistance [1-2] were selected. After that, 

the microstructure was analyzed with Scanning Electron Microscope (SEM) to study dispersion of phrases 

in welding zone (WZ) and heat-affected zone (HAZ) because these dispersions affected the railway’s 

surface welding repair in a long term of working operation. 

 

2. Research Methodology  

2.1  Materials and Welding Electrode   

This research focused on the microstructure with Scanning Electron Microscope (SEM) from 

welding repair of 70 ponds/yards steel railway that Thailand currently used, as well as studied the type of 

welding electrode that affected the structure of steel railway after welding. Chemical and mechanical 

properties of railway steel and welding electrodes were presented in Table 1 [6]. Welding electrodes of 

AWS standard, code A5.5 E110-16G and welding electrodes DIN 8555 standard, code E1-UM-350 were 

used. 

The experimental working pieces were cut by mechanical saw with coolant system to 120 

millimeters long. This length was obtained from the wear investigation which found that the size of adhesive 

wear was not over 85 millimeters. Then the surface of working piece was cleaned with sandpaper before 

welding repair of the railway’s surface.  
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Table 1 Chemical composition and mechanical properties of railway steel and welding electrodes 

Types 

Chemical composition [wt.%] Tensile properties 

Fe C Si Mn P S Cr 
UTS 

[N/mm2] 

Elongation 

[%] 

BS 70 Balance 0.40-0.60  0.05-0.35 0.80-1.25 0.05 0.05 - 680-830 14 

E110-16G  Balance 0.075 0.43 1.45 0.011 0.010 0.35 785-835 20-25 

E1-UM-350 Balance 0.18 0.29 1.12 - - 1.35 1,010 - 

 

2.2 Welding Repair of Railway Surface Repair Process 

Shield Metal Arc Welding (SMAW) was not complicated. the material and equipment were easily 

transferred to apply with small generator in every weather condition. Thus, this process was appropriate to 

apply in this study. The welding with arc source between electrode and working piece would create melting 

pond while the electrode would fill metal substance all the time. However, before welding the working 

piece, the railway’s surface should be pre-heated at 350 degree Celsius with Acetylene and Oxygen 

(Carburizing Flame) for 5 minutes. Temperature was measured with K-type infrared inspector. The welding 

power was adjusted to 130 amp, with welding current in DCEN (negative electrode) and 3.2 millimeters 

electrode [1-3]. Multi-pass welding was applied to fill the adhesive wear, with about 5-7 welds occurred as 

shown in Fig. 1B.  

 

Fig. 1 Surface welding repair of 70 pound/yard railway 

(A) wear and erosion on railway’s surface (B) surface welding repair of the railway 

 

2.3 Specimen Preparation for Microstructure Examination    

The preparation of working pieces in testing was an important process. There were many kinds of 

appropriate tests in consideration. The steel railway was prepared to be working piece with ISO 6892-1 

standard to investigate macrostructure and microstructure by polishing with metal polishing machine and 

sandpaper No. 100-1,000. The surface was prepared by polishing with flannel and 3-micron alumina 

polishing powder, mixing with water with acid etching (Nitric acid 5%, alcohol 20%), for 2 to 5 seconds 

and dried with hot air. After that, welding defects in welding zone (WZ) and heat affected zone (HAZ)      

[1-2] were investigated. 
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3. Results and Discussion 

3.1 Macrostructure Analysis Results 

The macrostructure was investigated with digital camera. As shown in Fig. 2A, the welding zone 

(WZ) with electrode E110-16G showed deep permeation around 5-8 millimeters, deeper than welding with 

E1-UM-350 as shown in Fig. 2B which was around 5-6 millimeters. Since the electrode E110-16G had a 

larger amount of Silicon (Si), it better affected the welding ability and permeation [7] and, in turn, made a 

strong weld and adhesive wear resistance [1]. 

 

 

Fig. 2 Macrostructure from welding with electrode (A) E110-16G and (B) E1-UM-350 

 

3.2 Microstructure Analysis Results 

Currently, railways had several function groups. The 70 ponds/yards railway sizing was in a Natural 

Hard Rails group that was made from steel with a base metal (BM) microstructure of pearlite type (α+Fe3C). 

It was applied as railways in general transportation system with a wear rate of 0.7-1.0 millimeters and 100 

million tons loading in a straight railway [6]. The pearlite microstructure type had strong mechanical 

properties and resistance and also had significant ability for welding [1]. 

From the investigation of microstructure in welding zone (WZ), it was consisted of ferrite phrase 

(Ferrite: α) combined with pearlite structure (Pearlite: P) as shown in Fig. 3A. From the welding with 

electrode E110-16G as illustrated in Fig. 3C, the ferrite phase had alternating lengths with pearlite structure 

[7], resulting from silicon and manganese in the welding wire. These metals affected the heating process 

while welding did not cool quickly. However, this structure caused the weld to withstand impact and 

vibration well [2,6]. On the other hand, the welding with E1-UM-350 welding wire as shown in Fig. 3B 

revealed that the structure of the ferrite phase was finer and dispersed more on the Pearlite structure than by 

the welding with E110-16G electrode because the large amount of carbon in the E1-UM-350 welding 

electrode directly resulted in rapid cooling of the weld [8]. The bainite structure (B) was consistently 

dispersed through the weld [9-10] as shown in Fig. 3D. Even though this structure yielded well wear 

resistance [11-12], a risk to crack could occur if there was no heating process before or after the welding 

[1].  
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Fig. 3 Microstructure in welding zone (WZ) by optical microscope (OM) from welding by electrodes 

(A) E110-16G and (B) E1-UM-350 with 500X Magnification, and by Scanning Electron Microscope 

(SEM) from welding by electrodes (C) E110-16G and (D) E1-UM-350 with 10,000X Magnification  

 

From the investigation of microstructure in heat-affected zone (HAZ) of the welding with E110-

16G, the microstructure consisted of ferrite phrase (white), combined with pearlite structure (α+Fe3C). The 

martensite structure (M) occurred and constantly dispersed due to the rapidly cool-down in heat-affected 

zone. The structure was changed to martensite [3,13] as illustrated in Fig. 4A and 4C, with no occurrence of 

defect. Moreover, the martensite structure occurred from the welding with E1-UM-350 as shown in Fig. 4B 

and 4D since the large amount of Carbon and Chromium (Cr) in electrode affected the martensite structure 

occurrence and porosity was dispersed thoroughly in the heat-affected zone [14]. This structure decreased 

the ability of vibration resistance because of the strong structure and a great number of porosity, resulting 

from expansion of cracks on the surface of the rail. [10]. However, it was highly recommended to maintain 

the vibration resistance properties in railway welding [6,15].      
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Fig. 4 Microstructure in heat affected zone (HAZ) by optical microscope (OM) from welding by electrode 

(A) E110-16G and (B) E1-UM-350  at Magnification 500X and Scanning Electron Microscope (SEM)    

from welding by electrode (C) E110-16G and (D) E1-UM-350 at Magnification 1,200X 

         

4. Experimental Conclusion  

The objective of this research was to study metallurgical structure using high-level analytical 

technology (SEM) from welding of 70 ponds/yards rail surface for repair with E110-16G and E1-UM-350 

welding wires. Comparison of results was done to choose the best variables for rail surface repair work for 

the Khon Kaen Permanent way of the Maintenance Division of State Railway of Thailand. Results of the 

study could be summarized as follows: 

In the macrostructure, the welding zone in welding with E110-16G had deeper permeation than 

welding with E1-UM-350 because Silicon (Si) in the electrode affected the ability of welding and permeation. 

In the microstructure, the welding zone consisted of ferrite phrase combined with pearlite structure. 

From the welding with E110-16G, the ferrite phrase was alternating lengths with pearlite structure in the 

welding zone because of Silicon and Manganese. From the welding with E1-UM-350, the bainite structure 

dispersed consistently in the weld and causing a risk to crack after welding. 

In the microstructure heat-affected zone, it was found that the microstructure consisted of ferrite 

phase mixed with pearlite structure from the welding with E110-16G. The martensite structure occurred 
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and dispersed consistently without any defect. The martensite structure occurred from the welding with E1-

UM-350 while the porosity dispersed mainly in heat-affected zone. This structure would cause the decrease 

of vibration resistance and not suitable for welding repair of railway’s surface. 
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Abstract 

Quantifying soiling accumulation on PV modules installed in the field can be determined by using 

standard laboratory testing results of short circuit current (Isc) and temperature coefficients. Soiling 

accumulation on PV modules affects to attenuate optical transmission to solar cells that is represented by 

reduction of Isc. Two c-Si PV modules were selected to present. The two PV modules were installed for a 

period of six months in outdoor conditions. The data of Isc were collected and then corrected different 

performances by using measurement results from the laboratory. All data were converted and normalized to 

data at STC condition by using Isc at STC and temperature coefficient of Isc. It is found that soiling 

accumulation was 8.8% at maximum values.  Increasing of soiling accumulation was 6.6% for a period of 

42 days with no rainy day.  In this paper, it is found that the rate of increasing soiling accumulation on clean 

glass is higher than on soiled glass.  For the clean glass module, soiling accumulation was 0.71%, but the 

soiled glass was 0.31%, in the same 15-days period. The results of power loss, due to soiling accumulation, 

of a PV system installed beside the experiment were also reported. The system Power loss was 7.11%, but 

Isc reduction of module was 6.25% for a period of 34 days with no rainy day. 

 

Keywords: PV Modules; Soiling Accumulation; Dust Deposition; Soiling Loss 

 

1. Introduction 

The total installed capacity of global PV systems has been rapidly growth from 20.4 GW in 2009 to 

627 GW at the end of 2019. Although the growth of large China markets tends to be declined from 53.0 

GW, 43.4 GW and 30.1 GW in 2017, 2018 and 2019 respectively.  Outside of China, the global PV markets 

increased from 58.8 GW in 2018 to at least 84.9 GW in 2019, accounted 44% of growing, which 10 leading 

PV accumulated installation countries in 2019 were China, India, Japan, Vietnam, Australia, Korea, Spain, 
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Germany, Ukraine and USA.  However, 60% of global PV capacity was in Asia pacific countries [1-2]. As 

the same way, Thailand has increased the amount of PV installation similarly with global market. As 2006, 

the installed capacity was around 1.1 MW, following by 3250 MW in 2018 within 20 years. Furthermore, 

the government had announced Power Development Plan, PDP2018 which targeted the total PV installation 

to be 12725 MW within 2030 [3].  

According to IEC 61724-1:2016, it has PV efficiency evaluation standard which indicates the 

environmental factors effected PV system efficiency, including PV module temperature, ambient air 

temperature, wind speed and direction, rainfall, snow, and humidity. Moreover, soiling is another crucial 

factor which also affects PV system efficiency. (IEC61724-1).  

Many researchers, summarized in Table 1, studied on the effects of dust on performance of 

photovoltaic, such as The Hong Kong Polytechnic University in China, the experiment was designed and 

conducted in the laboratory with a sun simulator and a test chamber. The results indicated that dust 

pollution has a significant impact on PV module output.  As per dust deposition density increasing from 0 

to 22 g/m2, the corresponding reduction of PV output efficiency rises from 0 to 26% [3]. As per Institute of 

Engineering, Tribhuvan University, Lalitpur in Nepal, the results during 5 months of studying period shows 

that the efficiency of dusty solar module covering with natural dust deposition phenomena decrease by 

29.76% with respect to the module which was cleaned on daily basis. Moreover, dust deposition density on 

the PV module accounted to 9.6711 g/m2 over the study period [4]. Seasonal effects of dust on the 

degradation of PV modules deployed in two locations which have different seasons namely Perth, Western 

Australia and Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. The results of total Pmax losses for the modules 

deployed at Australia ranging from 6 to 8% and from 16 to 19% for modules at Indonesia. These losses 

were mostly contributed by dust in which about 65-72% and 73-81% of the total power degradation of PV 

panels at Australia and Indonesia respectively [5]. In addition, Renewable Laboratory of Shahid Beheshty 

University in Iran indicates that, after 70 days without rain, 6.0986 g/m2 of dust was accumulated on the 

surface which caused 21.47% reduction in the power output [6]. University of Sharjah, UAE, the results of 

the indoor experiments revealed a linear relationship between dust density and normalized PV power with a 

drop of 1.7% per g/m2. As well as the outdoor experiments showed that the soiling loss increased by 12.7% 

while the dust density increased by 5.44 g/m2 for a period over 5 months [7]. 

There is an experimentation of dust on performance of photovoltaic such as Sohar University in 

Oman, the experimental analysis of the effect of dust’s physical properties from 6 cities on photovoltaic 

modules. The differences in physical properties of dust affects PV module performance, a higher moisture 

leading to the most PV module performance reduction. The results show a 35–40% reduction in PV module 

power production [8]. Environment and Sustainability Institute (ESI), United Kingdom, studied the effect 

of accumulation of 13 different types of dust on PV performance. The results show that charcoal appears to 

have the worst degradation effect on PV performance with about 98% reduction in short circuit current 

while salt seems to have the least impact with about 7% [9]. University of Technology, Iraq, studies 5 
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different building materials. The results show that gypsum causes the most power reduction when the 

accumulation is more than 25 g/m2 and the power reduction rate is about 12-14 % in 3 months [10]. Lahore 

University of Management Sciences, Lahore, Pakistan studies of power output losses and dust 

accumulation on solar panels which were measured at variable tilt angles. The average daily output power 

losses due to soiling for mono-facial PV panels ranges from 1.11% (at the tilt of 0o) to ~0.11% (at the tilt of 

90o) [11].  

In Thailand, the effects of dust accumulation on performance ratio between solar rooftop system 

and solar power plants are also studied that the results in period 1-month performance ratio decreases about  

1.6-3% and another 6-8% decrease with increased dust accumulation by 2-months. The research analysis 

method is to focus on the effects of dust accumulation on performance ratio using the cleaning methods to 

compare between clean device and soiled device which experimental results appeared during the dry 

seasons [12]. Therefore, power loss due to soiling accumulation is interested to study for PV power plants 

with high incentive rate. It is essential to plan the cleaning schedule, cost and earned benefits. According to 

the dust accumulation investigation, there can be divided into 2 types of study which are field and 

laboratory consideration. However, researcher realized that there previously has the effective dust 

accumulated information from PV system which sparks the attention on the study by using the field data, 

outdoor condition, and temperature coefficients from standard testing laboratory in order to adjust the value 

of short circuit current (Isc) for field, outdoor condition.       

This work focuses on quantifying soiling accumulation on PV modules by using values of short 

circuit current (Isc) and temperature coefficients from a standard testing laboratory. The measurement of all 

modules in testing laboratory were done in prior to install in the outdoor experiment.  The attenuation of 

optical transmission can precisely be determined by the ratio of Isc of soiled module to Isc of clean module.  

PV modules in this study were installed in outdoor conditions during dry season. The comparison of power 

loss due to soiling accumulation of a PV systems and the reduction of Isc were also studied. 

 

2. Methodology 

This investigation focuses on soiling accumulation on PV modules for the period of six months, 

September 2019 – February 2020. The site location is, at 1334 North latitude and 10026 East longitude, 

on the southern of Bangkok, Thailand. The ambient temperature is 28.1 °C in Bangkok. The Bang Khun 

Thian District of Bangkok lie on 1-1.5 m above sea level. The annual precipitation fall is about 1430 mm. 

Annually, dry season in the country is in between November and February which is the winter. The average 

solar irradiation is around 5.24 kWh/m2/day (http://www.dede.go.th/, 2017). Modules, in operation for 

many years, can be ensured the stabilized condition or to avoid the initial degradation. Each module was 

measured the performance at STC and the temperature coefficient measurement according to 

IEC61215:2005 by an accreditation testing laboratory according to ISO/IEC17025. 
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Table 1 Summary of investigations of soiling effects on PV systems 

Ref. Period of study Location dust density decreases rates method 

[4] 5 months Nepal 9.6711 g/m2 29.76% field 

 

[5] 

 

1 year 

Australia 

 

Indonesia 

0.17 mg/cm2 

 

0.37 mg/cm2 

6-8% 

 

16-19% 

 

field 

[6] 70 days Iran 6.0986 g/m2 21.47% field 

 

[7] 

 

5 months 

 

UAE 

 

5.44 g/m2 

37.63% (tilt 0o) 

14.11% (tilt 25o) 

10.95 % (tilt 45o) 

laboratory 

[8] 3 months Iraq - 35-40% laboratory 

[9] - United Kingdom - 7% laboratory 

[10] 3 months Iraq 25 g/m2 12 – 14% laboratory 

[11] 2 months Pakistan  1.11% (tilt 0o) 

  0.11% (tilt 90o) 

laboratory 

[12] 2 months Thailand - 6-8% field 

[13] 1 month Bangladesh - 26% field 

[14] 6 months Saudi Arabia 6.184 g/m2 50% field 

[15] 1 year Hong Kong 22 g/m2 26% laboratory 

[16] 8 months Cyprus - 6-13% field 

[17] 5 months Qatar - 30% field 

[18] 1 month Pakistan 4.6 g/m2 16.16% (mono-PV) 

11.54 % (poly-PV) 

field 

 

The data for analysis were mainly come from 3 parts consisting of the results, from the standard 

testing laboratory, short circuit current (Isc) of each module in outdoor condition, and a small PV grid-

connected system. Soiling accumulation on PV modules during each period in the dry season was observed. 

The comparison for the soiling increased rate between soiling on the glass and soiling on the soiled glass 

was highlighted. 

By the principle of solar cell as shown in Fig. 1, the short circuit current (Isc) of a solar cell is 

directly proportion with incident solar irradiance. It means that the effects of soiling accumulation on PV 

modules can directly be determined by the reduction of short circuit current. Transmission of solar 

irradiance onto cells in a module will be attenuated by soiling or dust on the glass of module. 
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(a) 

 

           

           (b)              (c) 

Fig. 1 Equivalent circuit of a solar cell and principle of its short circuit current 

   (a) Equivalent circuit of a solar cell 

   (b) Principle of short circuit current of a solar cell 

   (c) Electrical parameters and their temperature dependence  

As per the experiment, there were many pairs of modules, as same model, in comparison. In this 

paper, the mono crystalline was firstly selected to present in this paper. The specification of each PV module 

is mono-crystalline silicon 75 Wp, short circuit current (Isc) 4.80 A, current at maximum power (Imp) 4.40 A, 

open circuit voltage (Voc) 21.40 V, voltage at maximum power (Vmp) 17.00 V, and fill factor (FF) 0.72. 

2.1 Measurement of PV modules in the standard testing laboratory 

To ensure the actual module performance in prior to the outdoor experiment, each module was 

taken to the standard testing laboratory, according to ISO/IEC17025 accreditation. The measurement of 

performance at standard test condition (STC) was performed according to IEC61215:2005 clause 10.6 and 

IEC60904-1. The measurement of temperature coefficients was performed according to IEC61215:2005 

clause 10.4, respectively. Temperature coefficients consist of temperature coefficient of short circuit current 

(), temperature coefficients of open circuit voltage () and temperature coefficients of maximum power 

(), were obtained results from the standard testing laboratory. Electrical parameters, consisting of current-

voltage characteristic (I-V curve), short-circuit current (Isc), open-circuit voltage (Voc), current at 

maximum power point (Im), voltage at maximum power point (Vm), power at maximum power point (Pm), 

fill factor (FF), were obtained from solar simulator set in measurement of performance at STC.                 
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The uncertainty of measurement for performance at STC is 2.24% that is given by the laboratory. The 

measurement was done by the Pasan solar simulator IIIb with class AAA in accordance with IEC60904-9. 

2.2 Quantifying soiling accumulation on PV modules using short circuit current 

Each pair, with the same model, of PV modules were exposed in the outdoor condition. PV 

modules were installed on the free-standing rack mount structure, with tilt angle 14 degree facing to the 

south, on the flat roof of a building as shown in Fig.2. All PV modules, in prior to this experiment, were 

measured electrical performance parameters at STC, and temperature coefficients, from the standard testing 

laboratory, as described in the section 2.1. In this paper, the results of two mono-crystalline Silicon PV 

modules were focused. One PV module is called the clean module (PV11), and another PV module is called 

the soiled module (PV12). Firstly, both modules were completely cleaned, then the soiled module was not 

cleaned until the end of experiment. The clean module was completely cleaned at any periods of time when 

we would like to determine the soiling accumulation on the soiled module. The measuring data consisting 

of in-plane solar irradiance, ambient temperature and humidity, and module temperature, were collected in 

once a minute. The data were taken by the measuring instrument as listed in Table 2. The calculation and 

data filtering were manipulated by using php coding in parallel with Microsoft Excel. By the reason of 

response time difference between thermopile pyranometer and short circuit of modules measurement, it is 

necessity to do data filtering and data selection.  

 

     

Fig. 2 PV modules installation 

Table 2 List of instruments for outdoor measurement  

Measurement Item Instrument 

Data Logger Yokogawa DX2020 

Solar Irradiance Pyranometer CM11 Kipp & Zonen 

Module Temperature Thermocouple Type T 

Short circuit current of each module Shunt resistor (10A/75mV) 

PV modules were focused 

Setup instruments 
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In comparison, the different performance of Isc of two modules are corrected and verified by two methods.  

One is corrected by the ratio, called Rlab, of Isc at STC obtained from the laboratory results in section 2.1.  

Another method is corrected by using the ratio, called Routdoor, of slopes of Isc versus G on the first or earlier 

day after installation which was not the cloudy day as shown in Fig.3. 

 

 

(a) 

                         

           (b)          (c) 

Fig. 3 (a), (b) and (c) Outdoor method to correct the different performance of two modules 

   (a) daily profiles of irradiance, Isc (PV11), Isc (PV12) 

   (b) Isc (PV11) and Isc (PV12) versus irradiance 

   (c) Isc (PV12) versus Isc (PV11)  

 

Data of short circuit current (Isc) at any irradiance can be converted to Isc at STC, at 1000 W/m2 and 

module temperature at 25C, by using data of in-plane solar irradiance (G) and module temperature (Tm) as 

Eq. (1).  Daily slope of Isc versus G can be calculated by linear regression as Eq. (2). 

   Isc/at 25
o
C  =  Isc/at T (1+	�(Tm - 25))                       (1) 
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Where Isc/at T  and Tm are short circuit current and module temperature values were obtained by 

measurement at a particular time, � is the temperature coefficient of short circuit current from the standard 

testing laboratory (0.03%/C).  

slope of Isc   =   

� ��
�

�

���
⋅� ����

�
�

���
�� ��� ������

�

���

�

���

�� ��
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��� �

�        (2) 

 

Where �� and ���� are in-plane solar irradiance and short circuit current values were obtained by 

measurement at a particular time. 

When the clean module (PV11) was cleaned at the day-n, the effect of soiling accumulation can be determined 

by using the reduction of Isc with correction and converted to Isc at STC condition as shown in Fig. 4 

 

Fig. 4 Reduction of Isc due to soiling accumulation 

 

2.3 Soiling accumulation on PV modules in a PV system 

There was an existing small PV grid-connected system installed beside the experiment set in the 

section 2.2. PV modules in the system, as same as tilt angle of the above experiment, were put into operation 

since 2003, while the measuring equipment were well set up in 2010. The data consisting of in-plane solar 

irradiance, ambient temperature and humidity, wind data and module temperature, were collected in once a 

minute.   In this paper, we only analyze the values of dataset of system in some days such as rainy days. The 

data of DC power were converted to 1000 W/m2 and 25C or at STC condition, by using temperature 

coefficient of maximum power (), at the day after cleaning date. Data filtering and elimination of other losses 

were done in short term evaluation.  The values of power loss due to soiling accumulation were compared 

with the reduction of Isc of PV12 or the soiled module in the previous section. 

 

3. Results and discussion 

Results in this study mainly can be divided into 3 parts consisting of performance measurement of 

PV modules from standard testing laboratory, data set of short circuit current (Isc) of each pair of PV 

modules for the period of six months, and data from the existing PV system. Experiments were set up at 
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King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bang Khun Thian Campus. For the results 

of short circuit current, the two monocrystalline silicon PV modules, with the same model, were selected to 

report in this paper. 

 

3.1 Results from standard testing laboratory 

All PV modules were measured and presented in 2 test items consisting of performance at standard 

test condition (STC) and temperature coefficients according to clause 10.6 and clause 10.4 of 

IEC61215:2005 detailed in the section 2.1. The testing results were done by a standard testing laboratory 

according to ISO/IEC17025 accreditation. The testing results were shown in Table 3. The values of short 

circuit current (Isc) and temperature coefficients of short circuit current () were used in the section 3.2. 

For Module No. PV11, the measured Isc at STC is 92.29% of its nameplate, but the measured Isc at STC of 

Module No. PV12 is 91.25% of its nameplate, respectively. Module No. PV11 is called the clean module, 

and PV12 is called the soiled module in the section 3.2. The different values of Isc at STC of both modules 

can be corrected by the ratio of Isc at STC.  The ratio of Isc at STC of PV12 to Isc at STC of PV11 is called 

Rlab. From the results, the ratio, Rlab, is 1.011. The correction factor or Rlab will be used to compensate the 

data of Isc obtained by the outdoor data collection of both modules. The data of Isc from the outdoor 

experiments will be converted to 1000 W/m2 and 25C or at STC condition by using in-plane solar 

irradiance and value of temperature coefficient of Isc () of each module. 

 

Table 3 Parameters obtained by measurement of performance at standard test condition (STC) and 

measurement of temperature coefficients 

 

 

 

                                                              PV modules 

Parameters 

UNIT PV12 PV11 

Maximum Power (Pmax) W 59.20 61.70 

Open Circuit Voltage (Voc) V 21.60 21.70 

Maximum Power Voltage (Vmp)  V 15.70 15.70 

Short Circuit Current (Isc) A 4.38 4.43 

Maximum Power Current (Imp)  A 3.77 3.92 

Fill Factor (FF) % 62.50 64.20 

Temperature Coefficient of short circuit current () %/C 0.03 0.03 

Temperature Coefficient of open circuit voltage () %/C -0.36 -0.35 

Temperature Coefficient of maximum power () %/C -0.60 -0.54 
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3.2 Results of quantifying soiling accumulation using values of Isc 

In this section, all values of current are short circuit current value or Isc of modules. Two 

monocrystalline Si PV modules were selected to report in this paper. Both modules having laboratory 

results, PV11 and PV12, were exposed in the outdoor condition for a period of six months, during 1st 

September 2019 and 29th February 2020. Both modules were completely cleaned as the initial condition of 

the experiment. The data consisting of Isc, in-plane solar irradiance, module temperature and ambient 

temperature were collected in once a minute. The recoding raw data of Isc of each module were corrected 

or compensated with Rlab and converted to STC condition by using irradiance (G) and each module 

temperature coefficient of Isc (). Data processing and data filtering were also done.  Module No. PV12 

was not cleaned until end of the experiment. Module No. PV11 was frequently cleaned for quantifying 

soiling accumulation of Module No. PV12. 

Results of Isc, with correction ratio and converted to 1000 W/m2 and 25C condition or at STC 

condition, were plotted in Fig. 5. Dashed line shows the day with rainfall. Dash-dotted line shows the day 

which module cleaning. The reduction of transmission to PV cells, due to soiling accumulation or dust 

deposition on its glass, can be evaluated by the reduction of Isc. The ratio of Isc of PV12 to PV11 can be 

plotted in Fig. 6.   

 

 

 

Fig. 5 Isc of both modules corrected with Rlab and converted to 1000 W/m2 and 25C 
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Fig. 6 Ratio of Isc of soiled module (PV12) to the clean module (PV11) with Rlab and converted to STC 

condition 

 

 

 

 

Fig. 7 Profile of soiling accumulation quantifying by the ratio of short circuit current 
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 Table 4 List of cleaning dates of Module No. PV11 

 

 

The soiling accumulation on module can be determined and quantified by the data of Isc of the day 

after cleaning the module PV11. From Fig.5, dates, consisting of d1, d2, d4, d5 and d7, are dates of module 

PV11 cleaning. In the country, it is normally expected the dry season without rainy day beginning in the 

earlier or the middle of October. From the results, it was found that there was no period of no rain more 

than two weeks until the middle of November 2019. The longest period with no rain was 42 days between 

the date d3 (November 14, 2019) and the date d6 (December 28, 2019) as shown in Fig. 5.  At the date after 

d3, both modules were completely cleaned by the rain. At the date after d4 and d5, soiling accumulation 

was about 3.2% for 19 days and 6.25% for 34 days, respectively. Fig. 9 shows the profile of transmission 

loss due to soiling accumulation observed on each day after cleaning date. 

 

 

Fig. 8 Short circuit current of Module No. PV11 normalized by Isc at STC from laboratory 

 

List of Date Date of module cleaning Ratio after cleaning (Isoiled / Iclean) 

d1 10-Oct-2019 0.9943 (0.57%) 

d2 17-Oct-2019 0.9916 (0.84%) 

d4 3-Dec-2019 0.9680 (3.20%) 

d5 18-Dec-2019 0.9375 (6.25%) 

d7 12-Feb-2020 0.9658 (3.42%) 
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Fig. 9 Short circuit current of Module No. PV12 normalized by Isc at STC from laboratory 

 

The dataset of Isc of each module, from outdoor measurement, can be normalized by its reference 

value of Isc from laboratory results. The normalized values of Isc can be calculated and plotted in Fig. 8 

and Fig. 9. Quantifying soiling accumulation of each module can be done on each day along the period of 

the study. From the calculated results, transmission loss due to soiling accumulation was 6.63%, between 

d3 and d6, for the period of 42 days with no rain. In this investigation, the maximum transmission loss due 

to soiling accumulation was 8.8% at the date d6. 

From Fig. 6, it is observed that the ratio of Isc of soiled module, PV12, to Isc of clean module, 

PV11, after cleaning date. After the date d4, the increasing of ratio was observed in the circle mark. It can 

be described that the rate of increasing of soiling accumulation or dust deposition on the clean glass is 

different to the rate of increasing of accumulation on the soiled layer on the glass. It is confirmed by Fig.8 

and Fig.9 that reduction of Isc of PV11 was more than reduction of Isc of PV12 during period of 15 days, 

from d4 to d5. Transmission loss, due to soiling accumulation, of PV11 reduced 0.71% from 0.11% to 

0.82%, but PV12 reduced 0.31% from 5.21% to 5.50%. The observation can be described by adhesion force 

of dust particles on glass, especially in dry condition. Gravity force and electrostatic force were applied. 

The growth rate of dust deposition of the first layer on glass is more than the growth rate of other layers of 

dust deposition on top of soiled glass. It can be confirmed by the phenomena in another short period after 

d1 cleaning date. From the results in this section, it can be summarized that 

 - The investigation period was 6 months between September 1, 2019 and February 29, 2020.  It is 

focused on periods of days with no rain.  Unfortunately, the experiment cannot be continued in the summer 

dry season, March – April 2020, because of the COVID-19 pandemic lockdown.  
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 - The longest period of no rain, in this study, was 42 days. Transmission loss due to soiling 

accumulation was 6.63% for a period of 42 days.  Quantifying of transmission loss due to soiling 

accumulation can be described by reduction of Isc in field operation normalized with Isc at STC. 

 - It is found that increasing rate of soiling accumulation on glass was higher that increasing rate of 

soiling on the layer of soiled glass. 

 - Quantifying of soiling accumulation on PV module can be determined by laboratory results 

consisting of measurement of temperature coefficient of Isc and measurement of performance at standard 

test condition (at STC). The method is validated by cleaning another module and comparing to the soiled 

module in the outdoor condition. 

 

3.3 Results of comparison on a PV system 

There was an existing PV grid-connected system beside the experiment in the section 3.2. PV 

modules in the system were put in operation since 2003. In this paper, we only analyze the values of dataset 

of system in some days such as rainy days. The data of DC power were converted to 1000 W/m2 and 25C 

or at STC condition, by using temperature coefficient of maximum power (), at the day after cleaning date 

as shown the d5 date.  At day after d3 date, the values of DC power, converted to STC condition, were 

completely cleaned by rain as same as the values of DC power at the day after d5 date.  The evaluation was 

7.1% of power loss due to soiling accumulation, between d3 and d5, for a period of 34 days with no rain. At 

the same period between d3 and d5, reduction of Isc due to soiling accumulation of module No. PV12 was 

6.25%. Quantifying transmission loss due to soiling accumulation on a module may be different to power 

loss due to soiling accumulation with various parameters such as influences of other losses or gradient of 

dust deposition on modules or variation of performance of modules in the string. However, the experiment 

setup to study reduction of Isc due to soiling accumulation was treated more than preliminary observation 

on soiling loss of the PV system.   

 

4. Conclusions 

The reduction of optical transmission of solar cell in a module can be determined by the reduction 

of the short circuit current or Isc. Quantifying soiling accumulation on a PV module can also be evaluated 

by the short circuit current. In this paper, the study can be divided into 3 parts consisting of (1) performance 

measurement by a standard testing laboratory, (2) quantifying soiling accumulation on PV modules using 

short circuit current, and (3) observation of soiling accumulation on PV modules in a PV system. There 

were two selected mono-crystalline Si PV modules to describe in this study. Both modules were measured 

the performance at standard test condition (at STC) and temperature coefficients of short circuit current (), 

of open circuit voltage () and of maximum power () according to IEC61215:2005 clause.10.6 and 10.4, 

respectively. Both modules were exposed to outdoor conditions for a period of 6 months between 
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September 2019 and February 2020. One module (PV11) was called a clean module, and another module 

(PV12) was called a soiled module. The different performance of Isc was corrected or compensated by the 

results of performance measurement at STC. The recorded data of Isc were converted to 1000 W/m2 and 

25C by using temperature coefficient of Isc. PV11 was cleaned to quantifying soiling accumulation of 

PV12 by using the ratio of Isoiled to Iclean at any observation dates.  From the results, it is found that (1) 

maximum soiling accumulation is 8.8%, (2) soiling accumulation increased 6.6% for a period of 42 days 

with no rain, and (3) rate of increasing of soiling accumulation on clean glass was higher than rate of 

increasing on the soiled glass of PV modules. It means that dust deposition rapidly increases after cleaning 

PV modules. It may be explained by the adhesive force, due to gravity and electrostatic, of the first layer or 

the earlier layers of dust deposition is more than other layers of dust deposition, especially in dry season.  

Finally, the power loss due to soiling accumulation of PV modules of a PV system, were preliminarily also 

observed and compared to the reduction of Isc of the module. Difference of this work is to use the precision 

measurement from the standard laboratory for evaluation soiling accumulation of field observation.  This 

research mostly benefits for PV power plants in Thailand because there clearly demonstrate the effects of 

dust accumulation on electrical performance of PV modules.  Moreover, the maintenance costs regarding 

the cleaning of PV modules can be done with optimum solution for operation of PV power plants. 
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Abstract 

In this research, a three-parameter Lindley distribution is improved by truncating from both left and 

right sides.  The truncated three-parameter Lindley distribution is proposed about the probability density 

function, cumulative distribution function, survival function, hazard function, moments and parameter 

estimation. The developed distribution and the baseline distribution are applied 4 real lifetime datasets and are 

compared the model performances.  The numerical experiments reveal that the truncated three-parameter 

Lindley distribution gives the lowest values of the negative log-likelihood ( -Log( L) )  and the Akaike 

information criterion (AIC). Moreover, the developed distribution provides a large p-values in Kolmogorov-

Smirnov test (K-S test). 

 

Keywords: Three-parameter Lindley distribution; Lifetime data; Truncated distribution 

 

1. Introduction 

Lindley distribution, proposed by Lindley [1], is one way of modelling to explain lifetime data in 

term of system or mechanism. Lindley distribution is continuously developed to increase the model 

performance, for example, Shanker and Mishra [2, 3] represented the probability density function (P.D.F) 

and cumulative distribution function (C.D.F) of two-parameter and quasi two-parameter Lindley 

distributions, respectively. 

A three-parameter Lindley distribution (TLD), proposed by Shanker et al. [4], contains two-

parameter gamma distribution and one parameter exponential and Lindley distributions are specific case. It 

has been applied for modelling lifetime data. The P.D.F and the C.D.F are given as 
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where 0,0,0x   and 0  . The P.D.F. and C.D.F. plots of the three-parameter 

Lindley distribution for different values of  ,  and   are represented in Fig. 1. 

 

Fig. 1 P.D.F and C.D.F plots of TLD for different values of parameters , α and  

 

The three-parameter Lindley distribution is applied for some lifetime data, for example, Shanker et al. [4] 

applied for the survival times of guinea pigs infected with virulent tubercle bacilli, AI-Omari et al.  [ 5] 

proposed using the three-parameter Lindley distribution for economic design of acceptance sampling plans 

for truncated life tests. 

Truncated distribution is one of the famous techniques to increase a robustness of an estimator from 

a parent distribution.  The truncated distribution on a smaller interval provides a new distribution than a 

parent distribution.  Johnson et al.  [ 6]  derived a truncated normal distribution from the standard normal 

distribution. For others distributions, especially, lifetime distribution, there are many researchers proposed 

truncated lifetime distributions. For example, Savenkov [7] proposed a truncated the Weibull distribution 

which is to be utilized to evaluate the theoretical capacity factor of potential wind (or wave) energy.  It was 

found that a truncated form of Weibull distribution is used for modeling the effect in the cut-in wind speed 

or cut-in wave height of a power generator. Aryuyuen [8]  introduced a truncated two-parameter Lindley 

distribution and its utilization. The truncated two-parameter Lindley distribution provides a reasonable and 

better implementation of the real data. Zaninetti [9] applied a truncated two-parameter Lindley distribution 

of the luminosity function of the Sloan Digital Sky Survey ( SDSS)  galaxies and to the photometric 

maximum of the 2MASS Redshift Survey (2MRS) galaxies. 

To increase the robustness of the estimator, a truncated three-Lindley distribution is proposed in 

this study. It is presented in term of probability density function, cumulative distribution function, survival 

function (S(x)), hazard function (H(x)), parameter estimation and application for 4 lifetime data. 
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2. Truncating Distribution 

Let   ,X , a continuous random variable, be a parent distribution with the parameter Θ . 

The P.D.F. and C.D.F of X  have infinite support and are within    bxa,b,a . The P.D.F of 

the truncated distribution where  bxa is given as equation (2) [10]: 
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The parent distribution can be truncated both left and right sides or be truncated only one side. In this study, 

the three-parameter Lindley distribution is presented truncation for both sides that is called a doubly 

truncated distribution. 

 

3. Method 

The three-parameter Lindley distribution is developed by truncation both left and right sides. The 

P.D. F and C. D. F.  of the developed distribution are shown in section 3. 1 and 3. 2.  Then, its statistical 

properties are presented in term of survival and hazard functions, moments and parameter estimation using 

maximum likelihood estimation as shown in section 3.3 to 3.5, respectively. 

3.1 The P.D.F of Truncated Three- Parameter Lindley Distribution (TTLD)  

Let X~ TTLD  b,a,,,   be distributed as the TTLD random variable with the parameter  

 , ,  , a and b, the P.D.F is shown in equation (3). 
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and  0)x(t   otherwise. 

Proof.  Let X  TLD   ,,  and X  be called the TTLD on interval [a, b] with parameter  , and 

respectively. )bxax(t   has the property as: 
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3.2 The C.D.F of TTLD 

The C.D.F of TTLD is given by equation (4). 

   
    ba

xa

ebea

exea
)bxax(T















                                (4) 

The P.D.F and C.D.F plots of TTLD are shown in Fig. 2. Based on a comparison of P.D.F plots in Fig. 1 

and Fig. 2, the TTLD gives a higher value of P.D.F than TLD for the same parameters  ,  and  . 

 

Fig. 2 P.D.F and C.D.F plots of TTLD on [1.0,5.0] 
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3.3 Survival and hazard functions 

S(x), a survival function, is the feasibility that a matter survives longer than time x. It is written as: 

              xF10XP)x(S     
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H(x), a hazard function, is the ratio of t(x) to S(x), given by 
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The S(x) and H(x) plots of TTLD are shown in Fig. 3. Fig. 3 shows that the S(x) plots are decreasing. The 

H(x) plots are similar to bathtub curve and it trends to increase. 

 

Fig. 3 S(x) and H(x) plots of TTLD on [1.0, 5.0] 

3.4 Moments  

Moments of the proposed distribution provide some characteristics of TTLD such as mean, 

variance, skewness, kurtosis, etc. Some moments are shown through moments generating function that as:   
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By using the gramma function   dxexb,k
b

0

x1k
   , the equation (7) is written as equation (8). 
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E(X) and V(X) are revealed in equation (9) and (10). 

                         
    ba

1

ebea

a,3b,3a,2b,2
XE1'

 




 


                                                             (9) 

                           
    ba2

2

ebea

a,4b,4a,3b,3
XE2'

 




 


  

    22 ))X(E()X(E)X(V   

                  
    

          
    

2

baba2 ebea

a,3b,3a,2b,2

ebea

a,4b,4a,3b,3























  





  (10) 

3.5 Parameter Estimation 

The parameter estimation of TTLD is answered using maximum likelihood estimation (MLE). Let 

 n21 x,...,x,xx~  be a random sample with size n.  X  TTLD  b,a,,,   is independent and 

identically distributed. The likelihood function of TTLD ( )x~(L  ) is as equation (11), 

 
   













n

1i
ba

ix
i

2

beae

ex
)x~(L










.                              (11) 

The log-likelihood function of  X  based on x~  is given as 
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The MLEs of  ,  and   can be solved using equation (12), (13) and (14), respectively. 
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Sine equation (12), (13) and (14) are nonlinear algebraic equation and are not in closed-form expression, 

the parameters  ˆ,ˆ  and ̂ are answered using Newton-Raphson method. 

  

4. Applications 

               The baseline distribution and the proposed distribution are applied for 4 lifetime datasets.  The 

performance of the TLD and the TTLD are considered using –log (L), Akaike’s information criterion (AIC) 

and Kolmogorov-Smirnov test (K-S test) as equation (15) and (16). 

  p2Llog2AIC   ,                                                          (15) 

   xFxFSK 0n
x

 sup ,                                                        (16) 

where Fn(x) is the empirical cumulative probability, F0(x) is the theoretical cumulative distribution function 

evaluated at x, n is a number of samples and p is a number of parameters. An appropriate distribution will 

provide the lowest values of –log (L) and AIC. Moreover, the model gives a large p-values for K-S test 

(>0.05), the model corresponds the real dataset. The details of the 4 lifetime datasets with descriptive 

statistics are as: 

Dataset 1: The number of cycles to failure for 25 100-cm specimens of yarn, tested at a particular strain 

level [11] 

15 20 38 42 61 76 86 98 121 146 149 157 175 

176 180 180 198 220 224 251 264 282 321 325 653  

Dataset 2: The number of million revolutions before failure for each of the 23 deep groove ball bearings in 

the life tests [11]. 

17.88 28.92 33.00 41.52 42.12 45.60 48.80 51.84 51.96 54.12 55.56 67.80 

68.44 68.64 68.88 84.12 93.12 98.64 105.12 105.84 127.92 128.04 173.40  
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Dataset 3: The strength values of 63 pieces of 1.5 cm glass fibers measured at the National Physical 

Laboratory, England. Unfortunately, the units of measurements are not given in the paper, and they are 

taken from Smith & Naylor [12]. 

0.55 0.93 1.25 1.36 1.49 1.52 1.58 1.61 1.64 1.68 1.73 1.81 2.00 

0.74 1.04 1.27 1.39 1.49 1.53 1.59 1.61 1.66 1.68 1.76 1.82 2.01 

0.77 1.11 1.28 1.42 1.50 1.54 1.60 1.62 1.66 1.69 1.76 1.84 2.24 

0.81 1.13 1.29 1.48 1.50 1.55 1.61 1.62 1.66 1.70 1.77 1.84 0.84 

1.24 1.30 1.48 1.51 1.55 1.61 1.63 1.67 1.70 1.78 1.89   

Dataset 4: The strength (mega Pascal) values of 31 pieces of glass of the aircraft window [13]. 

18.83 20.8 21.657 23.03 23.23 24.05 24.321 25.5 25.52 25.8 26.69 26.77 26.78 

27.05 27.67 29.9 31.11 33.2 33.73 33.76 33.89 34.76 35.75 35.91 36.98 37.08 

37.09 39.58 44.045 45.29 45.381         

The descriptive statistics of the 4 datasets are shown in Table 1.  Based on the results of table1, 

there is a rather high variation for dataset 1 and 2 and a low variation for dataset 3 and 4 the skewness 

coefficient (S.C.) of the dataset 1 and 2 are greater than +1 that mean the both datasets are highly positive 

skewed distribution [14]. The kurtosis coefficients of the dataset are between -0.622 to 5.662. 

Table 1 Mean, standard deviation (S.D.), skewness coefficient (S.C.) and kurtosis coefficient (K.C.) of the 

4 datasets 

Dataset Mean S.D. S.C. K.C. 
1 178.3200 133.8008 1.842 5.662 
2 72.2296 37.4804 1.009 0.929 
3 1.5068 0.3241 -0.922 1.103 
4 30.8114 7.2534 0.426 -0.622 

 

The numerical experiments are shown in Table 2. It reveals –log (L), AIC and K-S test of TLD and 

TTLD for 4 lifetime datasets. TTLD is a consistently better fit than TLD because most of the datasets have 

the lower –log (L) and AIC. In addition, the TTLD gives a larger p-value (p-value > 0.05) for K-S test 

except dataset 3. Both TLD and TTLD do not fit for dataset 3 because they provide a small p-value (p-value 

< 0.05) for the K-S test. It is possible that dataset 3, a very small standard deviation and negatively skewed 

distribution, is suitable for the other distributions. For dataset 4, the TTLD corresponds the dataset, but 

TLD does not correspond the dataset because the TTLD has a large p-value (p-value = 0.7467) for the K-S 

test while TLD has a small p-value (p-value < 0.05) for the K-S test. 
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Table 2 Parameter estimation and statistic values of TLD and TTLD based on lifetime datasets 

Dataset Parameter 
Parameter 
Estimation 

TLD 

Parameter 
Estimation 

TTLD 

–log(L) 
TLD 

 

–log(L) 
TTLD 

 

AIC 
TLD 

AIC 
TTLD 

 

K-S 
(p-value) 

TLD 

K-S 
(p-value) 

TTLD 
 

1  0.0109 0.01096 152.5336 152.0522 311.0672 314.1044 0.1135 
(0.8688) 

 

0.1126 
(0.8742)  1.4310-4 1.7110-4 

 4.2810-4 5.1210-4 

a - 15 

b - 653 

2  0.0274399 0.0250 115.6319 112.2088 237.2638 234.4176 0.1899 
(0.3348) 

0.1274 
(0.8041)  0.0000041 0.0003 

 0.0000081 0.0001 

a - 17.88 

b - 173.40 

3  1.3663 0.1497 64.6158 30.0305 135.2316 70.0610 0.3785 
 (1.610-8) 

0.2442 
(8.610-4)  6.3610-6 0.0001 

 1.5610-4 0.0005 

a - 0.55 

b - 2.24 

4  0.06154 0.05352 127.6618 101.0968 261.3237 212.1937 0.3702 
(<0.01) 

0.1169 
(0.7467)  0.00037 0.00014 

 0.00020 0.000075 

a - 18.83 

b - 45.3810 

 

5. Conclusion 

In this study, the three-parameter Lindley distribution is developed by truncating from both left and 

right sides. The truncated three- parameter Lindley distribution is presented with its statistical properties 

such as a probability density function, cumulative distribution function, survival function, hazard function, 

moments and parameter estimation. In addition, the improved distribution is applied for 4 real lifetime 

datasets. The model performances are compared using the negative log-likelihood –log (L), the Akaike 

information criterion (AIC) and the Kolmogorov-Smirnov test (K-S test). The results reveal that the 

developed distribution provides the model which is a better fit than the baseline distribution because most 

of the datasets has a smaller –log (L) and AIC. In addition, the proposed distribution gives a large p-values 

for K-S test. 
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บทคัดย่อ  

งานนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อพฒันาวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีโดยการใชเ้ส้นใยปาลม์นํ� ามนั

เป็นสารเสริมแรงเพื�อให้มีความเหมาะสมกบัการนาํไปใชง้านบรรจุภณัฑ์แบบใช้ครั� งเดียว เนื�องจากทั�งกลูเตนและ

เส้นใยปาล์มเป็นวสัดุที�สามารถย่อยสลายไดด้ว้ยวิธีทางชีวภาพ สําหรับขั�นตอนการเตรียมชิ�นงานทดสอบ กลูเตน

จากขา้วสาลีถูกผสมกบัเส้นใยปาลม์นํ� ามนัดว้ยเครื�องผสมระบบปิดและขึ�นรูปชิ�นงานทดสอบโดยใชเ้ครื�องอดัดว้ย

ความดัน ผลของปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามันที�ถูกปรับเปลี�ยน ตั� งแต่ 0 – 15%โดยนํ� าหนัก ถูกประเมินด้วยการ

ทดสอบแรงดึง แรงกระแทก การหาค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ การดูดซับนํ� า และการตรวจสอบทาง

สัณฐานวิทยา กลีเซอรอล ปริมาณ 30%โดยนํ� าหนกัของกลูเตนถูกใชเ้ป็นสารพลาสติไซเซอร์ ผลการทดลอง พบว่า 

การเพิ�มปริมาณเส้นใยปาล์มมีผลทาํให้ค่ามอดุลสัความตา้นทานแรงดึง ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด ค่าความ

ตา้นทานแรงกระแทก และค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้มีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น ในขณะที�ค่าเปอร์เซ็นตก์าร

ยืดตัว ณ จุดขาดมีแนวโน้มลดลง เส้นใยปาล์มมีประสิทธิภาพในการเสริมแรงให้กับกลูเตนเนื�องจากพันธะ

ไฮโดรเจนที�เกิดขึ�นระหว่างหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใยปาลม์นํ� ามนักบัพนัธะเปปไทด์ของกลูเตนจากขา้วสาลี การมี

อยู่ของเส้นใยปาล์มนํ� ามนัในวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีช่วยขดัขวางการดูดซับนํ� าให้มีปริมาณ

ลดลง วสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีการเติมเส้นใยปาลม์นํ�ามนั 15% โดยนํ� าหนกัเป็นสูตรที�ดีที�สุด

เมื�อพิจารณาจากสมบติัที�เปลี�ยนแปลงไป 

 

คําสําคัญ: กลูเตน; เส้นใยปาลม์นํ�ามนั; สมบติัทางกล; สมบติัทางกายภาพ; วสัดุเชิงประกอบชีวภาพ 
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Abstract 

This work aimed to develop wheat gluten (WG) based biocomposite by using oil palm fiber (OPF) as 

reinforcement for suitable single-use packaging applications.  Because both WG and OPF are biodegradable 

materials. For specimen preparation, WG was melt-blended with OPF in an internal mixer and specimens were 

formed by using compression molding. The effects of OPF loading, varying from 0 to 15 wt% , were evaluated 

by tensile and impact testing, glass transition temperature ( Tg)  measurement, water absorption and 

morphological analysis. A 30 wt%  of glycerol based on WG acts as a plasticizer. The increase in OPF loading 

resulted in the increases in tensile modulus, ultimate tensile stress, impact strength and Tg value whereas 

% elongation at break tended to decrease. The reinforcing effectiveness of OPF was attributed to the hydrogen 

bonding between the hydroxyl group of OPF and the peptide bond of WG. The water absorption of WG was 

interfered by the presence of OPF.  WG based biocomposite containing OPF content of 15 wt%  was the 

optimum formulation by consideration of changed properties.  

 

Keyword: Gluten; Oil palm fiber; Mechanical properties; Physical properties; Biocomposite 

 

1. บทนํา 

ขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาทางสิ�งแวดลอ้มที�ทั�วโลกรวมถึงประเทศไทยเริ�มให้ความสําคญัในการแกไ้ข

ปัญหาเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี� เพราะขยะพลาสติกส่วนใหญ่เป็นขยะที�มาจากบรรจุภณัฑแ์บบใชค้รั� งเดียวและส่วนใหญ่

ผลิตมาจากพลาสติกที�ย่อยสลายได้ยาก และหากมีการจดัการกับขยะพลาสติกที�ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ�งแวดลอ้มอย่างรุนแรง แนวทางหนึ� งในการลดปัญหาขยะพลาสติก คือ การส่งเสริมให้เกิดการนําพลาสติกที�

สามารถยอ่ยสลายไดด้ว้ยวิธีทางชีวภาพ (Biodegradable plastic) มาผลิตเป็นบรรจุภณัฑแ์บบใชค้รั� งเดียว  

กลูเตน (Gluten) เป็นโปรตีนที�ไดม้าจากพืช เช่น ขา้วสาลี ขา้วโอ๊ต ขา้วไรท ์ขา้วบาร์เล่ย ์และขา้วโพด เป็น

ตน้ [1] การนาํกลูเตนมาเติมสารพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer) มีผลทาํใหอุ้ณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ลดลง 

และช่วยทาํให้กลูเตนสามารถขึ�นรูปไดง้่ายมากขึ�น กลูเตนที�มีการเติมสารพลาสติไซเซอร์สามารถขึ�นรูปไดด้ว้ย

กระบวนขึ�นรูปของเทอร์โมพลาสติก [2] นอกจากนี�กลูเตนยงัสามารถย่อยสลายไดง้่ายดว้ยวิธีการทางชีวภาพโดย

ไม่มีการปลดปล่อยสารพิษ และมีราคาที�ไม่แพง [2-3] กลูเตนจึงถือว่าเป็นวตัถุดิบที�มีความเหมาะสมในการนาํมา

ทาํเป็นพลาสติกชีวภาพเพื�อนาํมาใชง้านเป็นบรรจุภณัฑแ์บบใชค้รั� งเดียว กลูเตนจากขา้วสาลีเกิดจากการรวมตวักนั

ของโปรตีนกลู เตนิน (Glutenin) และไกลอะดิน (Gliadin) โดยการสร้างพันธะไดซัลไฟด์ (Disulfide bond) 

ระหว่างกัน [1] กลูเตนมีสมบัติเป็นวิสโคอิลาสติก (Viscoelastic) เนื�องจากกลูเตนินมีสมบัติยืดหยุ่น (Elastic 

properties) ในขณะที�ไกลอะดินแสดงสมบติัไหลหนืด (Viscous properties) [4] กลูเตนจากขา้วสาลีจึงสามารถถูก

นํามาขึ�นรูปเป็นฟิล์มและพลาสติกได้  แต่อย่างไรก็ตาม กลูเตนมีความสามารถในการขึ�นรูปได้ค่อนข้างยาก           
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มีสมบติัค่อนขา้งเปราะ และทนต่อแรงกระแทกไดต้ํ�า เนื�องจากมีค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ (Glass 

Transition Temperature, Tg) สูง จากงานวิจัยจาํนวนหนึ� ง แสดงให้เห็นว่า การเติมสารพลาสติไซเซอร์ลงใน

กลูเตนมีส่วนช่วยในการปรับปรุงความสามารถในการขึ�นรูป และเพิ�มความเหนียว แต่มีผลทาํให้ค่ามอดุลสั และ

ความแข็งแรงทางกลลดลง [3, 5-7] จากงานวิจัยที�ผ่านของผูว้ิจัย [7] เป็นการศึกษาผลของการเติมกลีเซอรัล 

(Glycerol) และยางธรรมชาติอิพอกไซด ์(Epoxidized Natural Rubber, ENR) ลงในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้ว

สาลีที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงสมบติั จากงานวิจยัพบว่า ทั�งกรณีการเติมกลีเซอรัล และการเติมยางธรรมชาติอิพอก

ไซด์ปริมาณเพิ�มมากขึ�นมีผลทาํให้ค่าความทนแรงกระแทก และค่าการยืดตวั ณ จุดขาดมีค่าเพิ�มสูงขึ�น แต่มีผลทาํ

ใหค้่ามอดุลสัและความตา้นทานแรงดึงลดลง และการเติมยางธรรมชาติอิพอกไซด์ยงัมีผลทาํใหส้มบติัความทนต่อ

นํ�าเพิ�มมากขึ�น  นอกจากนี� ยงัมีงานวิจยัอีกจาํนวนหนึ�งที�ไดท้าํการศึกษาการปรับปรุงสมบติัทางกลและความทนต่อ

นํ�าของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนที�มีการเติมสารพลาสติไซเซอร์ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การเติมสารเสริมแรง [8-9] 

หรือการปรับสภาวะความเป็นกรด-เบสในระหว่างการผสม [8, 10] เป็นตน้ Cortés-Triviño และคณะ [8] ไดศึ้กษา

พบว่า การเติมนาโนเคลย ์(nanoclay) และการปรับสภาวะาความเป็นกรด-เบสในระหวา่งการผสมให้มีค่ามากกว่า 

10 มีผลทาํให้พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนที�มีการเติมกลีเซอรัลและนํ� ากลั�นเป็นสารพลาสติไซเซอร์มีค่ามอดุลสั

และค่าความตา้นทานแรงดึงเพิ�มสูงขึ�น และค่าการดูดซับนํ� าลดลง เนื�องจากสภาวะที�เป็นด่างช่วยทาํให้นาโนเคลย์

แยกชั�นและกระจายตวัไดดี้ขึ�น จากงานวิจยัของ Chantapet และคณะ [9] ไดท้าํการศึกษาผลของเติมลิกนินคราฟท ์

(Kraft Lignin) ลงในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีที�มีการเติมกลีเซอรัลเป็นสารพลาสติไซเซอร์ พบว่า   

ลิกนินคราฟทมี์ส่วนช่วยปรับปรุงสมบติัการรับแรงดึง โดยมีผลทาํใหค้่ามอดุลสัและความตา้นทานแรงดึงสูงสุดมี

ค่าเพิ�มสูงขึ�น และช่วยลดค่าการดูดซับนํ� าให้มีค่าลดลง Jiménez-Rosado และคณะ [10] ไดท้าํการศึกษาพบว่า การ

ปรับค่าความเป็นกรด-เบสในระหว่างการผสมให้มีค่าเท่ากบั 9 มีผลทาํให้พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มี

การเติมกลีเซอรัลและนํ� ากลั�นเป็นสารพลาสติไซเซอร์มีค่าความตา้นทานแรงดึงเพิ�มสูงขึ�น เนื�องจากสภาวะด่างมี

ผลทาํให้กลูเตนเกิดปฏิกิริยาการเชื�อมโยง (Crosslinking) สําหรับในงานวิจยันี�  ผูว้ิจยัมีแนวคิดในการปรับปรุง

สมบติัของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนที�มีการเติมสารพลาสติไซเซอร์โดยการเสริมแรงดว้ยการเติมเส้นใยปาล์ม

นํ� ามนั (Oil palm fiber)  เนื�องจากเส้นใยปาล์มนํ� ามนัเป็นเส้นใยที�มีความเหนียว เป็นวสัดุที�สามารถย่อยสลายได้

ด้วยวิธีการทางชีวภาพ ราคาถูก และเป็นเศษวสัดุเหลือทิ�งทางการเกษตรที�สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย 

นอกจากนี� เส้นใยปาล์มนํ� ามันมีองค์ประกอบหลัก คือเซลลูโลส [11] ซึ� งมีหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl group) 

สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bonding) กับพันธะเปปไทด์ (Peptide bond) ในโมเลกุลของโปรตีน

กลูเตนได ้ ดงันั�นจึงมีความเป็นไปสูงที�การส่งผ่านแรงระหว่างกลูเตนไปยงัเส้นใยปาล์มนํ� ามนัจะเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพซึ� งอาจมีส่วนช่วยเพิ�มค่ามอดุลสัหรือความคงรูปที�ลดลงไปจากผลของการเติมสารพลาสติไซเซอร์ 

และช่วยเพิ�มความเหนียวหรือความทนแรงกระแทกใหก้บัพลาสติกชีวภาพจากกลูเตน โดยสมบติัทั�งสองประการนี�

ถือเป็นสมบติัที�มีความสําคญัต่อการนาํพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนไปใชใ้นงานบรรจุภณัฑ์ควบคู่ไปกบัการเติม

เส้นใยปาลม์นํ�ามนัยงัมีส่วนช่วยลดตน้ทุนในการผลิตอีกดว้ย 
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ดังนั�นในงานวิจยันี� จะทาํการศึกษาการปรับปรุงสมบัติทางกล และทางกายภาพของวสัดุเชิงประกอบ

ชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�เสริมแรงดว้ยเส้นใยปาลม์นํ� ามนั โดยการปรับเปลี�ยนปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัและ

ทาํการประเมินผลการวิจยัจากการทดสอบแรงดึงและแรงกระแทก การหาค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ 

การดูดซบันํ�า และการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยาของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�เสริมแรงดว้ย

เส้นใยปาลม์นํ�ามนั  

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 วัตถุดิบและสารเคมี 

วตัถุดิบและสารเคมีที�ใชใ้นงานวิจยันี�  ประกอบดว้ย 1) กลูเตนขา้วสาลี จดัจาํหน่ายโดย บริษทั เจ.เอน็.พี.ไอ. 

อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด โดยมีองค์ประกอบดังนี�  คือ มีปริมาณโปรตีน 79.4% ปริมาณสตาร์ชที�หลงเหลือ 6.3% 

ไขมนั 6.0% เส้นใย 4.4% และสารเจือปนอื�นๆ 3.9%  2) เส้นใยปาลม์นํ�ามนั จากบริษทั วิจิตรภณัฑป์าลม์ออยล ์จาํกดั 

(มหาชน) โดยในงานวิจยัไดมี้การเตรียมเส้นใยก่อนนํามาผสมกบักลูเตน โดยการลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ� า และ    

ทาํการอบไล่ความชื�นที�อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ในตูอ้บลมร้อน เป็นเวลา 24 ชั�วโมง หลงัจากนั�นทาํการตดัเส้น

ใยปาล์มนํ� ามนัให้มีขนาดความยาวเส้นใยที� 0.5 เซนติเมตร และ 3) กลีเซอรัลของบริษทั Ajax Finechem Pty จาํกัด 

ทาํหนา้ที�เป็นสารพลาสติไซเซอร์ 
 

2.2 ขั�นตอนการผสมและขึ�นรูปชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ

กลูเตนข้าวสาลแีละเส้นใยปาล์มนํ�ามัน 

สําหรับขั�นตอนการดาํเนินงานในห้วขอ้นี�  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนการผสมวตัถุดิบ

ดว้ยเครื�องผสมระบบปิด (Internal mixer) เพื�อทาํให้กลีเซอรัลและเส้นใยปาลม์ถูกกระจายตวัไดอ้ยา่สมํ�าเสมอ และ

หลังจากนั� นนําของผสมที�ได้มาทําการขึ� นรูปเป็นชิ�นงานทดสอบด้วยเครื� องอัดด้วยความดัน (Compression 

molding) 

2.2.1 ขั�นตอนการผสมกลูเตนข้าวสาล ีเส้นใยปาล์มนํ�ามัน และกลเีซอรัล  

ขั�นตอนการผสมถูกเริ�มตน้จากนาํเส้นใยปาลม์นํ� ามนัที�ผา่นการเตรียมเส้นใยแลว้มาทาํการอบไล่ความชื�น

อีกครั� ง ก่อนนาํมาผสมกบักลูเตน และกลีเซอรัล ที�อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั�วโมง หรือจนกระทั�ง

นํ� าหนักคงที� หลังจากนั� นนํากลูเตน เส้นใยปาล์มนํ� ามัน กลีเซอรัลมาทาํการผสมด้วยเครื�องผสมระบบปิด รุ่น 

MX75-TQ ของบริษทั เจริญทัศน์ จาํกัด โดยมีการปรับเปลี�ยนปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามัน  ตั� งแต่ 0 – 15%โดย

นํ�าหนกั และมีการเติมกลีเซอรัล 30%โดยนํ� าหนกัของกลูเตน สภาวะที�ใชใ้นการผสมดว้ยเครื�องระบบปิด คือ ผสม

ที�อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และความเร็วของโรเตอร์ 50 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที เพื�อทาํให้ส่วนผสม

ทั�งหมดเขา้กนัไดดี้ 
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2.2.2 ขั�นตอนการขึ�นรูปชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจาก 

กลูเตนข้าวสาลแีละเส้นใยปาล์มนํ�ามัน 

ขั�นตอนการขึ�นรูปชิ�นงานทดสอบเริ�มตน้จากการนาํของผสมที�ผ่านการผสมดว้ยเครื�องผสมระบบปิดมาทาํ

การอบไล่ความชื�น ที�อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั�วโมง หลงัจากนั�นนาํของผสมมาทาํการขึ�นรูปเป็น

ชิ�นงานทดสอบดว้ยเครื�องอดัดว้ยความดนั ยี�ห้อ Cometech รุ่น QC-601T ของบริษทั Cometech ประเทศไตห้วนั ที�

อุณหภูมิในการขึ�นรูปที� 150 องศาเซลเซียส ดว้ยความดนั 2500 ปอนดต์่อตารางนิ�ว เป็นเวลา 10 นาที และหล่อเยน็

ชิ�นงานดว้ยนํ� าเยน็ เป็นเวลา 10 นาที แม่พิมพที์�ใชมี้รูปทรงเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D638 และ ASTM D256 

เพื�อใชใ้นการเตรียมชิ�นงานทดสอบแรงดึง และชิ�นงานทดสอบแรงกระแทก ตามลาํดบั  
 

2.3 ขั�นตอนการทดสอบสมบัติของชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีและวัสดุเชิงประกอบ

ชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลแีละเส้นใยปาล์มนํ�ามัน 

2.3.1 สมบัติทางกล  

สมบติัทางกลของชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลู

เตนข้าวสาลีและเส้นใยปาล์มนํ� ามันถูกทดสอบด้วยวิธีการทดสอบการรับแรงดึง และแรงกระแทก อ้างอิงตาม

มาตรฐาน ASTM สําหรับการทดสอบแรงดึงทาํการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D638 ชิ�นงานทดสอบ

รูปทรงแบบดรัมเบล แบบ Type IV และทาํการทดสอบแรงดึงดว้ยเครื�องทดสอบ Universal testing ยี�ห้อ Shimadzu 

รุ่น AG-x plus ของบริษทั Shimadzu ประเทศญี�ปุ่ น สภาวะที�ใชใ้นการทดสอบ คือ ความเร็วที�ใชใ้นการเคลื�อนที�ของ

หัวจับชิ�นงาน 50 มิลลิเมตรต่อนาที และทําการทดสอบที�อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สําหรับการทดสอบแรง

กระแทกทาํการทดสอบด้วยวิธีการทดสอบแรงกระแทก แบบ Izod อา้งอิงตามมาตรฐาน ASTM D256 ด้วยเครื�อง

ทดสอบแรงกระแทก ยี�ห้อ Zwick Roell รุ่น Hit5.5P ประเทศเยอรมนั สําหรับการทดสอบแรงดึงและแรงกระแทก 

จาํนวนชิ�นงานทดสอบที�ใชใ้นแต่ละสูตรที�มีการปรับเปลี�ยนปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนั คือ 7 ชิ�นงานทดสอบ 

2.3.2 การหาค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคล้ายแก้ว  

ค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ของกลูเตนในชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี

และวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนัถูกทาํการตรวจสอบดว้ยเครื�องดิฟเฟอเรน

เชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ (Differential scanning calorimeter, DSC) รุ่น TGA/DSC3+ ของบริษัท Mettler-

Toledo (ประเทศไทย) จาํกดั  ช่วงอุณหภูมิการทดสอบ คือ -20 ถึง 160 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการเพิ�มความร้อน 

10 องศาเซลเซียส/นาที และทาํการทดสอบภายใตส้ภาวะก๊าซไนโตรเจน  

2.3.3 การทดสอบการดูดซับนํ�า  

การทดสอบการดูดซับนํ� าของชิ�นงานทดสอบพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบ

ชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาล์มนํ� ามนัถูกทดสอบ โดยเริ�มตน้จากการนําชิ�นงานทดสอบที�มีขนาด  

13 มม. x 64 มม. x 3 มม. มาทาํการอบไล่ความชื�น ที�อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั�วโมง จากนั�นนํา
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ชิ�นงานทดสอบที�ผา่นการอบไล่ความชื�นมาทาํการชั�งนํ�าหนกัดว้ยเครื�องชั�งดิจิตอล แบบทศนิยม 2 ตาํแหน่ง และนาํ

ชิ�นงานที�ผ่านการอบไล่ความชื�นมาแช่ในนํ� ากลั�น ที�อุณหภูมิห้อง หลงัจากนั�นทาํการเก็บตวัอยา่งชิ�นงานที�ผ่านเวลา

แช่นํ�าต่างๆ กนั ตั�งแต ่0 – 7,200 นาที เพื�อทาํการชั�งนํ�าหนกัชิ�นงานเปียก โดยนาํชิ�นงานทดสอบออกจากนํ�า และทาํ

การซับด้วยกระดาษซับก่อนชั�งนํ� าหนักทันที และทําการคาํนวณหาเปอร์เซ็นต์การดูดซับนํ� า ดังสมการที� (1)  

จาํนวนชิ�นงานทดสอบที�ใชใ้นแต่ละสูตรที�มีการปรับเปลี�ยนปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนั คือ 3 ชิ�นงานทดสอบ 

 

                                                     % water absorption = 
Wt - Wo

Wo
 x 100                                          (1) 

 

โดยที� Wt คือ นํ�าหนกัของชิ�นงานทดสอบที�ผา่นการแช่นํ�า ณ เวลา t (กรัม) 

Wo คือ นํ�าหนกัของชิ�นงานทดสอบที�ผา่นการอบไล่ความชื�น (กรัม) 

2.3.4 การตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา  

การตรวจสอบการยึดเกาะระหว่างเฟสของกลูเตนและเส้นใยปาล์มนํ� ามันถูกตรวจสอบด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แบบ Scanning Electron Microscope (SEM) ยี�ห้อ Jeol รุ่น JSM-6610LV 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที�ความต่างศกัย ์15 กิโลโวลต ์ทาํการตรวจสอบที�บริเวณรอยแตกหักของชิ�นงานที�ผ่านการ

ทดสอบแรงกระแทก โดยมีการเคลือบทองคาํบริเวณรอยแตกหักดว้ยวิธีการสปัตเตอริ�ง (sputtering) ก่อนการนาํมา

ตรวจสอบ 

 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

รูปที�  1 แสดงผลของปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามันที� มีผลต่อค่ามอดุลัสความต้านทานแรงดึง และค่า

เปอร์เซ็นตก์ารยดืตวั ณ จุดขาดของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีการปรับเปลี�ยนปริมาณเส้นใย

ปาลม์นํ� ามนั ตั�งแต่ 0 ถึง 15%โดยนํ� าหนกั จากรูปที� 1 พบวา่ การเพิ�มปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัมีส่วนช่วยปรับปรุง

ความคงรูปร่าง โดยพบวา่ ค่ามอดุลสัความตา้นทานแรงดึงมีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�นเมื�อปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัเพิ�ม

มากขึ�น กรณีวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนั 15%โดยนํ� าหนัก มีค่ามอ

ดุลสัความตา้นทานแรงดึงสูงที�สุด โดยมีค่าสูงขึ�นประมาณ 285% เมื�อเปรียบเทียบกบักรณีพลาสติกชีวภาพจากกลู

เตนขา้วสาลี ทั�งนี�อาจเป็นเพราะเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีความคงรูปสูงกวา่กลูเตนขา้วสาลี เพราะเส้นใยปาลม์นํ� ามนัมี

องค์ประกอบหลกั คือ เซลลูโลสซึ� งมีความเป็นผลึกสูงซึ� งเป็นผลมาจากเซลลูโลสมีโครงสร้างเป็นแบบเส้นตรง

และมีแรงดึงดูดระหวา่งกนัสูงดว้ยพนัธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้างจึงเกิดการจดัเรียงตวัเป็นผลึก

ไดสู้ง [11-12] และการมีอยู่ของเส้นใยปาลม์นํ� ามนัอาจจะไปดูดซับกลีเซอรัลซึ�งทาํหนา้ที�เป็นสารพลาสติไซเซอร์ 

จึงมีผลทาํให้การทาํหนา้ที�ของกลีเซอรัลในการแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของกลูเตนขา้วสาลีมีประสิทธิภาพลดลง 

สาํหรับผลของปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัที�มีต่อเปอร์เซ็นตก์ารยดืตวั ณ จุดขาด ดงัแสดงในรูปที� 1 พบว่า การเพิ�ม
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ปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีผลทาํใหค้่าความสามารถในการยดืตวัของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี

และเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีค่าที�ลดลง ทั�งนี� เป็นเพราะการเพิ�มปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีผลทาํใหส้ัดส่วนของวสัดุที�

สามารถยืดตวัได้ง่าย (พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี) มีสัดส่วนที�ลดลง และอาจเป็นเพราะเส้นใยปาล์ม

นํ� ามนัไปดูดซับกลีเซอรัลไวบ้างส่วนจึงมีผลทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํหน้าที�เป็นสารพลาสติไซเซอร์ของกลี

เซอรัลนั�นลดลง  

 
 

รูปที� 1 ค่ามอดุลสัความตา้นทานแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตวั ณ จุดขาดของพลาสติชีวภาพจากกลูเตนขา้ว

สาลี และวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนั 

รูปที� 2 แสดงผลของปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัที�มีต่อค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ของกลูเตน

ขา้วสาลีในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาล์ม

นํ� ามนั  จากผลการทดลองในรูปที� 2 พบว่า อุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแก้วมีแนวโน้มมีค่าเพิ�มสูงขึ�น เมื�อ

ปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนัเพิ�มสูงขึ�น ค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ของกลูเตนขา้วสาลีที�มีค่าตํ�าที�สุด คือ 

53.97 องศาเซลเซียส ถูกพบในกรณีพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี และค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ย

แกว้ของกลูเตนขา้วสาลีที�มีค่าสูงสุด คือ 63.81 องศาเซลเซียส ถูกพบในกรณีวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตน

ขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนั 10%โดยนํ� าหนัก ซึ� งมีค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ของกลูเตน

ขา้วสาลีใกลเ้คียงกับกรณีวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามนั 15%โดย

นํ�าหนกั ผลดงักล่าวนี� มีส่วนช่วยในการสนบัสนุนคาํอธิบายเกี�ยวกบัการเพิ�มขึ�นของปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีผล

ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํหนา้ที�เป็นสารพลาสติไซเซอร์ของกลีเซอรัลมีแนวโนม้ลดลง ทั�งนี� เนื�องมาจากเส้นใย

ปาลม์และกลีเซอรัลมีหมู่ไฮดรอกซิลในโครงสร้างทางเคมีดว้ยกนัทั�งคู่ จึงสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนขึ�นระหวา่ง

กนัไดที้�ตาํแหน่งหมู่ไฮดรอกซิลของสารทั�งสองชนิด ดงันั�นกลีเซอรัลบางส่วนจึงถูกดูดซับไวด้้วยเส้นใยปาล์ม
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นํ�ามนั จึงส่งผลทาํให้มีปริมาณกลีเซอรัลที�หลงเหลือในการทาํหนา้ที�เป็นสารพลาสติไซเซอร์มีแนวโนม้ลดลง เมื�อ

ปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนัเพิ�มมากขึ�น 

        
 

รูปที� 2 ผลของปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามนัที�มีต่อการเปลี�ยนแปลงของค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแก้ว      

ของกลูเตนขา้วสาลีในพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและ

เส้นใยปาลม์นํ�ามนั 

การเติมเส้นใยปาลม์นํ� ามนัมีผลในการเสริมแรงให้กบัพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีทั�งในกรณีการ

รับแรงดึงและแรงกระแทก ผลเป็นดังแสดงในรูปที� 3 พบว่า ทั� งค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุดและค่าความ

ตา้นทานแรงกระแทกมีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น เมื�อปริมาณเส้นใยปาลม์นํ�ามนัเพิ�มมากขึ�น ทั�งนี� เพราะหมู่ไฮดรอกซิลที�

มีอยู่ในเซลลูโลสของเส้นใยปาล์มนํ� ามนัสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัหมู่คาร์บอนิล (Carbonyl group, C=O) 

และหมู่อะมิโน (amino group, -NH) ตรงบริเวณพนัธะเปปไทด์ของโปรตีนกลูเตนจึงมีผลทาํให้การส่งผ่านแรง   

จากกลูเตนเมทริกซ์ไปยงัเส้นใยปาล์มนํ� ามนัเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี� การเพิ�มความสามารถใน

การรับแรงของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพอาจเป็นผลเนื�องมาจากนํ� ามนัปาลม์ที�หลงเหลือในเส้นใยปาลม์อาจมีส่วน

ช่วยในการเพิ�มความเขา้กนัไดข้องเส้นใยปาล์มนํ� ามนักบักลูเตนจากขา้วสาลี เนื�องจากหมู่เอสเทอร์ (ester group, 

 -COO-) ที�มีอยูใ่นนํ� ามนัสามารถทาํหนา้ที�เปรียบเสมือนเป็นสารคู่ควบ (coupling agent) [13]  รูปที� 4 แสดงการยึด

เกาะระหว่างเฟสของพลาสติกชีวภาพกลูเตนจากขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนั โดยรูปที� 4(ก) และ 4(ข) เป็นภาพ

บริเวณรอยแตกหักของชิ�นงานวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์นํ� ามนั 5 และ 

15%โดยนํ� าหนัก ตามลาํดบั ภายหลงัจากการทดสอบแรงกระแทก จากรูปที� 4(ก) และ 4(ข) พลาสติกชีวภาพจา

กกลูเตนโดยส่วนใหญ่สามารถเปียกผิวเส้นใยปาล์มนํ� ามนัไดเ้ป็นอย่างดี ดงัแสดงในบริเวณรอยต่อระหว่างเฟสที�

ถูกทาํเครื�องหมายวงกลมเอาไวใ้นภาพ แต่อย่างไรก็ตาม มีบางบริเวณของรอยต่อระหว่างเฟสเกิดเป็นช่องว่างขึ�น
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ซึ� งถูกชี�ดว้ยเครื�องหมายลูกศร ดงัแสดงในรูปที� 4(ก) และ 4(ข) ความสามารถในการเปียกผิวของเมทริกซ์บนสาร

เสริมแรงบ่งบอกถึงความเขา้กนัไดท้างเคมีระหว่างเมทริกซ์และสารเสริมแรง ความสามารถในการเปียกผิวของ

เมทริกซ์บนผิวสารเสริมแรงมีผลโดยตรงต่อการส่งถ่ายแรงจากเมทริกซ์สู่สารเสริมแรง ดังนั�นถา้ต้องการให้

ประสิทธิภาพการส่งผ่านแรงระหว่างพลาสติกชีวภาพกลูเตนไปยงัเส้นใยปาล์มนํ� ามนัไดดี้ยิ�งขึ�นอาจตอ้งมีการนาํ

เส้นใยปาลม์นํ�ามนัมาทาํการปรับปรุงผิวเส้นใย  เมื�อพิจารณาเกี�ยวกบัอตัราการเพิ�มขึ�นของค่าความตา้นทานแรงดึง

สูงสุดและค่าความตา้นทานแรงกระแทก เมื�อเพิ�มปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามนั พบว่า ค่าความชนัของเส้นกราฟค่า

ความตา้นทานแรงดึงสูงสุดมีค่ามากกวา่ค่าความชนัของเส้นกราฟค่าความตา้นทานแรงกระแทก ทั�งนี� เพราะเส้นใย

ปาลม์นํ� ามนัไปดูดซับกลีเซอรัลไวบ้างส่วน จึงมีผลทาํให้ความยืดหยุ่น (Elasticity) ของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพ  

จากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์เพิ�มมากขึ�นมีแนวโนม้ลดลง ซึ� งผลดงักล่าวนี� มีความสอดคลอ้งกบัผล

ของค่าอุณหภูมิการเปลี�ยนสถานะคลา้ยแกว้ของกลูเตนขา้วสาลี ดงัแสดงในรูปที� 2 

 

         
 

รูปที� 3 ผลของการเติมเส้นใยปาล์มนํ� ามนัที�มีต่อค่าความตา้นทานแรงดึงสูงสุดและค่าความตา้นทานแรงกระแทก

ของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนั 

 ผลของการดูดซับนํ� าของวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ� ามนัถูกแสดง ดงั

รูปที� 5 พบว่า ในช่วงเวลาเริ�มตน้ของการแช่นํ� า ค่าการดูดซับนํ� าของทั�งกรณีพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี

และวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนัมีแนวโนม้เพิ�มสูงขึ�นเมื�อเวลาในการแช่นํ� า

เพิ�มมากขึ�น หลงัจากนั�นค่าการดูดซับนํ� าเริ�มมีค่าลดลงและมีค่าคงที� ณ เวลาการแช่นํ� าที� 96 ชั�วโมง การเพิ�มขึ�นของ

ค่าดูดซับนํ� าในช่วงเริ�มตน้เนื�องมาจากทั�งกลูเตนจากขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ� ามนัมีสมบติัที�ชอบนํ� าจึงสามารถ

ดูดซับนํ� าได ้ แต่จากการพิจารณาผลของการเติมเส้นใยปาลม์นํ� ามนั พบว่า ปริมาณเส้นใยปาลม์ยิ�งมากขึ�นยิ�งมีผล

ทาํให้การดูดซับนํ� าในช่วงเริ�มตน้ลดลง ทั�งนี� อาจเนื�องมาจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาล์มนํ� ามนัมีแรงกระทาํ
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ระหว่างกนัดว้ยพนัธะไฮโดนเจน จึงอาจไปขดัขวางการเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างนํ� ากบักลูเตนขา้วสาลี การมี

อยูข่องเส้นใยปาลม์จึงมีส่วนช่วยลดการดูดซับนํ� า ส่วนการลดลงของค่าการดูดซบันํ�าเมื�อเวลาในการแช่นํ�านานขึ�น

อาจเป็นไปไดว้า่กลูเตนขา้วสาลีบางส่วนในชิ�นงานทดสอบถูกทาํใหส้ลายตวัหลุดออกไปจากชิ�นงานเนื�องจากนํ�า 

 

 
 

รูปที� 4 ภาพสัณฐานวิทยา ณ บริเวณรอยแตกของชิ�นงานวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใย

ปาลม์นํ�ามนัที�ผา่นการทดสอบแรงกระแทกและทาํการตรวจสอบดว้ยกลอ้ง SEM ณ กาํลงัขยาย 150 เท่า 

(ก) วสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์ 5%โดยนํ�าหนกั 

(ข) วสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีที�มีปริมาณเส้นใยปาลม์ 15%โดยนํ�าหนกั 

 

 
 

รูปที� 5 ผลการดูดซับนํ� าของพลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี

และเส้นใยปาลม์นํ�ามนัที�เวลาในการแช่นํ�าต่างๆ กนั 
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4. สรุปผลการทดลอง 

สาํหรับการพฒันาวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ�ามนั โดยทาํการศึกษาผล

ของปริมาณเส้นใยปาล์มนํ� ามนัที�มีต่อสมบติัทางกล และทางกายภาพ เนื�องจากสมบติัดงักล่าวนี� มีส่วนสําคญัต่อ

การนาํวสัดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีและเส้นใยปาลม์นํ� ามนัมาทาํเป็นบรรจุภณัฑ์แบบใช้ครั� งเดียว 

จากผลการทดลอง สามารถสรุปผลไดด้งันี�  เส้นใยปาลม์นํ� ามนัสามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการรับแรงดึง

และแรงกระแทกไดเ้ป็นอยา่งดี แต่มีผลทาํใหค้่าความสามารถในการยดืตวัมีแนวโนม้ลดลง นอกจากนี�การเติมเส้น

ใยปาลม์นํ� ามนัยงัมีส่วนช่วยลดค่าการดูดซับนํ� าให้มีค่าลดลงดว้ย ดงันั�นการเติมเส้นใยปาลม์นํ� ามนัจึงมีแนวโน้ม

ช่วยเสริมแรงทาํใหพ้ลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลีสามารถนาํมาใชง้านเป็นบรรจุภณัฑแ์บบใชค้รั� งเดียวไดดี้

ยิ�งขึ�น แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจสอบทางสัณฐานวิทยา พบว่า การส่งผ่านแรงระหว่างพลาสติกชีวภาพ    

จากกลูเตนไปยงัเส้นใยปาลม์นํ� ามนันั�นยงัคงมีประสิทธิภาพที�ไม่สมบูรณ์ ดงันั�นแนวทางงานวิจยัต่อไปในอนาคต

ควรศึกษาเกี�ยวกบัวิธีการปรับปรุงผิวเส้นใยปาลม์นํ�ามนัที�เหมาะสม เพื�อทาํใหเ้ส้นใยปาลม์นํ�ามนัสามารถทาํหนา้ที�

เป็นสารเสริมแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สําหรับการสนับสนุนทุนวิจยัในโครงการวิจยัที�

ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (ววน.) ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เลขที�สัญญา 63017 

 

เอกสารอ้างองิ 

[1] แก้วตา แก้วตาทิพย,์ “พลาสติกชีวภาพจากกลูเตนขา้วสาลี,” วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที� 41, ฉบับที� 2, 

2556, หนา้ 309–319. 

[2] D.  Gómez-Martínez, P.  Partal, I.  Martínez and C.  Gallegos, “ Gluten-based bioplastics with modified 

controlled-release and hydrophilic properties,”  Industrial Crops and Product, Vol.  43, No.  1, 2013,  

pp. 704-710. 

[3] L. S.  Zárate-Ramírez, A.  Romero, I.  Martínez, C.  Bengoechea, P.  Partal and A.  Guerrero, “ Effect of 

aldehydes on thermomechanical properties of gluten-based bioplastics,” Food and Bioproducts Processing, 

Vol. 92, No. 1, 2014, pp. 20-29. 

[4] R. Auvergne, M.H. Morel, P.  Menut, O. GianI, S.  Guilbert and J.J.  Robin, “ Reactivity of wheat gluten 

protein during mechanical mixing:  radical and nucleophilic reactions for the addition of molecules on 

sulfur,”  Biomacromolecules, Vol. 9, No. 2, 2008, pp. 664-671. 



กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล และ อัชฌา กระจ่างแจ้ง / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

46 

[5] Y.  Song and Q.  Zheng, “ Improved tensile strength of glycerol-plasticized gluten bioplastic containing 

hydrophobic liquids,” Bioresource Technology, Vol. 99, No. 16, 2008, pp. 7665-7671. 

[6] X. Zhang, M.D.  Do, L.  Kurniawan and G.G.  Qiao, “ Wheat gluten-based renewable and biodegradable 

polymer materials with enhanced hydrophobicity by using epoxidized soybean oil as a modifier,” 

Carbohydrate Research, Vol. 345, No. 15, 2010, pp. 2174-2182. 

[7] K.  Chaochanchaikul, “ Improvement of mechanical properties and water absorption in wheat gluten by 

epoxidized natural rubber,” Applied Mechanics and Materials, Vol. 891, 2019, pp. 163-168. 

[8] E. Coretés-Troviño and I.  Martínez, “ Wheat gluten/montmorillonite biocomposites:  Effect of pH on the 

mechanical properties and clay dispersion,” Express Polymer Letters, Vol. 12, No. 7, 2018, pp. 616-627. 

[9] P. Chantapet, T. Kunanopparat, P. Menut and S. Siriwattanavotin, “Extrusion Processing of wheat gluten 

bioplastic: effect of the addition of kraft lignin,” Journal of Polymers and the Environment, Vol. 21, 2013, 

pp. 864-873. 

[10] M.  Jiménez-Rosado, L. S.  Zarate-Ramírez, A.  Romero, C.  Bengoechea, P.  Partal and A.  Guerrero, 

“ Bioplastics based on wheat gluten processed by extrusion,”  Journal of Cleaner Production, Vol.  239, 

2019, 117994. 

[11] Y.C. Ching and T.S. Ng, “ Effect of preparation conditions on cellulose from oil palm empty fruit bunch 

fiber,” BioResources, Vol. 9, No. 4, 2014, pp. 6373-6385. 

[12] R.M. Rowell, R. Pettersen, J.S. Han, J.S. Rowell and M.A. Tshabalala, “Cell wall chemistry,” In Handbook 

of Wood Chemistry and Wood Composites, R.M. Rowell (Ed.), CRC Press, Boca Raton, 2012, pp. 37-39. 

[13] S. Shinoj, S.R. Visvanathan, S. Panigraphi and M. Kochubabu, “Oil palm fiber (OPF) and its composites: a 

review,” Industrial Crops and Product, Vol. 33, No. 1, 2011, pp. 7-22. 



Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May - August 2021: 47 - 61 

Research Paper Received 9 October 2020 
*Corresponding author Revised 27 July 2021 
 Accepted 3 August 2021 

การวิเคราะห์การกระจายการถือครองที�ดินของเกษตรกร 

ด้วยเส้นโค้งลอเรนซ์และสัมประสิทธิ�จีนี 

An Analysis of the Distribution of Land Ownership 

Using Lorenz Curve and Gini Coefficient 
 

พงศ์กร จันทราช*
 และ สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ� 

สาขาวิชาเทคโนโลยดิีจิทลั คณะนวตักรรมเทคโนโลยแีละการสร้างสรรค ์มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

120 ถนนมหิดล ตาํบลหายยา อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 

E-mail: pongkorn@feu.edu 
 

Pongkorn Chantaraj* and Subpong Pongsawat 

Department of Digital Technology, Faculty of Innovation Technology and Creativity, 

The Far Eastern University, 120 Mahidol Rd., Chiang Mai 50100, Thailand 

E-mail: pongkorn@feu.edu 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อวิเคราะห์การกระจายของการถือครองที�ดินระดบัครัวเรือน และวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของขนาดเนื�อที�ถือครองทางการเกษตรกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน กระบวนการวิจยัเริ�มดว้ยการ

ปรับปรุงเส้นขอบเขตการถือครองที�ดินรายครัวเรือนซึ�งเป็นฐานขอ้มูลเชิงพื�นที�ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้

เป็นปัจจุบนัดว้ยการสํารวจภาคสนามโดยใชข้อ้มูลดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth และเครื�องกาํหนดพิกดั

บนพื�นโลกดว้ยดาวเทียมเป็นเครื�องมือ ขั�นตอนถดัมาไดส้อบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงการใช้ประโยชน์ที�ดินและ

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ขั�นตอนสุดทา้ยเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เส้นโคง้ลอเรนซ์ (Lorenz Curve) และ

สัมประสิทธิ� จินี (Gini Coefficient) เพื�อวดัความไม่เท่าเทียมกันของการถือครองที� ดิน และใช้สัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์และสัมประสิทธิ� การตดัสินใจเพื�อวดัทิศทางของความสัมพนัธ์กบัขนาดของความสัมพนัธ์ระหว่างเนื�อ

ที�ถือครองทางการเกษตรกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ผลการวิจยัพบว่า เส้นโคง้ลอเรนซ์ของการถือครองที�ดิน

อยู่ห่างจากเส้นแห่งการกระจายเท่าเทียมกนั โดยสัมประสิทธิ� จินี มีค่าเท่ากบั 0.31 แสดงว่าการถือครองที�ดินระดบั

ครัวเรือนมีความเหลื�อมลํ�ากนัอยู่ ร้อยละ 31 ขนาดเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

กบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน โดยมีค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.34 แสดงว่าเมื�อจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเพิ�มขึ�นจะทาํให้ขนาดเนื�อที�ถือครองเพิ�มขึ�นดว้ย สําหรับขนาดของเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนเป็นผลมา
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จากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเพียงร้อยละ 11 เท่านั�น โดยค่าสัมประสิทธิ� การตดัสินใจ (r2) เท่ากบั 0.11 แสดงว่า

เนื�อที�ถือครองไม่ไดมี้สาเหตุหลกัมาจากจาํนวนมาชิกในครัวเรือน 

 

คําสําคัญ: การกระจายทางพื�นที�; การถือครองที�ดิน; สัมประสิทธิ� จีนี 

 

Abstract 

The objectives of this research are to analyze the distribution of household land holdings and analyze 

the relationship between the size of agricultural area and number of household members. The research process 

began with updating spatial database of the household land tenure boundary by field survey and inquiring about 

land use and number of household members. The data analysis method was performed using the Lorenz Curve 

and Gini Coefficient to measure the inequality of land ownership. The Correlation Coefficient and Coefficient 

of Determination were used to measure the direction of relationship and the amount of relationship between the 

area of agricultural holding and the number of household member.  The result of research showed that the 

Lorenz Curve of land holding is far from the line of equal distribution, it means that the land holdings are 

inequality with the inequality coefficient of Gini Coefficient was 0.31. The size of the area held by household 

was correlated with the number of household members with a Correlation Coefficient ( r)  of 0.34. The size of 

agricultural area held by households was result of 11 percent of the household members with a Coefficient of 

Determination ( r2)  of 0. 11.  It was concluded that the land held was not due to the number of household 

members. 

 

Keywords: Spatial Distribution; Land Ownership; Gini Coefficient 

 

1. บทนํา 

ที�ดินถือเป็นปัจจยัที�มีความสาํคญัอย่างหนึ�งต่อการผลิตและเศรษฐกิจของครัวเรือน เนื�องจากทุกครัวเรือน

ตอ้งผลิตพืชอาหารในที�ดินที�แต่ละครัวเรือนถือครองอยูเ่พื�อให้มีผลผลิตมากพอเลี�ยงสมาชิกในครัวเรือนไดต้ลอด

ทั�งปี ดงันั�นขนาดเนื�อที�ถือครองของครัวเรือนนอกจากจะแสดงถึงความมั�นคงดา้นอาหารแลว้ยงัแสดงถึงเป้าหมาย

ทางด้านเศรษฐกิจ ในขณะที�ขนาดของที�ดินมีความคงที�และมีอยู่อย่างจาํกัด สวนทางกับจาํนวนประชากรที�มี

แนวโนม้เพิ�มสูงขึ�น บางครัวเรือนไม่สามารถเขา้ถึงหรือครอบครองที�ดิน ทาํใหเ้กิดความเหลื�อมลํ�าหรือความไม่เท่า

เทียมกันในการถือครองที�ดิน  โดยเฉพาะชุมชนที�ตั� งอยู่บนพื�นที�สูงและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ� งลักษณะภูมิ

ประเทศเช่นนี� ทาํให้พื�นที�สําหรับการเกษตรยิ�งมีอยู่อย่างจาํกดั ส่งผลให้ความเหลื�อมลํ�าในการถือครองที�ดินของ

ครัวเรือนเกษตรกรบนพื�นที�สูงนั�นมีความรุนแรงมากขึ�นตามไปดว้ย  
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บา้นฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บา้นที�ตั�งอยู่ในเขตพื�นที�ภูเขาสูง และอยู่ในเขต

รักษาพนัธุ์สัตวป่์าเชียงดาว เป็นหมู่บา้นหนึ�งในจาํนวน 123 หมู่บา้น กระจายอยู่ในพื�นที� 3 จงัหวดั ที�สาํนกังานปัอง

กนัและปราบปรามยาเสพติด ไดข้อความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบนัวิจยัและพฒันาพื�นที�สูง 

(องคก์ารมหาชน) เขา้มาดาํเนินการพฒันาภายใตชื้�อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื�อแกปั้ญหาพื�นที�ปลูกฝิ� น

อย่างย ั�งยืน” ปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น “โครงการพฒันาพื�นที�สูงแบบโครงการหลวงเพื�อแกปั้ญหาพื�นที�เฉพาะ” 

เพื�อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที� ดีขึ�น สามารถพึ� งพาตนเองได้ในระยะยาวโดยไม่พึ� งพาการปลูกฝิ� นและสร้าง

กระบวนการชุมชนที�เขม้แข็งในดา้นการฟื� นฟูและบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เนื�องดว้ย

ทาํเลที�ตั�งของบา้นฟ้าสวย ถูกลอ้มรอบดว้ยภูมิประเทศที�เป็นภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีความลาดชนัสูง มีพื�นที�ราบ

แคบ ๆ ระหวา่งหุบเขา จึงมีพื�นที�สาํหรับการเกษตรค่อนขา้งจาํกดั ประกอบกบับา้นฟ้าสวย ตั�งอยูใ่นเขตรักษาพนัธุ์

สัตวป่์าเชียงดาว และเป็นพื�นที�ป่าสงวน ยิ�งทาํใหก้ารขยายพื�นที�เพาะปลูกของเกษตรกรไม่สามารถทาํได ้อีกทั�งการ

เพิ�มของจาํนวนประชากรยงัทาํให้ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ที�ดินมีมากขึ�นเพื�อรองรับการเกษตรเชิงพาณิชย ์และ

เพื�อความมั�นคงดา้นอาหารก่อให้เกิดความเหลื�อมลํ�าทางดา้นการถือครองที�ดินและการใชป้ระโยชน์ที�ดิน กล่าวคือ 

บางครัวเรือนเป็นเจ้าของที�ดินเพียงไม่กี�ไร่ ในขณะที�บางครัวเรือนเป็นเจ้าของที�ดินจาํนวนหลายสิบไร่ เมื�อ

ครัวเรือนถือครองที�ดินจาํนวนนอ้ย ทาํให้ผลผลิตที�ไดส้ามารถเลี�ยงดูสมาชิกในครัวเรือนไดเ้ท่านั�น และมีโอกาส

นอ้ยที�จะผลิตเพื�อการพาณิชย ์สําหรับบางครัวเรือนที�ถือครองที�ดินจาํนวนมากนอกจากจะมีผลผลิตที�สามารถเลี�ยง

ดูสมาชิกในครัวเรือนไดแ้ลว้ยงัมีโอกาสในการผลิตเพื�อการพาณิชยม์ากกวา่ 

การสํารวจและศึกษาขอ้มูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จะทาํให้ทราบถึงผลกระทบและ

ความเสียหายที�เกิดขึ�น ทาํให้ประชาชนในทอ้งถิ�นมีขอ้มูลเชิงพื�นที�ที�ถูกตอ้ง สามารถนาํขอ้มูลเหล่านี� ไปใชใ้นการ

วิเคราะห์และตดัสินใจร่วมกนัระหว่างทอ้งถิ�นและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อลดผลกระทบที�เกิดขึ�นได ้[1] ปัจจุบนั

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจดัเก็บข้อมูลเชิงพื�นที�อย่างแพร่หลายโดยการนําระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems) ซึ� งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที�ใช้คอมพิวเตอร์จดัเก็บ

รวบรวมขอ้มูลเชิงพื�นที�และเชื�อมโยงขอ้มูลเชิงบรรยาย ที�เก็บไวใ้นฐานขอ้มูล สามารถนาํมาประมวลผลเพื�อการ

วิเคราะห์ และการนาํเสนอขอ้มูลให้เห็นความสัมพนัธ์ด้านพื�นที� [2] โดยมีหลายงานวิจยัที�นําระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินงาน อาทิเช่น งานวิจยัของ ณัฐกร ศิธราชู และคณะ [3] ไดจ้ดัทาํฐานขอ้มูล

ภูมิสารสนเทศดา้นเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม เพื�อนาํไปวางแผนและสนับสนุนการ

ตดัสินใจเชิงพื�นที�สําหรับบริหารจดัการเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรียใ์นจงัหวดันครปฐม ผลการดาํเนินงาน

ทาํให้สามารถสืบคน้ เรียกใช้ขอ้มูล วิเคราะห์และแสดงผลแผนที�ไดเ้ป็นอย่างดี และงานวิจยัของ ตอ้ง พนัธ์งาม 

และ ไกรศรี เตน้ปักษี [4] ได้สร้างฐานขอ้มูลเชิงพื�นที�ด้านการใช้ประโยชน์ที�ดินในการวิเคราะห์ศกัยภาพภาค

การเกษตรในจงัหวดันครราชสีมา ผลการดาํเนินงานสามารถจดัทาํแผนที�พื�นที�เสี�ยงต่อการเกิดภยั สําหรับวางแผน

ป้องกนัความเสียหายจากภยัแลง้ซ้� าซากและพื�นที�นํ� าท่วมได ้นอกจากนั�นงานวิจยัของ ตอ้ง พนัธ์งาม และคณะ [5] 

ได้ทาํการวิเคราะห์ศกัยภาพเชิงพื�นที�สําหรับการบริหารจดัการทรัพยากรนํ� าอย่างย ั�งยืน เขตลุ่มนํ� าลาํเชียงไกร
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ตอนล่าง ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื�อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื�นที�ด้านการใช้ประโยชน์ที�ดิน ประยุกต์

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการวิเคราะห์หาระดบัความเสี�ยงภยัแลง้และระดบัเสี�ยงภยันํ� าท่วม

ในพื�นที�ศึกษา ทาํให้ได้แนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรนํ� า สําหรับการวางแผนป้องกันความเสียหายภาค

การเกษตรจากภยัแลง้ซํ� าซากและพื�นที�นํ� าท่วม เขตลุ่มนํ� าลาํเชียงไกรตอนล่าง จงัหวดันครราชสีมา ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การกระจายการถือครองที�ดินเป็นการจดัสรรพื�นที�ที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนประชากรและ

ความตอ้งการใชป้ระโยชน์ในที�ดิน ซึ� งจะทาํให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขา้ถีงทรัพยากรและใชป้ระโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นธรรม การทาํให้ประชาชนได้มีที�ดินทาํกินและที�อยู่อาศยัเพียงพอต่อการดาํรงชีพ จะช่วยให้

ประชาชนมีความมั�นคงในการทาํประโยชน์ในที�ดิน และสร้างแรงจูงใจให้มีการพฒันาที�ดินอย่างต่อเนื�อง [6] 

อย่างไรก็ตามการกระจายการถือครองที�ดินส่งผลให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

ทั�งในทางที�เจริญขึ�นหรือเสื�อมลง ดงันั�น การรู้วิธีการแกไ้ขปัญหาการจดัสรรที�ดินอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง จะ

ส่งผลให้การถือครองที�ดินมีการกระจายอย่างเป็นธรรม ดังการศึกษาของ กรีฑา เอี�ยมสกุล สมบติั พนัธวิศิษฏ ์

จรินทร์ เทศวานิช และ สมศกัดิ�  เพรียบพร้อม [7] ไดใ้ชเ้ส้นโคง้ลอเรนซ์และสัมประสิทธิ� จีนีสําหรับวิเคราะห์การ

กระจายการถือครองที�ดินในภาคเกษตรกรรมของไทยให้สามารถแสดงด้วยแผนภูมิและค่าตวัเลขแสดงความ

เหลื�อมลํ�ามีความชดัเจน พร้อมทั�งทิศทางและขนาดของความสัมพนัธ์ของการถือครองที�ดินกบัจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือน และการวิจัยของ อภิวฒัน์ รัตนวราหะ [8] ที�แสดงความเหลื�อมลํ� าของการถือครองที� ดินด้วยค่า

สัมประสิทธิ� จีนี เช่นเดียวกบัการศึกษาของ เสาวณี จนัทะพงษ ์และ พรชนก เทพขาม [9] ดงันั�นการวิจยัครั� งนี� จึงได้

ใชเ้ส้นโคง้ลอเรนซ์และสัมประสิทธิ� จีนี ในการเคราะห์การกระจายการถือครองที�ดินของเกษตรกรระดบัครัวเรือน

ของบา้นฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จาํนวน 32 ครัวเรือน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อวิเคราะห์การ

กระจายของการถือครองที�ดินระดบัครัวเรือน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของขนาดเนื�อที�ถือครองทางการเกษตร

กบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน  ซึ� งจะทาํใหไ้ดค้่าตวัเลขสําหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงตวัเลขที�ชดัเจนยิ�งขึ�น 

สามารถนาํวิธีการไปใชก้บัพื�นที�อื�น และผลที�ไดส้ามารถนาํไปเป็นขอ้มูลเบื�องตน้ประกอบการบริหารจดัการหรือ

แนวนโยบายเพื�อลดความเหลื�อมลํ�าในการถือครองที�ดินต่อไป 

 

2. วิธีการดําเนินงาน 

การดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 1) การปรับปรุงฐานขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั 2) วิเคราะห์การกระจายของการ

ถือครองที�ดินรายครัวเรือน และ 3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเนื�อที�ถือครองที�ดินกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 

โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
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2.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

การวิจยัในครั� งนี� ไดใ้ชข้อบเขตเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนของเกษตรกรบา้นฟ้าสวย ต.เชียงดาว    อ.เชียง

ดาว จ.เชียงใหม่ ซึ� งเป็นฐานขอ้มูลเชิงพื�นที�ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากการวิจยัเรื�อง “การจดัทาํฐานขอ้มูล

การใชป้ระโยชน์ที�ดินในพื�นที�โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื�อแกปั้ญหาพื�นที�ปลูกฝิ� นอย่างย ั�งยืน บา้นฟ้าสวย 

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่” เมื�อปี พ.ศ. 2562 เป็นแผนที�ฐานซึ� งเป็นขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัของ สืบพงษ ์

พงษ์สวสัดิ�  [10] และได้ทาํการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั พ.ศ. 2562 ด้วยการสํารวจภาคสนาม โดยใช้ภาพขอ้มูล

ดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth และเครื� องกําหนดพิกัดบนพื�นโลกด้วยดาวเทียม (Global Positioning 

Systems) เป็นเครื�องมือช่วยในการสํารวจ พร้อมกบัสอบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงลกัษณะการใช้ประโยชน์ที�ดิน 

และจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน เพื�อให้สามารถคาํนวณเนื�อที�ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเนื�อที�ถือครอง

เป็นรายครัวเรือน  และสามารถระบุจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนได้ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Quantum GIS 3.4 เป็น

ซอฟต์แวร์รหัสเปิดดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.4.0-1-Setup-

x86_64.exe [11] ใชส้ําหรับปรับปรุงขอ้มูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แสดงผลและวิเคราะห์เชิงพื�นที� โดยได้

ออกแบบโครงสร้างชั�นขอ้มูลแนวเขตเนื�อที�ถือครองที�ดิน ดงันี�  

ตารางที� 1 โครงสร้างชั�นขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเส้นขอบเขตพื�นที�ถือครองรายครัวเรือน 

ชื�อชั�นข้อมูล landowner63 

คําอธิบายชื�อชั�นข้อมูล เส้นขอบเขตพื�นที�ถือครองรายครัวเรือน 

ชนิดข้อมูล พื�นที�รูปปิด (Polygon) 

แหล่งข้อมูล 

การวิจยัเรื�อง “การจดัทาํฐานขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ที�ดินในพื�นที�โครงการ

ขยายผลโครงการหลวงเพื�อแกปั้ญหาพื�นที�ปลูกฝิ� นอยา่งย ั�งยนื บา้นฟ้าสวย 

ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่” เมื�อปี พ.ศ. 2556 เป็นแผนที�ฐานซึ�งเป็น

ขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัของ สืบพงษ ์พงษส์วสัดิ�  [10] และไดท้าํการปรับปรุง

ใหเ้ป็นปัจจุบนั พ.ศ. 2562 ดว้ยการสาํรวจภาคสนาม 

ชื�อฟิลด์ (Field Name) คําอธิบายฟิลด์ (Field Description) คุณสมบัติ (Properties) 

house_id บา้นเลขที� 15,C (ตวัอกัษร 15 ตวัอกัษร) 

name ชื�อ-สกุลหวัหนา้ครัวเรือน 255,C (ตวัอกัษร 255 ตวัอกัษร) 

id_card หมายเลขบตัรประชาชน 13,C (ตวัอกัษร 13 ตวัอกัษร) 

member จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 2,N,0 (ตวัเลข 2 ตวัไม่มีทศนิยม) 

cultivation ชนิดพืชที�ปลูก 50,C (ตวัอกัษร 50 ตวัอกัษร) 
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โครงสร้างชั�นขอ้มูลเส้นขอบเขตพื�นที�ถือครองรายครัวเรือนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทาํให้มีการ

จดัเก็บขอ้มูลเชิงพื�นที� (Spatial Data) และข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) อย่างเป็นระบบ ลดความซํ� าซ้อน 

ตรวจสอบความครอบถว้นของขอ้มูลได ้สามารถนาํมาจดัทาํเป็นแผนที� และคาํนวณเนื�อที�ได ้

2.2 วิเคราะห์การกระจายของการถือครองที�ดินรายครัวเรือน 

การนาํเสนอขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการกระจายหรือการรวมตวัสามารถทาํไดห้ลายวิธี โดย

สามารถใชส้ถิติเชิงพรรณาในการสรุปและเสนอขอ้มูลในรูปของจาํนวนไม่ว่าจะเป็นการแจกแจงความถี� การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง หรือค่าความเบี�ยงเบนของขอ้มูลแลว้ยงัสามารถนาํมาสรุปเป็นแผนภาพได ้มนสั สุวรรณ 

[12] ไดอ้ธิบายว่า เส้นโคง้ลอเรนซ์ เป็นวิธีการหนึ�งที�สามารถสรุปและนาํเสนอขอ้มูลที�สามารถเห็นไดด้ว้ยสายตา 

ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางเศรษฐกิจ การเกษตร และอุตสาหกรรม ทาํให้สามารถตีความไดส้ะดวกและรวดเร็ว สําหรับ

ขั�นตอนการสร้างเส้นโคง้ลอเรนซ์ นั�นเริ�มจากการเรียงลาํดบักิจกรรมตามจาํนวนจากมากที�สุดไปหาน้อยที�สุด 

จากนั�นคิดอตัราส่วนร้อยละของขอ้มูลดงักล่าวเทียบกับขอ้มูลทั�งหมด แลว้นําค่าร้อยละสะสมมาสร้างเป็นเส้น

โคง้ลอเรนซ์ โดยกาํหนดเส้นตรงตามแนวทะแยงจากมุมซ้ายล่างไปหามุมขวาบนให้เป็นเส้นแห่งการกระจายเท่า

เทียมกนั (Evenly Distributed Line) เส้นตรงนี� เป็นเส้นตามขอ้สมมติ (Assumption) หมายความว่าหากเส้นโคง้ลอ

เรนซ์ ของขอ้มูลใกลก้บัเส้นนี� จะแสดงว่าขอ้มูลมีการกระจายที�เท่าเทียมกนั แต่หากเส้นโคง้ลอเรนซ์ อยู่ห่างจาก

เส้นนี�แสดงวา่ขอ้มูลมีการกระจายที�ไม่เท่าเทียมกนั หรือมีการกระจุกตวัอยูใ่นบางกิจกรรมเท่านั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 เส้นโคง้ลอเรนซ์ และสัมประสิทธิ� จีนี [7, 12] 

จาก เส้นโคง้ลอเรนซ์ สามารถนําพื�นที�ใตเ้ส้นกราฟมาคาํนวณค่าดัชนีความไม่เท่าเทียมกันได้ หรือค่า

สัมประสิทธิ� จีนี โดยเป็นสัดส่วนของพื�นที�ระหว่างเส้นโคง้ลอเรนซ์ กบัเส้นทะแยงมุมต่อพื�นที�ใตเ้ส้นทะแยงมุม

ทั�งหมด ซึ� งค่าสัมประสิทธิ� จีนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยที� 0  หมายความว่า มีการกระจายอย่างเท่าเทียมกัน 
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(Perfect Equality) นั�นคือ ทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมด ส่วน 1 หมายความว่า มีการกระจายที�ไม่เท่าเทียมกัน

อย่างสมบรูณ์ที�สุด (Perfect Inequality) นั�นคือ มีการกระจุกตวัของขอ้มูลอยู่ในบางกลุ่ม ดงันั�นค่าสัมประสิทธิ� จีนี

ยิ�งมาก แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกนัยิ�งเพิ�มสูงขึ�นนั�นเอง และค่าสัมประสิทธิ� จีนีนิยมแสดงในรูปร้อยละโดยการ

คูณดว้ย 100 [7] 

การวิเคราะห์การกระจายการถือครองที�ดินเป็นรายครัวเรือนสามารถประยุกต์เส้นโค้งลอเรนซ์และ

สัมประสิทธิ� จีนี เพื�อวดัความไม่เท่าเทียมกันของการถือครองที�ดินเป็นรายครัวเรือนได ้โดยแกน Y เป็นร้อยละ

สะสมของเนื�อที�ถือครองของแต่ละครัวเรือน และแกน X เป็นร้อยละของครัวเรือน 

2.3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเนื�อที�ถือครองที�ดินกบัจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของเนื�อที�ถือครองที�ดินกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน สามารถวดัทิศทางของ

ความสัมพันธ์ได้จากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) และขนาดของ

ความสัมพนัธ์วดัได้จากค่าสัมประสิทธิ� การตดัสินใจ (Coefficient of Determination) [13] โดยที�ค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์อย่างง่ายของประชากร (p) เมื�อ -1 >  p <1  แต่เนื�องจากในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ส่วน

ใหญ่ไม่ได้เก็บขอ้มูลจากประชากรแต่เป็นการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ดังนั�น ค่าที�ไดจึ้งเป็นค่าสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของกลุ่มตวัอยา่ง (r) โดยใชส้ัญลกัษณ์ -1> r <1  การคาํนวณมีสูตรดงันี�     

r = ∑ xy-nx�y�

�∑ (xi
2-nx�2)�∑ (yi

2-ny�2)
                                                 (1) 

เมื�อ 

n คือ จาํนวนตวัอยา่ง 

x� คือ ค่าเฉลี�ยของตวัแปร x 

y� คือ ค่าเฉลี�ยของตวัแปร y 

 

หากค่าสหสัมพนัธ์เป็นบวก แสดงว่า ตวัแปรทั�งสองมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในทาํนอง

กลบักันหากค่าสหสัมพนัธ์เป็นลบ แสดงว่า ตวัแปรทั�งสองมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม และหากค่า

สหสัมพนัธ์เป็นศูนย ์แสดงว่าตวัแปรทั�งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย เมื�อนาํค่าสหสัมพนัธ์มายกกาํลงัสอง (r2) จะ

ไดค้่าสัมประสิทธิ� การตดัสินใจ ซึ�งเป็นค่าที�บอกขนาดหรือปริมาณของความสัมพนัธ์ได ้

ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์และสัมประสิทธิ� การตดัสินใจสามารถนาํมาประยกุตเ์พื�อวดัทิศทางและขนาด

ความสัมพนัธ์ของจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนกบัขนาดเนื�อที�ถือครอง โดยให้จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นตวั

แปรอิสระ และเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนเป็นตวัแปรตาม 
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3. ผลการดําเนินงานและอภิปรายผล 

การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิเคราะห์การกระจายการถือครองที�ดินของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือนด้วยเส้น

โคง้ลอเรนซ์และสัมประสิทธิ� จีนี โดยเป็นกรณีศึกษาของบา้นฟ้าสวย ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ค่าความ

สูงที�อ่านได้จากเครื�องกาํหนดพิกัดบนพื�นโลกด้วยดาวเทียม มีระดับความสูง 900 เมตรจากระดับนํ� าทะเลปาน

กลาง  จากการสํารวจภาคสนามสามารถสังเกตไดว้่าลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซับซ้อน มีที�ราบแคบ ๆ 

ระหว่างหุบเขา พื�นที�การเกษตรจึงค่อนขา้งจาํกดั โดยพื�นที�เกษตรกรรมกระจายตวัอยู่บริเวณลาํห้วยและบริเวณที�

ดอนโดยรอบหมู่บา้นและไม่ห่างจากหมู่บา้นมากนกั เนื�องจากการเดินทางค่อนขา้งยากลาํบาก การเดินทางเขา้ไป

ในพื�นที�เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นการเดินเทา้และรถจกัรยานยนต ์หากพื�นที�เกษตรกรรมอยู่ไกลหมู่บา้นจะทาํให้

การเขา้ถึงยากลาํบาก ตลอดจนการนาํผลผลิตออกมาจากแปลงเกษตรมายงัหมู่บา้นก็ทาํไดย้ากเช่นเดียวกนั ดงันั�น

การกระจายของพื�นที�เกษตรกรรมจึงอยูไ่ม่ห่างไกลจากหมู่บา้นมากนกั จากการปรับปรุงขอ้มูลการถือครองที�ดินปี 

พ.ศ. 2556 [10] ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน พ.ศ. 2562 ด้วยการสํารวจภาคสนาม โดยใช้ภาพข้อมูลดาวเทียมจาก

โปรแกรม Google Earth และเครื�องกาํหนดพิกดับนพื�นโลกดว้ยดาวเทียม ทาํให้ไดแ้ผนที�การกระจายของพื�นที�

เกษตรกรรมดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดงัรูปที� 2 

 

รูปที� 2 การกระจายของพื�นที�เกษตรกรรมจาํแนกตามชนิดพืชที�ปลูก พ.ศ. 2562 [10] 

จากการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่าพื�นที�การเกษตรทั�งหมดของบา้นฟ้าสวยมีพื�นที�

เกษตรกรรมรวม 1,047 ไร่ 66 ตารางวา ระบบการเพาะปลูกเป็นแบบไร่หมุนเวียน โดยพบว่าร้อยละ 30.30 ของ
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พื�นที�เกษตรกรรมทั�งหมด เป็นพื�นที�ไร่ร้างหมุนเวียน โดยจะปลูกพืชในพื�นที�ใดพื�นที�หนึ�งในช่วงเวลาหนึ�ง เมื�อดิน

ลดความอุดมสมบูรณ์ลงก็จะยา้ยไปทาํการเพาะปลูกอีกพื�นที�หนึ�ง ซึ�งการยา้ยไปเพาะปลูกพื�นที�ใหม่นั�นทาํใหดิ้นได้

ฟื� นคืนความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ จากนั�นจึงหมุนเวียนกลบัมาเพาะปลูกยงัพื�นที�เดิมอีก รองลงมาเป็นพื�นที�

ปลูกขา้วไร่ ร้อยละ 25.64 ซึ� งเป็นการเพาะปลูกเพื�อยงัชีพ เนื�องจากขา้วไร่เป็นอาหารหลกัของทุกครัวเรือน จึงทาํ

ให้พื�นที�ปลูกขา้วไร่จึงมีพื�นที�มากเพื�อให้สมาชิกในครัวเรือนมีขา้วบริโภคไดต้ลอดทั�งปี ส่วนพื�นที�เพาะปลูกเพื�อ

การพาณิชยป์ระกอบด้วยขา้วโพด คิดเป็นร้อยละ 18.28 ถั�วนิ�วนางแดง ร้อยละ 7.90 ขิง ร้อยละ 5.77 พื�นที�ปลูก

ขา้วโพดและถั�วนิ�วนางแดง คิดเป็นร้อยละ 2.76 ส่วนพืชชนิดอื�นมีสัดส่วนที�ลดลงไป ถึงแมจ้ะมีการปลูกพืชเพื�อ

การพาณิชยข์องพืชแต่ละชนิดมีสัดส่วนเพียงเล็กนอ้ย แต่เมื�อนาํสัดส่วนพื�นที�มารวมกนัแลว้จะพบว่าโดยรวมแลว้

พื�นที�เพาะปลูกพืชเพื�อการพาณิชยค์ิดเป็นสัดส่วนรวมกนัทั�งสิ�นร้อยละ 43.81 ทั�งนี�  แสดงใหเ้ห็นวา่การปลูกพืชเพื�อ

การพาณิชยมี์ความสําคญัต่อครัวเรือนเกษตรกรมากขึ�นในฐานะที�เป็นแหล่งรายไดใ้ห้กบัครัวเรือน และเมื�อรายได้

ของครัวเรือนเพิ�มขึ�น ความมั�นคงทางดา้นอาหารก็สูงขึ�น สามารถนาํเงินรายไดไ้ปซื�ออาหารเลี�ยงครัวเรือนไดโ้ดยที�

ครัวเรือนไม่ตอ้งผลิตพืชอาหารเก็บไวบ้ริโภคเอง นอกจากนี� รายไดเ้หล่านี� ยงัสร้างความมั�นคงทางเศรษฐกิจให้กบั

ครัวเรือนได ้กล่าวคือ เกษตรกรมีเงินออมหรือทรัพยสิ์นสําหรับดาํรงชีวิตในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัหรือราคา

ผลผลิตตกตํ�าไดอี้กด้วย จากการปรับปรุงขอ้มูลการถือครองที�ดินปี พ.ศ. 2556 [10] ให้เป็นขอ้มูลปัจจุบนั พ.ศ. 

2562 ดว้ยการสํารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทาํใหไ้ดส้ัดส่วนพื�นที�เพาะปลูก 

ดงัรูปที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที� 3 สัดส่วน (ร้อยละ) ของพื�นที�เพาะปลูกจาํแนกตามชนิดพืชที�ปลูก [10] 

การถือครองที�ดินของเกษตรกรบ้านฟ้าสวย พบว่าบ้านฟ้าสวย มีครัวเรือนทั� งสิ�น 32 ครัวเรือน พื�นที�

เกษตรกรรมรวม 1,047 ไร่ 66 ตารางวา ครัวเรือนที� ถือครองที�ดินทางการเกษตรน้อยที�สุดคือ 3 ไร่ 2 งาน 96  

ร้อยละ 

ชน
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ตารางวา และครัวเรือนที�ถือครองที�ดินทางการเกษตรมากที�สุดคือ 87 ไร่ 3 งาน 74 ตารางวา และค่าเฉลี�ยของเนื�อง

ที�ถือครองรายครัวเรือนคือ 32 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา แสดงใหเ้ห็นไดว้า่เนื�อที�ถือครองทางการเกษตรของครัวเรือน

เกษตรกรมีความแตกต่างค่อนขา้งสูงโดยมีพิสัยเท่ากบั 84 ไร่ 77 ตารางวา และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 18 ไร่ 

86 ตารางวา นั�นคือ เนื�อที�ถือครองของเกษตรกรแตกต่างจากค่าเฉลี�ยเป็นจาํนวนมาก แสดงวา่จาํนวนเนื�อที�ถือครอง

ทางการเกษตรบางครัวเรือนถือครองนอ้ย บางครัวเรือนถือครองมาก 

จากรูปที� 4 จะเห็นไดว้่า แต่ละครัวเรือนมีการถือครองที�ดินที�แตกต่างกนัอย่างมากตั�งแต่ครัวเรือนที� 1 ถึง

ครัวเรือนที� 32 ดงันั�นจึงไดป้ระยกุตเ์ส้นโคง้ลอเรนซ์เพื�อแสดงการกระจายหรือความเหลื�อมลํ�าของการถือครองราย

ครัวเรือน โดยการเรียงลาํดับเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนจากน้อยไปหามาก แลว้คาํนวณหาร้อยละและร้อยละ

สะสม แลว้นาํมาแทนค่าบนแกน Y ส่วนแกน X แทนค่าเป็นร้อยละของครัวเรือน ดงัรูปที� 5 

 
รูปที� 4 เปรียบเทียบจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน จาํนวนแปลง และเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือน 

จากรูปที� 5 จะเห็นได้ว่าความเหลื�อมลํ� าของการถือครองที�ดินทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร

สามารถวดัได้ด้วยเส้นโคง้ลอเรนซ์ โดยพบว่าเส้นโคง้ลอเรนซ์ ของการถือครองที�ดินอยู่ห่างจากเส้นแห่งการ

กระจายเท่าเทียมกนั (Evenly Distributed Line) แสดงให้เห็นว่า เนื�อที�ถือครองทางการเกษตรไปกระจุกอยู่ในบาง

ครัวเรือน ก่อให้เกิดความเหลื�อมลํ�าของการถือครองที�ดินในระดบัครัวเรือน เมื�อทาํการจดักลุ่มเนื�อที�ถือครองของ

เกษตรกรพบว่า จาํนวนครัวเรือนที�ถือครองที�ดินน้อยกว่า 17.09 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20 ครัวเรือนที�ถือครองที�ดิน

นอ้ยกว่า 24.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ครัวเรือนที�ถือครองที�ดินนอ้ยกวา่ 35.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60  ครัวเรือนที�ถือ

ครองที�ดินน้อยกว่า 46.83 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80 ที�เหลือร้อยละ 20 เป็นครัวเรือนที�ถือครองที�ดินมากที�สุดตั�งแต ่

46.83 ไร่ขึ�นไปจนถึง 87.93 ไร่ โดยที�ความเหลื�อมลํ�าของการถือครองที�ดินนั�นสามารถคาํนวณเป็นตวัเลขได ้โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ� จินี เท่ากับ 0.31 หมายความว่า การถือครองที�ดินทางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรมีความ

เหลื�อมลํ�ากนัร้อยละ 31 ความเหลื�อมลํ�าทางดา้นการถือครองที�ดินรายครัวเรือนนี�  ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากขอ้จาํกดั
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ทางดา้นภูมิประเทศทาํให้พื�นที�สําหรับการเพาะปลูกมีอยู่อย่างจาํกดั ครัวเรือนที�มีเนื�อที�ถือครองน้อยก็ไม่สามารถ

เพิ�มพื�นที� เกษตรกรรมได้เนื�องจากอยู่ในเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าและพื�นที�ป่าสงวน บางครัวเรือนมีแรงงานใน

ครัวเรือนจาํนวนมากสามารถถือครองที�ดินไดม้าก ดงันั�น จึงไดค้าํนวณหาความสัมพนัธ์ระหว่างเนื�อที�ถือครองกบั

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน เพื�อใหท้ราบทิศทางและขนาดของความสัมพนัธ์ 

 

รูปที� 5 เส้นโคง้ลอเรนซ์ของเนื�อที�ถือครองทางการเกษตรรายครัวเรือน 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื� อที�ถือครองกับจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนสามารถวดัได้จากสัมประสิทธิ�

สหสัมพนัธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) โดยให้จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นตวัแปรอิสระ (x) 

และเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนเป็นตวัแปรตาม (y) สามารถคาํนวณไดด้งันี�  

 

r = ∑ xy-nx�y�

�∑ (xi
2-nx�2)�∑ (yi

2-ny�2)
                     (2) 

         �  = 
251.28

743.00
         

r   =  0.34         

r2 =  0.11         

 

ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์  r = 0.34 แสดงวา่ ขนาดเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน หมายความว่าหากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมีจาํนวนหลายคน จะทาํให้

ขนาดเนื�อที�ถือครองของครัวเรือนเพิ�มขึ�นดว้ย แต่ค่าสัมประสิทธิ� การตดัสินใจ (r2= 0.11)หมายความว่า เนื�อที�ถือ

ครองรายครัวเรือนที�มีจาํนวนมากเป็นผลมาจากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเพียงร้อยละ 11 เท่านั�น ที�เหลืออีกร้อย

เส้นแห่งการกระจายเท่าเทียม 

เส้นโคง้ลอเรนซ ์
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ละ 89 เป็นผลมาจากสาเหตุอื�น แสดงให้เห็นว่าจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกัที�ทาํให้เนื�อที�ถือ

ครองของครัวเรือนมีจาํนวนมากหรือนอ้ย ซึ� งสาเหตุอื�นที�ทาํใหก้ารถือครองที�ดินของครัวเรือนมีมากหรือนอ้ย เป็น

การแสดงถึงความมั�นคงทางดา้นอาหารให้กับสมาชิกในครัวเรือนที�สามารถบริโภคไดต้ลอดทั�งปี นอกจากนี� ยงั

เป็นการกระจายความเสี�ยงในดา้นราคาผลผลิต กล่าวคือ เมื�อมีที�ดินถือครองจาํนวนมากก็สามารถปลูกพืชไดห้ลาย

ชนิด หากผลผลิตในพืชบางชนิดมีราคาที�ตกตํ�าก็ยงัมีผลผลิตของพืชชนิดอื�นมาทดแทนไดบ้า้ง หรือกรณีที�มีโรค

และศตัรูพืชระบาดกบัพืชบางชนิดก็ยงัมีพืชชนิดอื�นทดแทน ทาํให้ครัวเรือนไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือ

บรรเทาความรุนของผลกระทบลงไปไดบ้า้ง 

จากผลการดาํเนินงานขา้งตน้สามารถอภิปรายผลไดด้งันี�  

1) การถือครองที�ดินทางการเกษตรระดบัครัวเรือนสามารถใชเ้ส้นโคง้ลอเรนซ์ แสดงการกระจายตวัของ

การถือครองที�ดิน พ.ศ. 2562 มีความไม่เท่าเทียมกนัร้อยละ 31 เมื�อเปรียบเทียบกบัการวิจยัของ กรีฑา เอี�ยมสกุล 

และคณะ [7] ที�พบว่าของการถือครองที�ดินในภาคเหนือ ในปีพ.ศ. 2546 มีค่าสัมประสิทธิ� จีนีร้อยละ 42.32 และ

ระดบัประเทศร้อยละ 37.35 ดงันั�น ความไม่เท่าเทียมกนัของการถือครองที�ดินบา้นฟ้าสวย เมื�อเทียบกบัอดีตแลว้มี

ค่าตํ�ากว่าความไม่เท่าเทียมในระดับภาค และระดับจังหวดั และเมื�อเปรียบเทียบกับรายงานการวิเคราะห์

สถานการณ์ความยากจนและความเหลื�อมลํ�าของประเทศไทย ปี 2562 ของสํานกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ [14] พบว่าสัมประสิทธิ� จีนีของการถือครองบา้น ที�ดิน และสิ�งปลูกสร้างที�ใขป้ระกอบธุรกิจหรือ

การเกษตร มีค่าเท่ากบั 0.89 แสดงว่าความไม่เท่าเทียมกนัในพื�นที�บา้นฟ้าสวย มีความรุนแรงนอ้ยกว่าภาพรวมใน

ระดับประเทศ ซึ� งขนาดของที�ดินเป็นการแสดงถึงความสามารถในการผลิตหรือการมีรายได้ที�เพียงพอต่อการ

ดาํรงชีวิต และลกัษณะของเส้นโคง้ลอเรนซ์ มีลกัษณะที�ห่างจากเส้นแห่งการกระจายเท่าเทียมกนัแสดงว่าการถือ

ครองที�ดินแต่ละครัวเรือนมีความเหลื�อมลํ�ากนัอยูแ่ละค่าสัมประสิทธิ� จินีที�ไดก้็มีความใกลเ้คียงกนั ทาํให้แสดงการ

กระจายของการถือครองที�ดินได้ด้วยแผนภูมิและคาํนวณค่าความเหลื�อมลํ� าของการถือครองที�ดินออกมาเป็น

ตวัเลขด้วยค่าสัมประสิทธิ� จินี นอกจากนี� การถือครองที�ดินยงัคงกระจุกตวัอยู่ในบางครัวเรือนหรือคนบางกลุ่ม 

ในขณะที�บางครัวเรือนขาดแคลนที�ดินเพื�อผลิตอาหารและผลิตสินคา้เพื�อการพาณิชย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สํานักงานพฒันาฐานขอ้มูลและตวัชี�วดัภาวะสังคม [15] ซึ� งที�ดินถือเป็นกลไกสนบัสนุนหรือเป็นทรัพยากรสําคญั

สาํหรับสร้างโอกาสทางอาชีพ 

2) การถือครองที�ดินระดบัครัวเรือนกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั

หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กล่าวคือ เมื�อสมาชิกในครัวเรือนมีจาํนวนมากขึ� นทําให้เนื� อที�ถือครองของ

ครัวเรือนเพิ�มขึ�นดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทศพร มูลรัตน์ และคณะ [16] โดยที�ความตอ้งการพื�นที�เพาะปลูก

ที�เพิ�มขึ�นเนื�องมาจากการขยายขนาดของครัวเรือน ในขณะที�พื�นที�มีอยูอ่ย่างจาํกดัอนัเนื�องมาจากสภาพภูมิประเทศ

และอยูใ่นเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์าหรือเขตป่าสงวน ไม่มีเอกสารสิทธิ�  ทาํให้การถือครองที�ดินระดบัครัวเรือนมีความ

เหลื�อมลํ�ากนั นอกจากนี� ยงัส่งผลใหเ้กิดความไม่มั�นคงในการครอบครองที�ดินทาํใหเ้กษตรกรไม่กลา้ลงทุนปลูกพืช

ยืนตน้ เกษตรกรจึงนิยมปลูกพืชไร่ ประกอบกับการไม่มีระบบชลประทาน จึงทาํให้เการปลูกพืชไร่เป็นที�นิยม 
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อย่างไรก็ตาม ขนาดเนื�อที�ถือครองที�ดินระดับครัวเรือนมีผลมาจากจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเพียงร้อยละ 11 

เท่านั�น แสดงวา่เนื�อที�ถือครองระดบัครัวเรือนจะมากหรือนอ้ย มีสาเหตุหรือปัจจยัอื�นที�ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้ง 

3) จากลกัษณะภูมิประเทศที�เป็นพื�นที�สูง มีความลาดชนั และอยู่ในเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า เป็นขอ้จาํกดั

อย่างหนึ� งที�ส่งผลให้ขนาดของที�ดินที�ถือครองมีเนื�อที�ขนาดเล็ก ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเพิ�มมูลค่าผลผลิต 

เนื�องจากการเขา้ถึงพื�นที�ทาํได้ยากทั�งการนําเทคโนโลยีการเกษตรเขา้มาใช้ และการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สํานกังานพฒันาฐานขอ้มูลและตวัชี�วดัภาวะสังคม [15] และงานวิจยัของ เสาวณี จนัทะ

พงษ ์และ พรชนก เทพขาม [9] โดยปัญหาดา้นที�ดินและการใชที้�ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื�นที�ถือครองขนาด

เล็กและไม่มีเอกสารสิทธิ�  ทาํการเกษตรแบบดั�งเดิม ปลูกพืชไม่เหมาะสมกับพื�นที�และไม่สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของตลาด 

 

4. บทสรุป 

การวิเคราะห์กระจายการถือครองที�ดินของเกษตรกรบา้นฟ้าสวย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทาํให้ได้การ

กระจายของการถือครองที�ดินระดบัครัวเรือน และค่าความสัมพนัธ์ของขนาดเนื�อที�ถือครองทางการเกษตรกับ

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน โดยใชเ้ส้นโคง้ลอเรนซ์ และสัมประสิทธิ� จินีทาํให้ทราบวา่การถือครองที�ดินมีความไม่

เท่าเทียมกันร้อยละ 31 กล่าวคือ บางครัวเรือนถือครองที�ดินจาํนวนมาก ในขณะที�บางครัวเรือนถือครองที�ดิน

จาํนวนน้อย ดงันั�น ผลจากการวิจยัจึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการ จดัสรรที�ดิน หรือการกระจายการถือครอง

ที�ดินของแต่ละครัวเรือนให้มีเท่าเทียมกนั ซึ� งจะเป็นการเพิ�มโอกาสในการผลิตอาหารหรือสร้างรายไดจ้ากที�ดิน

ของแต่ละครัวเรือน หรือใช้เป็นแนวทางในการลดการถือครองที�ดินที�มากเกินไป และวิธีการนี� ยงัสามารถใช้เป็น

ตน้แบบสําหรับการวิเคราะห์ในพื�นที�อื�นหรือเปรียบเทียบกบัพื�นที�อื�นได ้นอกจากนี�ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ของเนื�อที�ถือครองกบัจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน แสดงวา่จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนไม่ไดเ้ป็นสาเหตุหลกัที�ทาํให้

เนื� อที�ถือครองของครัวเรือนมีจาํนวนมากหรือน้อย นั�นคือ บางครัวเรือนถือครองที�ดินจาํนวนมากแต่จาํนวน

สมาชิกในครัวเรือนไม่ไดม้ากขึ�นตามไปดว้ย และบางครัวเรือนถือครองที�ดินจาํนวนนอ้ย แต่มีจาํนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนมาก แสดงให้เห็นว่า มีการถือครองที�ดินจาํนวนมากแต่ไม่ได้สร้างรายได้หรือสร้างผลผลิตที�เพิ�มขึ�น 

ดงันั�น จึงควรมีการจดัสรรการถือครองที�ดินใหแ้ต่ละครัวเรือนอย่างเท่าเทียมและมีความเป็นธรรม เพื�อให้มีการใช้

ประโยชน์จากที�ดินไดอ้ย่างเต็มที� และครัวเรือนสามารถสร้างรายไดแ้ละผลิตอาหารบริโภคในครัวเรือนไดอ้ย่าง

เพียงพอ อนัจะส่งผลใหมี้การลดพื�นที�ทางการเกษตรลงไดใ้นอนาคต 

แนวทางการพฒันาในอนาคต ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างเนื�อที�ถือครองกบัจาํนวน

สมาชิกในครัวเรือนนั�น ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอื�นหลายดา้นประกอบกนั เพื�อให้ทราบถึงปัจจยัที�มีความสําคญั

และลาํดบัของปัจจยัที�ทาํให้ขนาดของเนื�อที�ถือครองรายครัวเรือนมีการเปลี�ยนแปลง ซึ� งการวิจยันี� ไดใ้ชปั้จจยัดา้น

จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนเพียงปัจจยัเดียวเท่านั�น หากมีการวิเคราะห์ดว้ยหลายปัจจยัจะทาํให้ไดผ้ลการวิเคราะห์

ที�แม่นยาํมากยิ�งขึ�น และหากมีการเปรียบเทียบในหลายพื�นที�ก็จะทาํให้ทราบถึงความสําคญัของแต่ละปัจจยัที�
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เปลี�ยนไปในแต่ละพื�นที�ดว้ย นอกจากนี� ควรศึกษาเพื�อหาแนวทางที�จะนาํไปสู่แนวปฏิบติัเพื�อลดความเหลื�อมลํ�า

ของการถือครองที�ดินไดใ้นอนาคต 

 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสถาบนัวิจยัและพฒันาพื�นที�สูง (องคก์ารมหาชน) ที�ไดส้นบัสนุนงบประมาณสําหรับการวิจยั 

ขอขอบคุณเจา้หน้าที�โครงการพฒันาพื�นที�สูงแบบโครงการหลวงเพื�อแกปั้ญหาพื�นที�เฉพาะ บา้นฟ้าสวย ต.เชียง

ดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที�ไดส้ละเวลาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณชุมชนที�ไดใ้ห้การตอ้นรับ

และร่วมใหข้อ้มูลต่าง ๆ ที�เป็นประโยชน์กบังานวิจยั 
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บทคัดย่อ   

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ดดัแปลงเครื�องยนตเ์ล็กเพื�อการเกษตรให้สามารถรองรับการใชเ้ชื�อเพลิง

ไดท้ั�งนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจีในลกัษณะการใช้เชื�อเพลิงทั�งสองชนิดที�แยกเป็นอิสระต่อกนั และ 2) เปรียบเทียบ

อตัราการใช้เชื�อเพลิงนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจี โดยการนําเครื�องยนต์เล็กดีเซลเพื�อการเกษตร ยี�ห้อ Yanmar รุ่น 

TF120DI มาดดัแปลงติดตั�งระบบเชื�อเพลิงแอลพีจี ระบบจุดระเบิด และสร้างห้องเผาไหมเ้สริมสําหรับติดตั�งเขา้

แทนที�ในตาํแหน่งของหัวฉีดนํ� ามนัดีเซลเดิม ห้องเผาไหมเ้สริมจะทาํหน้าที�ลดอตัราส่วนการอดัลงให้สามารถ

รองรับการใชแ้อลพีจีเป็นเชื�อเพลิง ซึ� งจะเป็นลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน การกลบัไปใช้นํ� ามนั

ดีเซลเป็นเชื�อเพลิงนั�น ทาํไดโ้ดยการถอดห้องเผาไหมเ้สริมออก แลว้ติดตั�งหัวฉีดนํ� ามนัดีเซลแทนที�ห้องเผาไหม้

เสริม ซึ� งจะเป็นลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซล จากการทดสอบใช้เป็นเครื�องยนตต์น้กาํลงัในการสูบนํ� า

ดว้ยท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 8 นิ�ว ที�ความเร็วรอบเครื�องยนต์คงที� 1,000 รอบต่อนาที พบว่าใช้

นํ� ามนัดีเซลเฉลี�ย 0.92 กิโลกรัมต่อชั�วโมง หรือ 1.09 ลิตรต่อชั�วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 28.35 บาทต่อชั�วโมง และ

หากใชแ้อลพีจีเป็นเชื�อเพลิงจะใชแ้อลพีจีเฉลี�ย 0.53 กิโลกรัมต่อชั�วโมง คิดเป็นค่าใชจ่้าย 12.91 บาทต่อชั�วโมง ซึ� ง

สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 54.46 อยา่งไรก็ตามขณะเครื�องยนตท์าํงานในแบบเครื�องยนตดี์เซล พบวา่ไอ

เสียมีค่าควนัดาํร้อยละ 46.7 และ 59.6 ที�ความเร็วรอบ 1,800 และ 2,400 รอบต่อนาที ตามลาํดบั ขณะเครื�องยนต์

ทาํงานในแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน พบวา่อุณหภูมิหอ้งเผาไหมเ้สริมเปรียบเทียบกบัอุณหภูมิฝาสูบเครื�องยนตเ์ล็ก
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แก๊สโซลีน Honda GX160 ที�ความเร็วรอบสูงสุด มีค่า 302 และ 188 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั และพบว่าในไอเสีย

มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซดร้์อยละ 0.69 และไฮโดรคาร์บอน 1,893 ส่วนในลา้นส่วน   

 

คําสําคัญ: เครื�องยนตดี์เซล; เครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน; เครื�องยนตเ์ลก็เพื�อการเกษตร; แอลพีจี   

 

Abstract  

The objectives of this research were 1)  to modify small engines for agriculture to be able to support 

both diesel and LPG fuel consumption in the form of using both types of fuel separately and 2)  to compare 

diesel and LPG consumption rates by modifying a small diesel engine for agriculture, Yanmar TF120DI, and 

installing LPG fuel system, ignition system and an auxiliary combustion chamber place of the original diesel 

injectors.  The auxiliary combustion chamber would reduce the compression ratio to accommodate LPG fuel, 

which was a characteristic of the gasoline engine.  The auxiliary combustion chamber could be removed and 

then install a diesel injector to return using diesel fuel.  From the test of using the power engine for pumping 

water with a Payanak pipe with the diameter of 8 inch at a constant engine speed of 1,000 rounds per minute, it 

was found that the average diesel usage was 0.92 kilograms per hour or 1.09 liters per hour with the cost of 

28.35 baht per hour and if using LPG as fuel, average LPG was 0.53 kilograms per hour with the cost of 12.91 

baht per hour, saving 54.46 percent of costs. However, when the engine runs as a diesel engine, it was found 

that black smoke was exhausted at 46. 7 percent and 59. 6 percent at 1,800 and 2,400 rounds per minute 

respectively.  While running as a gasoline engine, it was found that the auxiliary combustion chamber 

temperature compared with the temperature of the engine cylinder head of Honda GX160 at maximum rounds 

per minute was 302 and 188 degrees Celsius, respectively, and found that the exhaust contained 0.69 percent 

carbon monoxide and 1,893 parts per million of hydrocarbons.  

 

Keywords: Diesel engine; Gasoline engine; Small engines for agriculture; LPG  

 

1. บทนํา 

แมว้่าประเทศไทยจะมีความพยายามลดการนาํเขา้นํ� ามนัดิบจากต่างประเทศโดยการใชพ้ลงังานทดแทน 

แต่การนาํเขา้นํ�ามนัดิบจากต่างประเทศยงัคงเพิ�มขึ�นทุกปี เนื�องจากความตอ้งการการใชน้ํ� ามนัที�เพิ�มขึ�น โดยเฉพาะ

ความตอ้งการนํ� ามนัดีเซลที�มีสูงสุดเฉลี�ย 57.7 ลา้นลิตรต่อวนั [1] ดงันั�นหากตอ้งการลดการใชน้ํ� ามนัดีเซลจึงตอ้ง

หาพลงังานทางเลือกอื�นที�มีราคาตํ�ากว่ามาทดแทน ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ในปัจจุบนัรถยนตที์�ใชเ้ครื�องยนตดี์เซล มี

รูปแบบการใช้ก๊าซธรรมชาติแอลพีจีหรือเอ็นจีวี ทดแทนนํ� ามันดีเซลได้สองรูปแบบ คือ 1) รถยนต์ใช้ก๊าซ
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ธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิงอยา่งเดียว เรียกว่า Dedicated Engine เป็นการดดัแปลงชิ�นส่วนของเครื�องยนตดี์เซลเดิมให้มี

อตัราส่วนการอดัลดลงให้สามารถรองรับการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื�อเพลิงอย่างเดียวได้ ซึ� งเป็นลกัษณะการ

ทาํงานแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน ไม่สามารถกลบัไปใช้นํ� ามนัดีเซลไดอี้กต่อไป 2) รถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติกบั

นํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิงร่วมกนั เรียกว่า Dual-fuel Engine ซึ� งเป็นระบบที�ใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับนํ� ามนัดีเซล 

หรือใช้นํ� ามันดีเซลอย่างเดียว อัตราส่วนก๊าซธรรมชาติต่อนํ� ามันดีเซลจะขึ� นอยู่กับสภาพเครื� องยนต์นั� นๆ 

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ก๊าซ และคุณภาพของก๊าซที�ใช ้โดยทั�วไปสามารถใชอ้ตัราส่วนก๊าซธรรมชาติต่อนํ� ามนั

ดีเซลไดร้้อยละ 25 ต่อ 75 ระบบนี� สามารถเลือกใช้นํ� ามนัดีเซลอย่างเดียวหรือใช้เชื�อเพลิงร่วมก็ได ้โดยการปรับ

สวิตชเ์ลือกใชเ้ชื�อเพลิงเท่านั�น ซึ� งเป็นลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซล แต่เนื�องจากระบบเชื�อเพลิงร่วมนี� ใช้

อตัราส่วนก๊าซธรรมชาติปริมาณนอ้ย จึงอาจจะไม่เห็นผลของความประหยดัค่าใชจ่้ายเชื�อเพลิงที�ชดัเจน 

สําหรับเครื�องยนต์เล็กดีเซลเพื�อการเกษตรซึ� งใช้นํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิงนั�นเป็นเครื�องจกัรที�เกษตรกร

นิยมใชใ้นการทาํเกษตรกรรม เช่น สามารถใชเ้ป็นเครื�องยนตต์น้กาํลงัขบัเคลื�อนยานพาหนะ รถไถนา เครื�องสูบนํ� า 

และประโยชน์อื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัเกษตรกรรม ทั�งนี�กรณีที�นํ�ามนัดีเซลมีราคาสูงขึ�น เกษตรกรตอ้งการลดตน้ทุนค่า

เชื�อเพลิงจึงดดัแปลงชิ�นส่วนภายในของเครื�องยนตเ์ลก็ดีเซลเพื�อการเกษตรมาใชแ้อลพีจีเป็นเชื�อเพลิงอย่างเดียว อีก

ทั�งจากการศึกษางานวิจยัที�ผ่านมาพบว่ามีการดดัแปลงชิ�นส่วนภายในของเครื�องยนต์เล็กดีเซลเพื�อรองรับการใช้

แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิงอยา่งเดียว [2-3] ซึ�งเครื�องยนตที์�ดดัแปลงชิ�นส่วนภายในแลว้ไม่สามารถกลบัไปใชน้ํ� ามนัดีเซล

ไดอี้กต่อไป ซึ� งเป็นการดดัแปลงในรูปแบบดั�งเดิม ทั�งนี� จากงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องยนตด์ดัแปลงใช้แอลพีจี

พบว่าการใช้ก๊าซชีวมวลในอตัราส่วนร้อยละ 100 เหมาะแก่การใช้เป็นเชื�อเพลิงทดแทนในอนาคต [4] และจาก

การศึกษาการดัดแปลงเครื�องยนต์ดีเซลแบบห้องเผาไหมช่้วยใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิงหลกั พบว่าค่าใช้จ่ายของ

เชื�อเพลิงก๊าซแอลพีจีน้อยกว่าค่าใช้จ่ายนํ� ามันดีเซล [2] นอกจากนี� ในงานวิจยัที� เกี�ยวกับเครื� องยนต์ดีเซลเพื�อ

การเกษตรดดัแปลงใช้ก๊าซแอลพีจี ยงัพบว่ากลุ่มเกษตรกรมีขอ้เสนอแนะว่าควรพฒันาให้เครื�องยนต์สามารถใช้

เชื�อเพลิงไดห้ลากหลายชนิดในเครื�องยนต์เดียว [5] จึงกล่าวไดว้่ากลุ่มเกษตรกรยงัคงมีความตอ้งการเครื�องยนต์

ประเภทนี�  

ในครั� งนี�ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดดดัแปลงเครื�องยนตเ์ล็กเพื�อการเกษตรให้สามารถใชน้ํ� ามนัดีเซลอย่างเดียวเป็น

เชื�อเพลิงและสามารถใชแ้อลพีจีอย่างเดียวเป็นเชื�อเพลิงได ้ซึ� งนั�นคือสามารถปรับเปลี�ยนสลบัให้เครื�องยนตเ์ครื�อง

เดียวกนันี�ทาํงานไดใ้นแบบเครื�องยนตดี์เซลและทาํงานไดใ้นแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน โดยการสร้างห้องเผาไหม้

เสริมสาํหรับติดตั�งเขา้แทนที�ในตาํแหน่งของหัวฉีดนํ� ามนัดีเซลเดิม หอ้งเผาไหมเ้สริมจะทาํหนา้ที�ลดอตัราส่วนการ

อดัลงให้สามารถรองรับการใชแ้อลพีจีเป็นเชื�อเพลิง ซึ� งจะเป็นลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน การ

กลบัไปใช้นํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิงนั�น ทาํได้โดยการถอดห้องเผาไหมเ้สริมออก แลว้ติดตั�งหัวฉีดนํ� ามนัดีเซล

แทนที�ห้องเผาไหมเ้สริม ซึ� งจะเป็นลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซล ทั�งนี� เพื�อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรใน

การเลือกใชเ้ชื�อเพลิงที�มีราคาตํ�าตามสภาวะความผนัผวนของราคาเชื�อเพลิงทั�งสองชนิด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) 

ดดัแปลงเครื�องยนตเ์ล็กเพื�อการเกษตรให้สามารถรองรับการใชเ้ชื�อเพลิงไดท้ั�งนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจีในลกัษณะ
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การใช้เชื�อเพลิงทั�งสองชนิดที�แยกเป็นอิสระต่อกัน และ 2) เปรียบเทียบอัตราการใช้เชื�อเพลิงนํ� ามันดีเซลและ 

แอลพีจี 

จากหลกัการทาํงานทางทฤษฎีของเครื�องยนต์แก๊สโซลีน 4 จงัหวะ ดังรูปที� 1 ประกอบด้วย จงัหวะดูด 

จงัหวะอดั  จงัหวะกาํลงั และจงัหวะคาย ดงันี�  [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 1 หลกัการทาํงานของเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 4 จงัหวะ [6] 

 

จงัหวะดูด (Intake Stroke) 

ลูกสูบเคลื�อนที�จากศูนยต์ายบนลงสู่ศูนยต์ายล่าง ในขณะเดียวกนันี� ลิ�นไอดีเปิด ภายในกระบอกสูบมีความ

ดนัตํ�ากว่าบรรยากาศ ทาํให้ไอดีซึ� งเป็นส่วนผสมของอากาศกบันํ� ามนัเชื�อเพลิงไหลผ่านลิ�นไอดีเขา้สู่กระบอกสูบ 

จนกระทั�งลูกสูบเคลื�อนที�ลงถึงศูนยต์ายล่าง ดงัรูปที� 1(ก) [6] 

จงัหวะอดั (Compression Stroke) 

ลูกสูบเคลื�อนที�ขึ�นจากศูนยต์ายล่าง ขณะเดียวกนัลิ�นไอดีและลิ�นไอเสียปิดสนิท ลูกสูบอดัส่วนผสมไอดี

ใหมี้ปริมาตรเล็กลง ความดนัและอุณหภูมิในกระบอกสูบจะสูงขึ�น จนกระทั�งลูกสูบเคลื�อนที�ขึ�นถึงศูนยต์ายบน ดงั

รูปที� 1(ข) [6] 

จงัหวะกาํลงั (Power Stroke) 

ในจังหวะนี� ลิ�นไอดีและลิ�นไอเสียยงัคงปิดสนิทอยู่ ระบบจุดระเบิดจะสร้างไฟฟ้าแรงเคลื�อนสูง เกิด

ประกายไฟที�เขี� ยวหัวเทียนเผาไหม้ส่วนผสมไอดีอย่างรวดเร็ว ความดันในกระบอกสูบสูงขึ�นมาก ผลกัดันให้

ลูกสูบเคลื�อนที�จากศูนยต์ายบนลงสู่ศูนยต์ายล่าง ดงัรูปที� 1(ค) [6] 

จงัหวะคาย (Exhaust Stroke) 

ลิ�นไอเสียเปิด ไอเสียที�ไดจ้ากการเผาไหมซึ้� งมีความดนัสูงจะระบายออกผ่านลิ�นไอเสีย ในขณะเดียวกนั

ลูกสูบเคลื�อนที�จากศูนยต์ายล่างขึ�นสู่ศูนยต์ายบน ช่วยขบัไล่ไอเสียออกจากกระบอกสูบ พร้อมที�จะเริ�มจงัหวะดูด

ในวฏัจกัรต่อไป ดงัรูปที� 1(ง) [6] 
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ทั�งนี�  หลกัการทาํงานของเครื�องยนตดี์เซล 4 จงัหวะ จะมีความแตกต่างจากเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน 4 จงัหวะ 

กล่าวคือในจงัหวะดูด ซึ� งจะดูดไอดีที�เป็นอากาศเท่านั�น และในจงัหวะกาํลงั ซึ� งระบบฉีดเชื�อเพลิงจะฉีดนํ� ามนั

ดีเซลให้เป็นฝอยละอองเขา้ไปผสมกบัอากาศร้อนในกระบอกสูบ ทาํให้นํ� ามนัดีเซลเกิดการเผาไหมโ้ดยไม่ตอ้งใช้

ประกายไฟจากเขี�ยวหวัเทียน ดงัรูปที� 2 [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 2 หลกัการทาํงานของเครื�องยนตดี์เซล 4 จงัหวะ [6] 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยนี� จะใช้เครื� องยนต์เล็กดีเซลเพื�อการเกษตร ยี�ห้อ Yanmar รุ่น TF120 DI สูบเดียว 4 จังหวะ 

ขนาดกระบอกสูบ 92 มิลลิเมตร ระยะชกั 96 มิลลิเมตร ปริมาตรกระบอกสูบ 638 มิลลิลิตร อตัราส่วนการอดั 16.1 

ต่อ 1 ซึ� งเป็นเครื�องยนต์ระบบฉีดเชื�อเพลิงเขา้ห้องเผาไหมโ้ดยตรง (Direct Injection) [7] จึงคาํนวณปริมาตรห้อง

เผาไหม้ได้ 42.2 มิลลิลิตร มีผิวหน้าฝาสูบเรียบ เมื�อจะทําการดัดแปลงมาใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิง จึงต้องลด

อตัราส่วนการอดัลงเหลือประมาณ 8 ถึง 12 ต่อ 1 โดยการสร้างและติดตั�งห้องเผาไหมเ้สริมพร้อมหัวเทียนเข้า

แทนที�ในตาํแหน่งของหวัฉีดนํ�ามนัดีเซลเดิม ดงัรูปที� 3 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 3 ลดอตัราส่วนการอดัดว้ยการติดตั�งหอ้งเผาไหมเ้สริม 
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2.1 ออกแบบและสร้างชุดห้องเผาไหม้เสริม  

ออกแบบห้องเผาไหมเ้สริมมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกและสร้างดว้ยวสัดุเหล็ก SNCM 439 ที�มีค่าความ

ตา้นทานแรงดึงสูงถึง 100 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร หรือ 980 เมกกะปาสคาล ซึ� งวสัดุดงักล่าวใช้ในการผลิต  

สกรู เกียร์ เพลาขอ้เหวี�ยง เพลาลูกเบี�ยว ลูกสูบ ชิ�นส่วนของเครื�องยนตที์�ตอ้งการความเหนียวสูง [8] คาํนวณความ

หนาของผนังห้องเผาไหมเ้สริมโดยใชท้ฤษฎีเกี�ยวกบัทรงกระบอกบางอยู่ภายใตค้วามดนัภายใน [9] ดงัสมการที� 

(1) และ (2) 

 

                         
 t

P r
H   (1) 

 

                                                         
  t

P r
σ L

2
  (2) 

 

โดยที� H คือ ความเคน้ตามแนวเส้นรอบวง (ปาสคาล) 

       
            

     L  คือ ความเคน้ตามแนวยาว (ปาสคาล) 

                        t      คือ ความหนาของผนงัทรงกระบอกบาง (เมตร) 

                        r      คือ รัศมีเฉลี�ยของทรงกระบอกบาง (เมตร) 

                        P     คือ ความดนัที�เกิดขึ�นในทรงกระบอกบาง (ปาสคาล)  

 

โดยการกาํหนดขนาดห้องเผาไหมเ้สริมให้เหมาะสมกบัพื�นที�บริเวณโดยรอบฝาสูบ จึงกาํหนดปริมาตร

ห้องเผาไหมเ้สริมเป็น 42 มิลลิลิตร ซึ� งเมื�อนาํห้องเผาไหมเ้สริมไปติดตั�งแทนที�ในตาํแหน่งของหัวฉีดนํ� ามนัดีเซล

เดิม จะไดค้่าอตัราส่วนการอดั ดงัสมการที� (3)  

 

                    
TDCV

BDCV
rV

@

@
  (3) 

 

โดยที�  Vr  คือ อตัราส่วนการอดั (ไม่มีหน่วย) 

                        BDCV@  คือ ปริมาตรทั�งหมดภายในกระบอกสูบเมื�อลูกสูบอยูที่�ศูนยต์ายล่าง (มิลลิลิตร) 

                        TDCV @  คือ ปริมาตรทั�งหมดภายในกระบอกสูบเมื�อลูกสูบอยูที่�ศูนยต์ายบน (มิลลิลิตร) 

 

จะได ้  
422.42

422.42638




Vr  

จะไดค้่าอตัราส่วนการอดั 8.57 ต่อ 1 
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 ซึ� งค่าอตัราส่วนการอดั 8.57 ต่อ 1 สามารถรองรับการใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิงได ้และกาํหนดขนาดเส้น

ผ่านศูนยก์ลางภายในห้องเผาไหมเ้สริม 34.5 มิลลิเมตร คาํนวณและออกแบบให้ห้องเผาไหมเ้สริมมีผนงัหนา 8.4 

มิลลิเมตร สามารถรองรับความดนัได้มากกว่า 6 เมกกะปาสคาล ซึ� งเป็นค่าระดับความดันสูงสุดที�เป็นไปได้ใน

เครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน [10] จะไดชุ้ดหอ้งเผาไหมเ้สริม ดงัรูปที� 4 

 

 

 

 

รูปที� 4 ชุดห้องเผาไหมเ้สริม  
 

2.2 คํานวณหาขนาดรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ (Gas-air Mixer)  

อากาศที�ไหลผา่นรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ จะเป็นลกัษณะการไหลผา่นคอคอดนั�นเอง ในการนี� จึง

มีสมมุติฐานที�ใชใ้นการออกแบบ ดงันี�  

- ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร (Volumetric Efficiency) ของเครื�องยนต์เผาไหมภ้ายในแบบประจุไอดีเขา้สู่

กระบอกสูบโดยธรรมชาติ (Naturally Aspirated; NA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8 ถึง 0.9 [11] ดังนั� นจึงกําหนดให้

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรมีค่า 0.85 

- ความเร็วอากาศ ณ จุดคอคอดควรจะอยูใ่นช่วง 100 ถึง 150 เมตรต่อวินาที ทั�งนี� เพื�อทาํให้ความดนัอากาศ 

ณ จุดคอคอดตํ�าลง อนัจะเป็นผลทาํให้เกิดการดึงเชื�อเพลิงมาผสมกบัอากาศไดดี้ [12] ดงันั�นจึงกาํหนดให้ความเร็ว

อากาศผา่นรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ มีค่า 125 เมตรต่อวินาที  

คาํนวณหาอตัราการไหลของอากาศที�เขา้สู่กระบอกสูบ ดงัสมการที� (4) 

 

                                                         V
h

i η
,

nV
V 














600002
     (4) 

 

โดยที� iV   คือ อตัราการไหลของอากาศที�เขา้สู่กระบอกสูบ (ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที) 

                       hV   คือ ปริมาตรกระบอกสูบ = 0.638 ลิตร 

                        n    คือ ความเร็วรอบเครื�องยนต ์= 2,400 รอบต่อนาที (ที�ความเร็วรอบสูงสุด)     

                       V  คือ ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร = 0.85 

 

จะได ้ iV 0.010846 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที 
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และคาํนวณความเร็วของอากาศที�เขา้หอ้งเผาไหม ้จากสมการที� (5) และ (6) 

 

                                                    4

2
i

i

πd
A   (5) 

 

                                                     i

i
i

A

V
c


  (6) 

 

โดยที� ic  คือ ความเร็วของอากาศที�เขา้หอ้งเผาไหม ้(เมตรต่อวินาที) 

                       iA  คือ พื�นที�หนา้ตดัช่องทางเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้(ตารางเมตร) 

                       id  คือ เส้นผา่นศูนยก์ลางช่องทางเขา้สู่หอ้งเผาไหม ้= 0.038 เมตร (จากการวดัขนาดที�เครื�องยนต)์ 

 

จะได ้
  4

0380 2.π
Ai   

                         iA  = 0.001134 ตารางเมตร 

และ 
    0011340

0108460

.

.
ci   

            ic  = 9.564 เมตรต่อวินาที 

 

คาํนวณขนาดรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ จากสมการที� (7) และ (8) 

 

                                                   V

ii
V

c

cA
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 (7) 

 

                                                   π

A
d V

V

4
  (8) 

 

โดยที� Vd  คือ เส้นผา่นศูนยก์ลางรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ (เมตร) 

                       VA  คือ พื�นที�หนา้ตดัรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ (ตารางเมตร) 

                        Vc  คือ ความเร็วอากาศผา่นรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ = 125 เมตรต่อวินาที 

 

จะได้
    125

56490011340 ..
AV


  

                                  VA  = 0.00008677 ตารางเมตร 
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และ   
 π

.
dV

0000867704 


    

      
                   Vd   = 0.01051 เมตร  

ดงันั�นเลือกใชข้นาดรูของอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ 11 มิลลิเมตร 
 

2.3 ดัดแปลงและติดตั�งอุปกรณ์อื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  

2.3.1 ชุดเรือนลิ�นเร่ง 

 นาํชุดเรือนลิ�นเร่งของรถจกัรยานยนต์ Honda รุ่น CRF250 ติดตั�งเขา้กบัท่อไอดีของเครื�องยนต์ Yanmar 

รุ่น TF120DI ดงัรูปที� 5 และต่อกลไกบงัคบัลิ�นเร่งไปยงัขาควบคุมคนัเร่งของเครื�องยนต ์

 

 

 

 

 

รูปที� 5 ชุดเรือนลิ�นเร่ง 

 

2.3.2 อุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ 

 นาํอุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 11 มิลลิเมตร มาติดตั�งโดยสวมอดัไวด้า้นบนชุด

เรือนลิ�นเร่ง ดงัรูปที� 6 

 

 

 

 

รูปที� 6 อุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศ 

 

2.3.3 อุปกรณ์กาํเนิดสัญญาณจุดระเบิด 

 ติดตั�งขดลวดพลัเซอร์ (Pulser Coil) และเชื�อมแผ่นเหล็กติดกบัลอ้ช่วยแรง โดยการหมุนลอ้ช่วยแรงตาม

ทิศทางการหมุนของเครื�องยนตใ์ห้ลูกสูบอยู่ที�ตาํแหน่งศูนยต์ายบน จากนั�นหมุนลอ้ช่วยแรงยอ้นกลบัประมาณ 10 

องศาก่อนศูนยต์ายบน แลว้เชื�อมแผ่นเหล็กขนาดกวา้งประมาณ 1 เซนติเมตร  ยาว 3 เซนติเมตร ติดกบัลอ้ช่วยแรง 

ดังรูปที�  7 เพื�อใช้กําเนิดสัญญาณจุดระเบิด ร่วมกับการใช้วงจรจุดระเบิด ดังรูปที�  8(ก) คอยล์จุดระเบิดของ

รถจกัรยานยนต ์Honda รุ่น Sonic125 ดงัรูปที� 8(ข) และต่อวงจรผา่นสวิตชค์วบคุมการจุดระเบิด ดงัรูปที� 8(ค) 
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รูปที� 7 ขดลวดพลัเซอร์และแผน่เหลก็เชื�อมติดกบัลอ้ช่วยแรง  

 

 

 

 

 

 

                      (ก) วงจรจุดระเบิด                        (ข) คอยลจุ์ดระเบิด                           (ค) สวิตชจุ์ดระเบิด 

รูปที� 8 อุปกรณ์ระบบจุดระเบิด 

 

2.3.4 หม้อต้มสําหรับเครื�องยนต์เลก็  

 ติดตั�งหมอ้ตม้เขา้กบัเครื�องยนต ์ดงัรูปที� 9 ซึ� งเป็นหมอ้ตม้สําหรับเครื�องยนต์เล็กโดยเฉพาะ มีขนาดเล็ก 

อตัราการไหลของก๊าซตํ�า จึงไม่ตอ้งมีนํ�าร้อนผา่นเขา้ออกที�ตวัหมอ้ตม้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 9 หมอ้ตม้สาํหรับเครื�องยนตเ์ลก็  

 

2.3.5 ห้องเผาไหม้เสริม 

 ถอดหัวฉีดนํ� ามนัดีเซลออก แลว้ติดตั�งห้องเผาไหมเ้สริมที�ออกแบบสร้างขึ�นพร้อมหัวเทียน ดงัรูปที� 10 

เขา้แทนที�ในตาํแหน่งของหวัฉีดนํ�ามนัดีเซลเดิม ดงัรูปที� 11 
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รูปที� 10  หอ้งเผาไหมเ้สริมพร้อมหัวเทียน  

 

  

 

 

 

 

รูปที� 11 ชุดห้องเผาไหมเ้สริมติดตั�งแทนที�ในตาํแหน่งของหวัฉีดนํ�ามนัดีเซล   

 

2.3.6 ท่อนํ�ามันไหลกลบั 

 ทาํการถอดท่อนํ� ามันเชื�อเพลิงเดิมออกจากปั�มฉีดเชื�อเพลิง แล้วติดตั�งท่อนํ� ามันไหลกลับจากปั�มฉีด

เชื�อเพลิงไปยงัถงันํ�ามนัเชื�อเพลิง ดงัรูปที� 12 

 

 

 

 

 

รูปที� 12 ท่อนํ�ามนัไหลกลบั 

 

2.3.7 เรกกูเลเตอร์ (หัววาล์วก๊าซ)  

 ติดตั�งเรกกูเลเตอร์เขา้กบัถงัก๊าซแอลพีจี จึงไดเ้ครื�องยนตที์�ดดัแปลงและติดตั�งอุปกรณ์ที�แลว้เสร็จ ดงัรูปที� 13 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 13 เครื�องยนตที์�ดดัแปลงและติดตั�งอุปกรณ์ที�แลว้เสร็จ  
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2.3.8 สตาร์ทเครื�องยนต์  

 สตาร์ทเครื� องยนต์และทําการปรับตั� งองศาการจุดระเบิดให้เหมาะสม โดยการเลื�อนตําแหน่งของ

ขดลวดพัลเซอร์ ซึ� งจะได้องศาการจุดระเบิดที� เหมาะสมประมาณ 9 องศาก่อนศูนย์ตายบน ที�ความเร็วรอบ

เครื�องยนต์ 600 รอบต่อนาที และหมุนปรับสกรูปรับปริมาณการจ่ายก๊าซที�หมอ้ตม้ให้เหมาะสม โดยสังเกตุจาก

ความเร็วรอบเครื�องยนตแ์ละการตอบสนองต่อการเร่งเครื�องยนต ์
 

2.4 ทดสอบการทํางานของเครื�องยนต์ 

ทดสอบการทาํงานของเครื�องยนตใ์นแบบเครื�องยนตดี์เซล ทาํการตรวจวดัค่าควนัดาํดว้ยเครื�องวดัควนัดาํ

ระบบความทึบแสง รุ่น Koeng OP-201T ดังรูปที� 14 และทดสอบการทาํงานของเครื�องยนต์ในแบบเครื�องยนต์

แก๊สโซลีน ทาํการตรวจวดัอุณหภูมิหอ้งเผาไหมเ้สริมดว้ยเครื�องมืออินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ รุ่น Benetech GM320 

ดงัรูปที� 15 ทาํการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอน (HC) ดว้ยเครื�องวิเคราะห์ก๊าซ

ไอเสีย รุ่น Koeng KEG-200 ดงัรูปที� 16 แลว้วดัอตัราการใชเ้ชื�อเพลิงดว้ยการชั�งนํ�าหนกัเชื�อเพลิงก่อนและหลงัการ

ทดสอบเครื�องยนตเ์ปรียบเทียบกบัระยะเวลาที�ใชใ้นการทดสอบ โดยใชเ้ครื�องยนตเ์ป็นตน้กาํลงัในการสูบนํ� าดว้ย

ท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 8 นิ�ว อตัราทดพูลเลยเ์ครื�องยนต์ต่อพูลเลยท์่อพญานาคเป็น 1 ต่อ 1 ที�

ความเร็วรอบเครื�องยนต์คงที� 1,000 รอบต่อนาที ซึ� งเป็นระดบัความเร็วรอบเครื�องยนต์โดยประมาณที�เกษตรกร

ส่วนใหญ่ใชใ้นการสูบนํ�า บนัทึกอตัราการใชเ้ชื�อเพลิง โดยเปรียบเทียบในลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซล

ที�ใชน้ํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิง ดงัรูปที� 17(ก) และในลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีนที�ใชแ้อลพีจีเป็น

เชื�อเพลิง ดงัรูปที� 17 (ข) โดยการสูบนํ� าที�ความสูง (Head) 3 เมตร ย่อมจะไดป้ริมาณการสูบนํ� าที�เท่ากนัคือประมาณ 

2.4 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที หรือ 144 ลูกบาศกเ์มตรต่อชั�วโมง เมื�อเทียบจากขอ้มูลทางเทคนิคของท่อพญานาค ดงัรูป

ที� 18 ทั�งนี�ทาํการทดสอบแบบสลบัไป-มา ระหว่างลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซลและลกัษณะการทาํงาน

แบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน จนครบลกัษณะการทาํงานแบบละ 3 ครั� ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 14 เครื�องวดัควนัดาํระบบความทึบแสง รุ่น Koeng OP-201T 
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รูปที� 15 อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ รุ่น Benetech GM320 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที� 16 เครื�องวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย รุ่น Koeng KEG-200 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ทดสอบใชง้านแบบเครื�องยนตดี์เซล(นํ�ามนัดีเซล)    (ข) ทดสอบใชง้านแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน(แอลพีจี) 

รูปที� 17 ใชง้านเครื�องยนต ์Yanmar TF120DI เป็นตน้กาํลงัในการสูบนํ�า 
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รูปที� 18 เส้นโคง้ลกัษณะเฉพาะของท่อพญานาค [13] 

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปราย 

ผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเด็นตามวตัถุประสงค ์ดงันี�  

ประเด็นที� 1 ทดสอบการทาํงานในแบบเครื�องยนต์ดีเซลที�ใชน้ํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิงและการทาํงานใน

แบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีนที�ใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิง ผลการทดสอบพบว่าเครื�องยนต์เครื�องเดียวกันนี� สามารถ

ทํางานได้ในแบบเครื� องยนต์ดีเซลและทํางานได้ในแบบเครื� องยนต์แก๊สโซลีน ซึ� งยงัไม่เคยมีงานวิจัยใดที�

ดาํเนินการในรูปแบบนี�มาก่อน  

ทั�งนี�  ขณะทดสอบให้เครื�องยนต์ทาํงานในแบบเครื�องยนต์ดีเซล ได้ตรวจวดัค่าควนัดาํเปรียบเทียบกับ

เครื�องยนตก่์อนดดัแปลง ไดผ้ลดงัตารางที� 1 

 

ตารางที� 1 ค่าควนัดาํของเครื�องยนต์ดีเซลที�ดัดแปลงแลว้เปรียบเทียบกับเครื�องยนต์ดีเซลก่อนดัดแปลง โดยใช้

เครื�องวดัควนัดาํระบบความทึบแสง รุ่น Koeng OP-201T   

ความเร็วรอบเครื�องยนต์  

(รอบต่อนาที) 

ค่าควันดํา (%) 

เครื�องยนต์ Yanmar TF120DI ที�ดัดแปลงแล้ว 

ทํางานแบบเครื�องยนต์ดีเซล ใช้นํ�ามันดีเซลเป็นเชื�อเพลิง 

เครื�องยนต์ Yanmar TF120DI เดิมก่อนดัดแปลง 

ทํางานแบบเครื�องยนต์ดีเซล ใช้นํ�ามันดีเซลเป็นเชื�อเพลิง 

600 8.6 2.0 

1,200 10.1 1.7 

1,800 46.7 1.9 

2,400 59.6 1.4 



ชัยยง ศิริพรมงคลชัย / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

76 

จากตารางที� 1 พบว่าเกิดไอเสียมีค่าควนัดาํร้อยละ 46.7 ที�ความเร็วรอบ 1,800 รอบต่อนาที และร้อยละ 

59.6 ที�ความเร็วรอบ 2,400 รอบต่อนาที ซึ� งเกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานค่าควนัดาํของรถยนตที์�ใชเ้ครื�องยนตแ์บบจุดระเบิดดว้ยการอดั ที�กาํหนดไวไ้ม่

เกินร้อยละ 45 [14] ทั�งนี� เป็นเพราะอุปกรณ์ผสมก๊าซกับอากาศมีรูขนาดเล็ก ส่งผลให้ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร

ตํ�าลง อตัราส่วนอากาศต่อเชื�อเพลิงตํ�าเกินไปที�ความเร็วรอบสูง เผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ จึงเกิดควนัดาํและสิ�นเปลือง

เชื�อเพลิงดีเซลมาก จึงมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อไปควรพฒันาให้อุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศสามารถปรับ

ขนาดได ้

ขณะทดสอบให้เครื�องยนต์ทาํงานในแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน ได้ตรวจวดัอุณหภูมิของห้องเผาไหม้

เสริมเปรียบเทียบกับอุณหภูมิของฝาสูบเครื� องยนต์เล็กแก๊สโซลีน Honda GX160 และตรวจวัดปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซดแ์ละไฮโดรคาร์บอน ไดผ้ลดงัตารางที� 2 

 

ตารางที� 2 เปรียบเทียบอุณหภูมิของห้องเผาไหมเ้สริมกับอุณหภูมิของฝาสูบเครื�องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เมื�อขณะ

อุณหภูมิคงที� และปริมาณคาร์บอนมอนอกไซดแ์ละไฮโดรคาร์บอน 
ความเร็วรอบ

เครื�องยนต์ 

(รอบต่อนาที) 

เครื�องยนต์ Yanmar TF120DI ที�ดัดแปลงแล้ว 

ทํางานแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน ใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิง 

เครื�องยนต์เล็กแก๊สโซลีน Honda GX160 

ทํางานแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน ใช้นํ�ามันเบนซินเป็น

เชื�อเพลิง 

อุณหภูมิของห้องเผาไหม้เสริม 

(C) 

CO  

(%) 

HC  

(ppm) 

อุณหภูมิของฝาสูบ  

(C) 

CO  

(%) 

HC  

(ppm) 

600 181 0.03 1,208 - - - 

1,200 228 0.36 1,579 119 0.02 336 

1,800 283 0.67 1,893 129 0.09 402 

2,400 302 0.69 1,727 148 0.42 217 

3,000 - - - 165 0.33 170 

3,600 - - - 188 0.33 181 

จากตารางที� 2 พบว่า ที�ความเร็วรอบสูงสุด จะมีความร้อนสะสมที�ห้องเผาไหมเ้สริมจนมีอุณหภูมิ 302 

องศาเซลเซียส ซึ� งอาจส่งผลต่อการเผาไหมที้�ผิดปกติ จึงตรวจพบว่ามีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์สูงสุดร้อยละ 

0.69 และไฮโดรคาร์บอน 1,893 ส่วนในลา้นส่วน เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2552) เรื�อง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดแ์ละก๊าซไฮโดรคาร์บอนจาก

ท่อไอเสียของรถจกัรยานยนต์ ซึ� งกาํหนดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่เกินร้อยละ 2.5 และกําหนดค่าก๊าซ

ไฮโดรคาร์บอนไม่เกิน 1,000 ส่วนในลา้นส่วน [15] อย่างไรก็ตามงานวิจยันี� เป็นนวตักรรมตน้แบบซึ� งยงัไม่มีการ

ระบายความร้อนที�เพียงพอ จึงมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาต่อไป ควรพฒันาติดตั�งระบบระบายความร้อนที�ห้อง

เผาไหมเ้สริมดว้ย 
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ประเด็นที� 2 เปรียบเทียบอตัราการใชเ้ชื�อเพลิงนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจี จากการทดลองใช้เครื�องยนตเ์ป็น

ตน้กาํลงัในการสูบนํ� าด้วยท่อพญานาคขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 8 นิ�ว ที�ความเร็วรอบเครื�องยนต์คงที� 1,000 

รอบต่อนาที เปรียบเทียบในลกัษณะการทาํงานแบบเครื�องยนตดี์เซลที�ใชน้ํ� ามนัดีเซลเป็นเชื�อเพลิงและในลกัษณะ

การทาํงานแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีนที�ใชแ้อลพีจีเป็นเชื�อเพลิง ไดผ้ลดงัตารางที� 3 
 

ตารางที� 3 เปรียบเทียบปริมาณและค่าใช้จ่ายเชื�อเพลิงนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจี ที�ความเร็วรอบเครื�องยนต์ 1,000 

รอบต่อนาที โดยใชเ้ป็นเครื�องยนตต์น้กาํลงัในการสูบนํ�าดว้ยท่อพญานาคเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อขนาด 8 นิ�ว 

 

ครั�งที� 

 

เวลา 

(ชั�วโมง) 

Yanmar TF120DI การทํางานแบบเครื�องยนต์ดีเซล 

 ใช้นํ�ามันดีเซลเป็นเชื�อเพลิง 

Yanmar TF120DI การทํางานแบบเครื�องยนต์แก๊สโซลีน 

ใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิง 

ปริมาณการใช้นํ�ามันดีเซล; 

กิโลกรัม (ลิตร) 

คํานวณเป็นค่าใช้จ่าย; 

บาทต่อชั�วโมง 

ปริมาณการใช้แอลพีจ;ี 

กิโลกรัม 

คํานวณเป็นค่าใช้จ่าย; 

บาทต่อชั�วโมง 

1 1 0.95 (1.12) 29.22 0.50 12.10 

2 1 0.90 (1.07) 27.92 0.55 13.31 

3 1 0.90 (1.07) 27.92 0.55 13.31 

เฉลี�ย 1 0.92 (1.09) 28.35 0.53 12.91 

หมายเหต ุ อา้งอิงราคาเชื�อเพลิง ณ วนัที�ทาํการทดลอง (11 กนัยายน 2562) 

         - แอลพีจีภาคครัวเรือน ถงัขนาด 15 กิโลกรัม ราคา 363 บาทต่อถงั = 24.20 บาทต่อกิโลกรัม [16]    

         - นํ�ามนัดีเซลหมุนเร็ว (HSD,0.005%S) ปตท. 26.09 บาทต่อลิตร [17]   

         - นํ�ามนัดีเซล มีค่าความหนาแน่น 0.845 กรัมต่อมิลลิลิตร ซึ�งไดจ้ากการวดัค่าก่อนการทดลอง 

 

จากตารางที� 3 ผลการเปรียบเทียบอตัราการใชเ้ชื�อเพลิงพบว่าใชน้ํ�ามนัดีเซลเฉลี�ย 0.92 กิโลกรัมต่อชั�วโมง 

หรือประมาณ 1.09 ลิตรต่อชั�วโมง คิดเป็นค่าใช้จ่าย 28.35 บาทต่อชั�วโมง และหากใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิงจะใช้

แอลพีจีเฉลี�ย 0.53 กิโลกรัมต่อชั�วโมง คิดเป็นค่าใชจ่้าย 12.91 บาทต่อชั�วโมง สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดร้้อยละ 

54.46 ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจยัของ นันทชัย โลหะโรจน์วิเชียร และ อนันต์ชัย เที�ยงดาห์ ที�ทําการศึกษาการ

ดัดแปลงเครื�องยนต์ดีเซลแบบห้องเผาไหม้ช่วยใช้แอลพีจีเป็นเชื�อเพลิงหลัก [2] และชัยยง ศิริพรมงคลชัย ที�

ทาํการศึกษาการใช้ก๊าซแอลพีจีทดแทนนํ� ามันดีเซลในเครื�องยนต์เล็กเพื�อการเกษตร [3] พบว่าค่าใช้จ่ายของ

เชื�อเพลิงก๊าซแอลพีจีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายของเชื�อเพลิงนํ� ามนัดีเซล อย่างไรก็ตามจากผลการทดสอบครั� งนี�

พบขอ้สังเกตว่าปริมาณการใชน้ํ�ามนัดีเซลสูงกวา่ปริมาณการใชแ้อลพีจีอย่างมาก ทั�งนี� เป็นผลมาจากปัญหาที�กล่าว

มาในขา้งตน้คืออุปกรณ์ผสมก๊าซกบัอากาศมีรูขนาดเลก็ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพเชิงปริมาตรตํ�าลง อตัราส่วนอากาศ

ต่อเชื�อเพลิงตํ�าเกินไปที�ความเร็วรอบสูง จึงเกิดไอเสียมีควนัสีดาํและสิ�นเปลืองเชื�อเพลิงดีเซลมากกวา่ปกติ 
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4. สรุป 

งานวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) ดดัแปลงเครื�องยนตเ์ล็กเพื�อการเกษตรให้สามารถรองรับการใชเ้ชื�อเพลิง

ไดท้ั�งนํ� ามนัดีเซลและแอลพีจีในลกัษณะการใช้เชื�อเพลิงทั�งสองชนิดที�แยกเป็นอิสระต่อกนั และ 2) เปรียบเทียบ

อัตราการใช้เชื�อเพลิงนํ� ามันดีเซลและแอลพีจี จากงานวิจัยนี� จึงได้เครื� องยนต์ที�สามารถปรับเปลี�ยนสลับให้

เครื�องยนตเ์ครื�องเดียวกนันี�ทาํงานไดใ้นแบบเครื�องยนตดี์เซลและทาํงานไดใ้นแบบเครื�องยนตแ์ก๊สโซลีน จึงเป็น

ทางเลือกแก่เกษตรกรในการเลือกใชเ้ชื�อเพลิงที�มีราคาตํ�าตามสภาวะความผนัผวนของราคาเชื�อเพลิงทั�งสองชนิด 

ซึ�งยงัไม่เคยมีงานวิจยัใดที�ดาํเนินการในรูปแบบนี�มาก่อน ดงันั�นจึงอาจเป็นจุดเริ�มตน้ของการพฒันาต่อยอดในการ

ออกแบบสร้างเครื�องยนต์หลากหลายพลงังานทางเลือก อย่างไรก็ตามในการวิจยัครั� งนี� มีขอ้เสนอแนะและควร

พฒันาเพื�อแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับความร้อนสะสมที�ห้องเผาไหมเ้สริมและปริมาณควนัดาํมากที�ความเร็วรอบสูง

ต่อไปในอนาคต  
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บทคัดย่อ  

บทความนี�นาํเสนอการออกแบบวงจรแปลงผนัไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าแบบ

สองทิศทางสําหรับการอดัประจุแบตเตอรี�ยานยนตไ์ฟฟ้าที�เชื�อมต่อกบัระบบจาํหน่าย งานวิจยัใชต้วัควบคุมแบบ

สัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ สําหรับควบคุมการทาํงานของการแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าในโหมดกกัเก็บพลงังานและการ

คืนพลังงานเข้าสู่ระบบจาํหน่าย เพื�อทดสอบการทาํงานการควบคุมการไหลของกาํลังไฟฟ้าแบบสองทิศทาง 

บทความนี� ใช้ฮาร์ดแวร์จําลองระบบ (HIL) ในส่วนของวงจรกําลังร่วมกับการควบคุมประมวลผลผ่าน 

STM32F704VI  ผลการทดสอบแสดงการทาํงานของระบบได้ว่า สามารถควบคุมการไหลพลงังานไฟฟ้าแบบ

สองทิศทางและควบคุมลูปแรงดนัดีซีดา้นแบตเตอรี�ไดผ้ลเป็นอยา่งดี 

 

คําสําคัญ: การไหลกาํลงัไฟฟ้าสองทิศทาง; การควบคุมแบบสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์; วงจรแปลงผนัสามเฟส;  

การประจุแบตเตอรี�  
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Abstract  

This paper presents the power converter three phase system with bidirectional power flow control for 

EV battery charger with connected power distribution.  This research used the proportional plus resonant 

controller for regular stability controls of power converter in operation in charge mode and discharge mode. In 

the demonstrated bidirectional power flow control systems, the Hardware In the Loop (HIL) testing controlled 

with STM32F704VI microcontroller is used.  Experimental results demonstrate a good performance for the 

controlled bidirectional power flow of the operation system and dc output loop of battery side. 

 

Keywords:  Bidirectional power flow; Proportional plus resonant current controller; Three phase converter; 

Battery charger 

 

1. บทนํา 

ในปัจจุบนัยานยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มของความนิยมการใช้งานเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากยานยนต์ไฟฟ้าเป็น

เทคโนโลยีสมยัใหม่ที�กาํลงัพฒันาและสามารถทาํงานไดร่้วมกับเทคโนโลยีสมยัใหม่อื�นๆไดดี้และเป็นมิตรกับ

สิ�งแวดลอ้ม นอกจากนั�นยานยนต์ไฟฟ้ามีคุณสมบติัที�เหนือกว่าเครื�องยนต์สันดาปภายใน (Internal combustion 

engine: ICE) [1-3] อาทิเช่น การทาํงานของยานยนตไ์ฟฟ้ามีมลภาวะทางเสียงนอ้ย ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะฝุ่ นละออง 

ควนัสู่อากาศหรือชั�นบรรยายกาศ การบาํรุงรักษาตํ�าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื�องยนตส์ันดาปภายใน อยา่งไรก็

ตามสิ�งหนึ�งที�ไม่ควรละเลยเมื�อยานยนตไ์ฟฟ้าเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งของระบบจาํหน่ายไฟฟ้า ยานยนตไ์ฟฟ้าจะตอ้ง

ไม่ก่อปัญหากระทบต่อระบบไฟฟ้า เช่น เรื�องฮาร์มอนิกส์หรือคุณภาพทางไฟฟ้า [4] ในช่วงของการอดัประจุ

แบตเตอร์รี�  (Grid-to-Vehicle : G2V) สิ� งที�น่าสนใจอีกอย่างคือในองค์ประกอบของยานยนต์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี�

ขนาดใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บพลงังาน [5-6] โดยแหล่งกักเก็บพลังงานที�ได้กล่าวมาสามารถที�จะทาํหน้าที�เก็บ

พลงังานหรือช่วยจ่ายพลงังานที�มีอยูจ่่ายคืนสู่ระบบจาํหน่ายไฟฟ้าได ้(Vehicle-to-grid : V2G) 

อย่างไรก็ตามวงจรอิเล็กทรอนิกส์กาํลงัในการแปลงผนัพลงังานไฟฟ้าที�เพิ�มมากขึ�น การแปลงผนัไฟฟ้า

กระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือการแปลงผนัไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั เช่น การใชง้านระบบ

ไมโครกริด [7] การใชง้านเพื�อประจุแบตเตอรี�  [8] ส่วนใหญ่ทาํงานในโหมดจ่ายกระแสทางเดียว เช่น วงจรไดโอด

เรียงกระแสความถี�สาย (Line frequency) หรือหากต้องการวงจรเรียงกระแสที�มีการปรับปรุงคุณภาพกระแส

(Power factor correction : PFC) แบบสวิตช์ตวัเดียว อย่างไรก็ตามวงจรที�ไดก้ล่าวมายงัมีขอ้จาํกดัในเรื�องของการ

ควบคุมกระแสไหลไดเ้พียงทิศทางเดียวและการนาํใชง้านของวงจรดงักล่าวไม่สามารถทาํงานที�พิกดักาํลงัไฟฟ้าสูง

ได ้เนื�องจากกระแสของวงจรทั�งหมดไหลผ่านอุปกรณ์สวิตซ์กาํลงัเพียงตวัเดียว วงจรแปลงผนักาํลงัวงจรกาํลงั

แบบฟลูบริดจ์ (Full bridge converter) มีขอ้ดีในเรื�องของการส่งผ่านกาํลงัไฟฟ้าได้สองทิศทาง [9] ประกอบดว้ย

โหมดคอนเวอร์เตอร์และโหมดอินเวอร์เตอร์ นอกจากนั�นยงัมีพิกดักาํลงัไฟฟ้าสูงได ้
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บทความนี� นําเสนอวงจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าสามเฟสควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าแบบสองทิศทาง

สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าที� มีการเชื�อมต่อกับระบบจาํหน่าย ระบบควบคุมโหมดการทํางานคอนเวอร์เตอร์ใช้

โครงสร้างควบคุมแบบคาสเคด โดยมีวงรอบในเป็นวงรอบควบคุมกระแสให้กบัคอนเวอร์เตอร์และวงรอบนอก

นอกเป็นวงรอบควบคุมแรงดนัไฟฟ้าที�ขั�วของแบตเตอรี�  การควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าสามารถควบคุม 2 

โหมด ประกอบดว้ย การควบคุมการไหลกาํลงัไฟฟ้าจากระบบจาํหน่ายเขา้สู่โหมดการประจุแบตเตอรี�และการ

กาํลงัไฟฟ้าไหลจากแบบเตอรี�ยานยนต์ไฟฟ้ากลบัคืนสู่ระบบจาํหน่าย การทดสอบสมรรถนะการทาํงานโดยใช้

ฮาร์ดแวร์จาํลองระบบ (Hardware in the loop :HIL) เพื�อยนืยนัผลการทาํงานของระบบแปลงผนั 

  

2. ระบบควบคุมวงจรแปลงผันไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสําหรับ 

ยานยนต์ไฟฟ้า  

รูปที� 1 วงจรแปลงผนัไฟฟ้าสามเฟสที�ควบคุมการไหลกาํลงัไฟฟ้าแบบสองทิศทางสําหรับการอดัประจุ

แบตเตอรี� ยานยนต์ไฟฟ้าที�นําเสนอ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือแบตเตอรี�  (Battery)  วงจรอินเวอร์เตอร์สามเฟส

(AC/DC Converter) วงจรกรองความถี�ตํ�า (LCL Filter)  ระบบจาํหน่ายไฟฟ้า (Unity Grid) และส่วนระบบควบคุม

กาํลงัไฟฟ้า (Power Control)  
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รูปที� 1 บลอ็กไดอะแกรมวงจรแปลงผนัไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าแบบสองทิศทาง

สาํหรับการอดัประจุแบตเตอรี�ยานยนตไ์ฟฟ้า 
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หลกัการควบคุมวงจรแปลงผนัไฟฟ้าสามเฟสที�ควบคุมการไหลกาํลงัไฟฟ้าแบบสองทิศทางสําหรับการ

อดัประจุแบตเตอรี�ยานยนต์ไฟฟ้า เพื�อแปลงแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าคงที�

หรือเปลี�ยนแปลงตามค่าคาํสั�งประจุกาํลงัไฟฟ้าของแบตเตอรี�โดยที�แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงจะยงัคงให้ไดไ้ม่สูง

กว่าแรงดันคัทออฟ ในขณะเดียวกันระบบจะต้องสามารถควบคุมกําลังไฟฟ้าจริง (Active power: P ) และ

กาํลงัไฟฟ้าเสมือน (Reactive power: Q  )ไดอ้ยา่งอิสระสองทิศทาง ทั�งในโหมดการประจุแบตเตอรี�และโหมดคืน

พลังงานเข้าสู่ระบบจําหน่าย โดยใช้หลักการควบคุมบนแกนกระแสอ้างอิงบนแกนอ้างอิงนิ� ง 2 เฟส ทาง

คณิตศาสตร์การแปลงผนักําลังไฟฟ้าคอนเวอร์เตอร์สามเฟสที�มีการควบคุมการไหลของกําลังไฟฟ้าแบบ

สองทิศทาง สามารถเขียนสมการแรงดนัจากกฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s voltage law : KVL) ดงัสมการที� (1) 

[10]  

   ,

, , ,

s abc

s abc s abc inv abc

di
v Ri L v

dt
        (1) 

เมื�อ L  คือตวัเหนี�ยวนาํของตวักรองกระแสต่อระหวา่งคอนเวอร์เตอร์และระบบจาํหน่าย 

R  คือตวัตา้นทานของตวักรองกระแสต่อระหวา่งคอนเวอร์เตอร์และระบบจาํหน่าย 

,s abcv  คือแรงดนัไฟฟ้าสามเฟสทางดา้นระบบจาํหน่าย 

,inv abcv  คือแรงดนัไฟฟ้าสามเฟสทางดา้นเอาทพ์ุตของวงจรแปลงผนั 

จากสมการแรงดนัที� (1) สามารถแปลงแกนอา้งอิงนิ�งสามเฟส abc  ใหอ้ยูใ่นรูปของสมการแรงดนับนแกนอา้งอิงนิ�ง

สองเฟส (Stationary reference frame:  ) แสดงดงัสมการที� (2)   

,

, , ,

s

s s inv

di
v Ri L v

dt


           (2) 

แรงดนัไฟฟ้าในแกนอา้งอิงนิ�งสองเฟส    หากแสดงเฉพาะแรงดนัของแกนอา้งอิง   แสดงดงัสมการที� (3) 

,
s

s s inv

di
v Ri L v

dt


           (3) 

กาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้าเสมือนบนแนวแกนอา้งอิงนิ�ง (Stationary reference frame : ) ของวงจรแปลงผนั

สามเฟสคาํนวณไดจ้าก [11]   

   3 3
,

2 2
s s s s s s s sP v i v i Q v i v i               (4) 

กาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้าเสมือนบนแนวแกนอา้งอิงหมุน (Rotation reference frame: dq ) ของวงจรแปลงผนั 

สามเฟสคาํนวณไดจ้าก  

   3 3
,

2 2
d d q q q d d qP v i v i Q v i v i        (5) 
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สมมุติให้วงจรแปลงผนัทาํงานเป็นอุดมคติ โดยไม่มีการสูญเสียจากการสวิทช์และค่าการสูญเสียจากความ

ร้อนของตวัตา้นทานแฝงในตวัเหนี�ยวนําของตวักรองกระแส กาํลงัไฟฟ้าทางดา้นอินพุทมีค่าเท่ากบักาํลงัไฟฟ้า

ทางดา้นแบตเตอรี�  โดยควบคุมใหว้งจรแปลงผนักาํลงัไฟฟ้ามีค่าตวัประกอบกาํลงัใกลเ้คียงหนึ�ง แสดงดงัสมการ 

 3

2
dc dc s s s sV I v i v i           (6) 

กระแสคาํสั�งสําหรับควบคุมการทาํงานในโหมดการประจุแบตเตอรี�หรือ ช่วงควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าจาก

ระบบจาํหน่ายเขา้สู่โหมดการชาร์จแบตเตอรี�  กาํหนดให ้ dc conI I และ dc BattV V  เขียนใหม่จะได ้ 

3

2
d d

conv

Batt

v i
I

V
         (7) 

ในทาํนองเดียวค่ากระแสคาํสั�งการคืนพลงังานจากแบตเตอรี� เขา้สู่ระบบจาํหน่ายหรือ ช่วงควบคุมกาํลงัไฟฟ้าไหล

จากแบตเตอรี�ยานยนตไ์ฟฟ้ากลบัคืนสู่ระบบจาํหน่าย สมการจะได ้ 

3

2
d d

conv

Batt

v i
I

V
          (8) 

กระแสคาํสั�งสําหรับการควบคุมกาํลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟเหมือนสมการที� (7) และ (8)  แตกต่างกันที�อยู่บนแกนคิว 

( )q axis  ดงันั�น จะเห็นไดว้า่ค่ากระแสคาํสั�งอยูใ่นปริมาณไฟฟ้ากระแสตรง เมื�อนาํไปใชง้านจะตอ้งทาํการแปลง

ใหอ้ยูใ่นปริมาณไฟฟ้ากระแสสลบั เพื�อใหไ้ดก้ระแสคาํสั�งที�อยู่ในรูปกระแสบนแกนอา้งอิงนิ�ง * *,s si i  ที�ความถี�ของ

ระบบจาํหน่าย โดยใชมุ้มเฟสของแรงดนัไฟฟ้าจากระบบจาํหน่ายเป็นมุมเฟสอา้งอิง ˆ
PLL เพื�อให้วงจรเฟสล็อกลูป 

(Phase Lock Loop : PLL) [12]  สร้างมุมเฟสและความถี� ˆ
PLL หมุนตามมุมเฟสเดียวกับความถี�ของแหล่งจ่าย

แรงดนัไฟฟ้า ,s abcv  

ความสัมพนัธ์กาํลงัไฟฟ้าจริงของแบตเตอรี�และกาํลงัไฟฟ้าจริงบนแกนอา้งอิงหมุน ซึ� งเป็นส่วนสําคญัใน

การแปลงผนักาํลงัไฟฟ้าของคอนเวอร์เตอร์กาํลงั เนื�องจากเป็นวงรอบควบคุมนอกที�ทาํหน้าที�ควบคุมแรงดนัดีซี

สําหรับการประจุแบตเตอรี�  และการทาํงานในโหมดคืนพลงังานเขา้สู่ระบบจาํหน่าย วงรอบของแรงดันดีซีเป็น

วงรอบที�ควบคุมใหแ้รงดนัไฟฟ้าที�ส่งเขา้ระบบจาํหน่ายคงที� แสดงดงัรูปที� (1)   

 3

2
dc

dc d d q q

dv
V C v i v i

dt
        (9) 

จากสมการที� (9) แรงดันไฟฟ้าในแนวแกนดี-คิวเมื�อถูกควบคุมหมุนที�ความเร็วเชิงมุมเดียวกับระบบจาํหน่าย 

d mv V  และ 0qv   สามารถแปลงใหอ้ยู ่ใน s  โดเมน จะไดท้รานเฟอร์ฟังกช์นัในวงรอบควบคุมแรงดนัดีซี    

( ) 3

( ) 2
dc m

d dc dc

V s V

I s V C s
        (10) 
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3. การออกแบบตัวควบคุมกระแสและแรงดันดีซี 

รูปที� 2 แสดงบลอ็กไดอะแกรมวงรอบควบคุมกระแสแสดงเฉพาะกระแสคาํสั�งแกนอา้งอิง *i   ทรานเฟอร์

ฟังกช์นัของเวลาหน่วงการประมวลผลสัญญาณในระบบเวลาไม่ต่อเนื�อง โดย sT คือคาบเวลาสุ่มสัญญาณ 

1
( )

(1 1.5 ( ))
d

s

G s
T s




       (11) 


i

v


( )fG s




i

v

2 2
ir

pr

K s
K

s 



( )dG s

PRController Delay Plant

i

5 7_Com h h

 

รูปที� 2 บลอ็กไดอะแกรมวงรอบควบคุมกระแส i  

 

ทรานเฟอร์ฟังกช์นัของตวักรองกระแสแบบ LCL [10] 

3 2
1 2 1 2 1 2

1
( )

( ) ( )

f f

f

f f f

C R s
G s

LC L s C R L L s L L s




   
    (12) 

เมื�อ  1L  คือตวัเหนี�ยวนาํของตวักรองกระแสต่อทางดา้นระบบจาํหน่าย 

2L  คือตวัเหนี�ยวนาํของตวักรองกระแสต่อทางดา้นคอนเวอร์เตอร์ 

fC คือตวัเก็บประจุที�ต่อระหวา่งตวัเหนี�ยวนาํที� 1 และตวัเหนี�ยวนาํที� 2 

fR  คือความตา้นทานแฝงที�อยูใ่นตวัเก็บประจุ 

5h   คือฮาร์มอนิกส์อนัดบัที� 5 

7h   คือฮาร์มอนิกส์อนัดบัที� 7 

ทรานเฟอร์ฟังกช์นัของตวัควบคุมสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ที�มีการชดเชยฮาร์มอนิกส์ [13] 

5,7

2 2 2 2 2 2
5,7

22
( ) rir c

PR pr

c o h

K sK s
G s K

s s s s



   
  

   
   (13) 

เมื�อ  prK  คือค่าอตัราขยายเชิงสัดส่วน (Proportional Gain) 

irK   คือค่าอตัราขยายอินทิกรัล (Integral Gain) 

ทรานเฟอร์ฟังกช์นัวงรอบเปิดวงรอบควบคุมกระแส 

( ) ( ) ( ) ( )OL PR d fG s G s G s G s       (14) 
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ดงันั�น ทรานเฟอร์ฟังกช์นัวงรอบปิดสาํหรับควบคุมระบบ แสดงดงัสมการ 

( ) ( ) ( )
( )

1 ( ) ( ) ( )

PR d f

CL

PR d f

G s G s G s
G s

G s G s G s



     (15) 

การทํางานของคอนเวอร์เตอร์ในการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี� เพื�อจ่ายเข้าระบบจําหน่ายหรือการรับ

กาํลังไฟฟ้าจากระบบจาํหน่ายเพื�อประจุเข้าแบตเตอรี� ในสมการที� (9) และ (10)  เพื�อลดความซับซ้อนต่อการ

ออกแบบ ค่ากาํลงัไฟฟ้าคาํสั�งควบคุมจะสมมุติให้เหลือเพียงกาํลงัไฟฟ้าจริงเท่านั�น วงรอบควบคุมแรงดนัไฟฟ้า

สาํหรับประจุแบตเตอรี� BattV หรือวงรอบควบคุมแรงดนั dcV แสดงดงับลอ็กไดอะแกรมรูปที� 3 

 

BattV  


( )VPG siv

pv

K
K

s
 ( )CLG s

PI Controller Current loop  Plant

BattV

 

รูปที� 3 บลอ็กไดอะแกรมวงรอบควบคุมแรงดนัดีซี 

 

จากบล็อกไดอะแกรมในรูปที� 3 วงรอบแรงดนัดีซีเป็นวงรอบนอกสุดของการออกแบบ กาํหนดให้ dc BattV V และ

dcC คือ คาปาซิเตอร์ทางดา้นดีซีบสั ทรานเฟอร์ฟังกช์นัของวงรอบควบคุมแรงดนัดีซี หาไดจ้าก 

3
( )

2
m

VP

dc dc

V
G s

V C s
        (16) 

จากรูปจะเห็นว่ามีทรานเฟอร์ฟังก์ชนั  ตวัควบคุมพีไอ กระแสวงรอบปิดและแรงดนัดีซี ต่อสืบเนื�องกนัตามลาํดบั 

หลกัการออกแบบจะตอ้งทราบค่าแบนด์วิดท์ของวงรอบกระแส si  ที�อยู่วงรอบการควบคุมใน เพื�อจะนําไปใช้

กาํหนดแบนดว์ิดทใ์ห้กบัวงรอบควบคุมนอกใหมี้ความเร็วของการทาํงานสัมพนัธ์กนั ซึ�งโดยปรกติการทาํงานของ

วงรอบนอกจะต้องตอบสนองช้ากว่าวงรอบใน  ดังนั� น ค่าความถี�แบนด์วิดท์ ( )bwf ของระบบควบคุมกระแส

สามารถประมาณค่าไดจ้าก
1 1

3
bw

bw bw

f
Ts  

    เมื�อ bw คือ แบนด์วิดท์ของระบบควบคุม ทรานเฟอร์ฟังกช์นั

รวมของวงรอบปิดควบคุมกระแส แสดงดงัสมการที� (17) 

( ) ( ) ( )
( )

1 ( ) ( ) ( )

PR d f

CL

PR d f

G s G s G s
G s

G s G s G s



     (17) 

ทรานเฟอร์ฟังกช์นัของตวัควบคุมพีไอวงรอบควบคุมแรงดนัดีซี 
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( ) iv
VPI pv

K
G s K

s
         (18) 

เมื�อ  pvK  คือค่าอตัราขยายเชิงสัดส่วน (Proportional Gain) 

ivK   คือค่าอตัราขยายอินทิกรัล (Integral Gain) 

ทรานเฟอร์ฟังกช์นัวงรอบเปิดสาํหรับควบคุมแรงดนัดีซี  

( ) ( ) ( ) ( )VOL VPI CLC VPG s G s G s G s      (19) 

ดงันั�น ทรานเฟอร์ฟังกช์นัวงรอบปิดสาํหรับควบคุมแรงดนัดีซี  

( ) ( ) ( )
( )

1 ( ) ( ) ( )
VPI CLC VP

VCL

VPI CLC VP

G s G s G s
G s

G s G s G s



     (20) 

การออกแบบ จากสมการที� (11) และ (12) ของวงจรกรองกระแสและคาบเวลาสุ่ม ( )sT ที�ความถี�ตดัขา้ม 

3000 /rad s  มีมุมเฟสเท่ากบั 96 ดงันั�น การออกแบบจะคงเหลือมุมเผื�อเฟสประมาณ 87.6 การออกแบบเพื�อหาค่า 

พารามิเตอร์สําหรับวงรอบควบคุมกระแส จะใช้สมการวงรอบเปิดในสมการที� (14) การออกแบบวงรอบกระแส

จะตอ้งคาํนึงถึงค่าความผิดพลาดของขนาดและมุมเฟสของการติดตามสัญญาณทดสอบและมีเวลาเขา้ที�เพียงพอ ซึ� ง

งานวิจยัเลือกเวลาเขา้ที�ภายใน 1 สัญญาณรายคาบหรือ 20ms  การออกแบบเลือกความถี�ตดัขา้ม 0 1000 /rad sec    

โดยกาํหนดใหค้่าความถี�มูลฐาน 311 /rad s    และเผื�อการเปลี�ยนแปลงของความถี�มูลฐานเท่ากบั 5 /c rad s    จะ

ไดค้่าอตัราขยาย 7.2prk  และ 500irk   วงรอบควบคุมกระแสมีค่าแบนดว์ิดทเ์ท่ากบั 454bf Hz   มีค่ามุมเผื�อเฟส 

46.4PM  และ 7.8GM dB  แสดงไดใ้นแผนภาพโบเดเส้นทึบในรูปที� 4 (ก) 
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                       (ก) ระบบควบคุมวงรอบเปิด                                                 (ข) ระบบควบคุมวงรอบปิด 

รูปที� 4  แผนภาพโบเดทรานเฟอร์ฟังกช์นัวงรอบกระแสและวงรอบแรงดนั 
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การออกแบบวงรอบควบคุมแรงดนัดีซีหรือวงรอบควบคุมนอก ในทางปฎิบติัแบนด์วิดท์วงรอบควบคุม

นอกจะมีค่าความถี�ตํ�ากว่าวงรอบควบคุมกระแส(วงรอบควบคุมใน) 1/10 เท่า ดงันั�น วงรอบแรงดนัจะมีค่าแบนด์

วิดท์ประมาณ 45.4 Hz  การออกแบบใช้สมการวงเปิดวงรอบควบคุมแรงดนัที� (19) โดยค่าความถี�แบนด์วิทของ

สมการวงรอบปิดกระแสมีค่าเท่ากบั 45.4 Hz  งานวิจยัเลือกความถี�ตดัขา้มมีค่าเท่ากบั 0 206 /rad sec    ดงันั�น จะ

ได้อัตราขยาย 0.03pvk  และ 0.5ivk   มีค่ามุมเฟสเผื�อ 74PM   แผนภาพโบเดทรานเฟอร์ฟังก์ชันของวงรอบ

ควบคุมแรงดนัเปิดแสดงดงัเส้นประในรูปที� 4 (ก) 

ผลการออกแบบผลตอบสนองทางความถี�วงรอบปิดของกระแสและแรงดนั แสดงดงัแผนภาพโบเดในรูป

ที� 4 (ข) เส้นทึบแสดงถึงผลตอบทางความถี�วงรอบปิดของกระแสควบคุมหลงัจากออกแบบระบบให้ค่าเผื�อเฟส

86.2PM  มีส่วนเผื�อค่าอตัราขยาย 3.3GM dB   ระบบมีแบนด์วิดท ์ 454 Hz  และในรูปที� 4 (ข) เส้นประแสดงถึง

ผลตอบทางความถี�วงรอบปิดของแรงดนัควบคุมมีค่าเผื�อเฟส 139PM  ระบบมีแบนดว์ิดทเ์ท่ากบั 23 Hz  

การทดสอบการติดตามกระแสอา้งอิงของวงรอบปิดกระแสเพื�อยืนยนัผลที�ไดจ้ากการออกแบบ เมื�อระบบ

ทาํงาน วงรอบควบคุมกระแส * *,s si i   จะต้องควบคุมให้ระบบสามารถติดตามคาํสั�งแบบสัญญาณไซน์ที�มีค่า

ผิดพลาดตํ�าและมีผลตอบสนองทางเวลาที�เพียงพอต่อการควบคุม การทดสอบใชส้มการที� (15) ทดสอบกบัคาํสั�ง

อา้งอิงแบบสัญญาณไซน์ที�ความถี� 50Hz แอมพลิจูด 1A   ผลการทดสอบรูปที� 5 (ก) เส้นประแสดงถึงคาํสั�งอา้งอิง

แบบสัญญาณไซน์ และเส้นทึบแสดงถึงสัญญาณเอาท์พุตจากวงรอบควบคุมกระแส ผลการทดสอบติดตาม

สัญญาณไซน์อา้งอิงวงรอบควบคุมปิดมีเปอร์เซนตพ์ุ่งสูงเกิน 10% หรือ ( ) 1.10OP A  มีเวลาเขา้ที� 0.015ST ms   

หลงัจากระบบเขา้ที�  ค่าความผิดพลาด ( )error การติดตามสัญญาณไซน์อา้งอิงในสถานะอยู่ตวัมีขนาดและมุมเฟส

เป็นศูนย ์แสดงดงัรูปที� 5 (ก) 
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                    (ก) ระบบควบคุมกระแสวงรอบปิด                                   (ข) ระบบควบคุมแรงดนัวงรอบปิด 

รูปที� 5 การตอบสนองของสัญญาณควบคุมต่อค่าคาํสั�งและค่าความผิดพลาด 
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การทดสอบการติดตามแรงดันอา้งอิงวงรอบปิดแรงดันดีซี ใช้สมการที� (20) ทดสอบกับสัญญาณดีซี

อา้งอิงแบบขั�นแอมพลิจูด 1 โวลท ์เพื�อยืนยนัผลที�ไดจ้ากการออกแบบของผลตอบสนองทางเวลา ในการเขา้ที�ของ

สัญญาณจะตอ้งมีเวลาเขา้ที�ค่ามากกว่าวงรองควบคุมกระแสและค่าความผิดพลาดในสถานะอยู่ตวั ผลการทดสอบ

รูปที� 5 (ข) เส้นประแสดงถึงสัญญาณดีซีอา้งอิงแบบขั�นและเส้นทึบแสดงถึงสัญญาณเอาทพ์ุตจากวงรอบควบคุม

ปิด ผลการติดตามสัญญาณแรงดันดีซีอ้างอิงมีเปอร์เซนต์พุ่งสูงเกิน 12.5%  หรือ ( ) 1.25OP V  มี เวลาเข้าที� 

0.1ST ms   และหลงัจากสัญญาณเขา้ที�มีความผิดพลาด ( )error สถานะอยู่ตวัต่อสัญญาณแบบขั�นมีค่าเป็นศูนย์

แสดงดงัรูปที� 5 (ข) 

ผลการออกแบบรวมของระบบที�ไดจ้ากการออกแบบการติดตามสัญญาณอา้งอิงของวงรอบกระแส ให้ค่า

พุ่งสูงเกินที�ตํ�าและขณะที�เวลาการเขา้ที�มีเวลา ST ms  หรือ 1/4 เท่าของรูปคลื�นสัญญาณอา้งอิง ในขณะที�การ

ติดตามสัญญาณดีซีอา้งอิงแบบขั�นมีเวลาเขา้ที� ST ms  เมื�อพิจารณาเวลาในแต่ละลูปมีความสอดคลอ้งกนัโดย

ผลที�ไดจ้ากการออกแบบ วงรอบกระแสมีค่าเร็วมากกว่าวงรอบแรงดนัดีซีประมาณ 6.66 เท่า มีแบนด์วิดท์สูงกว่า

วงรอบแรงดนัดีซีประมาณ 20 เท่า และค่าเผื�อเฟสวงรอบกระแสปิดมีค่าเพิ�มขึ�นเป็น 86.2PM   ส่วนค่าเผื�อเฟส

ของวงรอบแรงดนั 139PM   ซึ�งเพียงพอต่อระบบควบคุม  

 

4. ผลการทดสอบ   

ค่าพารามิเตอร์ของระบบควบคุมวงจรแปลงผนัไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าแบบ

สองทิศทางสําหรับการอดัประจุแบตเตอรี� ยานยนต์ไฟฟ้าแสดงดังตารางที� 1  การทดสอบโดยฮาร์ดแวร์จาํลอง

ระบบประกอบดว้ย Schematic, SCADA และ Control Panel  โดยรับสัญญาณพลัส์วิดมอดดูเลชนั (PWM) ควบคุม

ไอจีบีทีผ่านช่องสัญญาณ Digital I/O  ค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้ารับผ่านช่องสัญญาณ Analog I/O  แสดง

รูปที� 6  การทดลองกบัฮาร์แวร์จาํลองระบบมีค่าการสูญเสียจากวงจรกาํลงัตํ�าและสามารถเงื�อนไขสภาวะต่างๆของ

แหล่งจ่ายแรงดันสําหรับการทดสอบวงจรแปลงผนัได้สะดวกมากขึ�น  ระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลใช ้

ไมโครคอนโทรเลอร์ เบอร์ STM32F407VI ประมวลผลสัญญาณในการทดสอบ ซึ� งประกอบดว้ยตวัควบคุมเฟส 

ลอ็กลูป ตวัควบคุมวงรอบกระแสสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์บนแกนอา้งอิงนิ�งและตวัควบคุมวงรอบแรงดนัพีไอ  

การทดสอบการทาํงานของระบบสถานะชั�วครู่และในสถานะอยู่ตวัของงานวิจยันี�   เพื�อความสะดวกง่าย

ต่อการตรวจสอบ ตลอดถึงขอ้จาํกดัของบอร์ดที�ใชป้ระมวลผลสัญญาณ  การนาํเสนอผลการทดสอบในส่วนระบบ

ควบคุมประมวลผลสัญญาณจะแสดงคาํสั�งในปริมาณไฟฟ้ากระแสตรงและลดสัดส่วนเพื�อนาํเสนอค่าต่างๆผ่าน

ช่อง DAC  กาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้าเสมือนคาํสั�งควบคุมจะถูกแปลงเป็นค่าคาํสั�งอา้งอิงโดยใช ้สมการที� (5), 

(7) และ (8) 
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ตารางที�  1 พารามิเตอร์สําหรับการทดสอบระบบวงจรแปลงผนัไฟฟ้าระบบสามเฟสควบคุมการไหลของ

กาํลงัไฟฟ้าแบบสองทิศทางสาํหรับการอดัประจุแบตเตอรี�ยานยนตไ์ฟฟ้า 

พารามิเตอร์ สัญลกัษณ์ ค่า 

แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบั 
L Lv   380 rmsV  

ตวัเหนี�ยวนาํและตวัตา้นทานแฝงทางดา้นอินเวอร์เตอร์ 
1, 1LL R  ,0.001mH   

ตวัเหนี�ยวนาํและตวัตา้นทานแฝงทางดา้นระบบจาํหน่าย 2, 2LL R  3 ,0.001mH   

ตวัเก็บประจุกรองกระแส 
fC  4.7 F  

ตวัเก็บประจุกรองแรงดนัดีซี dcC  1000 F  

ค่าความตา้นทานแบตเตอรี�  battR  0.1  

แรงดนัแบตเตอรี�  
battV  700V  

ความถี�สวิตชิ�งอินเวอร์เตอร์ 
sf  16 kHz  

ตวัควบคุมเฟสลอ็กลูป ,pll illK K  9.2, 285  

ตวัควบคุมวงรอบกระแสสัดส่วนบวกรีโซแนนซ์ ,pr irK K  6.9, 500  

ตวัควบคุมวงรอบแรงดนัดีซี ,pv ivK K  0.03, 0.5  
 

ผลการทดสอบรูปที� 7 การทดสอบผลตอบสนองของระบบเมื�อทาํงานโหมดคืนพลงังานเขา้ระบบโดย

เปลี�ยนแปลงค่าคาํสั�งจ่ายกาํลังไฟฟ้าจริงแบบขั�นจาก kW ไปที� kW แรงดันแบตเตอรี� 700V  การตอบสนอง

กระแส ( )dI ต่อค่ากระแสคาํสั�ง *( )dI ไดดี้ทั�งในสถานะชั�วครู่และสถานะอยูต่วัใหค้่าความผิดพลาด ( )error  ตํ�า  รูปที� 

8   แสดงค่าแรงดนัเฟส ( )av  และกระแสสามเฟส ( , , )a b ci i i   ของการทาํงานในโหมดการคืนพลงังานช่วงการเปลี�ยน

ค่าคาํสั�งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริง  รูปที� 9 การทดสอบผลตอบสนองของระบบเมื�อทาํงานในโหมดคืนพลงังานโดยจ่าย

กําลังไฟฟ้าจริง 5kW  คงที�  และเปลี�ยนแปลงค่าคําสั� งกําลังไฟฟ้าเสมือน 0 kVAR ไปที�  kVAR  ผลการจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าเสมือนสามารถทาํงานไดดี้ตามค่าคาํสั�ง และไม่ส่งผลกระทบต่อค่ากาํลงัไฟฟ้าจริง  แรงดนัเฟสและ

กระแสสามเฟสของการทาํงานโหมดการคืนพลงังานเมื�อกาํหนดค่าคาํสั�งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริงคงที�และเปลี�ยนคาํสั�ง

กาํลงัไฟฟ้าเสมือนแสดงดงัรูปที� 10  และในรูปที� 11  แสดงผลการทดสอบผลตอบสนองเมื�อเปลี�ยนโหมดการ

ทาํงานของระบบแบบทนัทีทนัใดจากโหมดเรียงกระแสและโหมดคืนพลงังาน การทดสอบเปลี�ยนแปลงค่าคาํสั�ง

เพื�อรับพลงังานจากระบบจาํหน่ายมาประจุแบตเตอรี� ที�ค่า kW โดยควบคุมค่าตวัประกอบให้มีค่าใกลเ้คียงหนึ� ง 

และรูปที� 12 การเปลี�ยนโหมดการทาํงานโดยนําพลงังานจากแบตเตอรี� จ่ายกลบัคืนเขา้สู่ระบบจาํหน่าย ผลการ

ตอบสนองกระแสต่อค่าคาํสั�ง มีค่ากระแสพุ่งสูงเกินคาํสั�งค่อนขา้งตํ�าและมีเวลาเขา้ที�ไดร้วดเร็ว แรงดันดีซีที�ขั�ว

แบตเตอรี� มีค่าคงที�ตลอดช่วงของการทาํงาน การกระเพื�อมของกระแสดีซีจากแบตเตอรี� มีค่าคงที�ทั�งในโหมดเรียง

กระแสเพื�อประจุแบตเตอรี�และโหมดคืนพลงังานเขา้สู่ระบบจาํหน่าย 
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( , , ) ( , , ),s a b c s a b cv i
,dc dcV I

 

รูปที� 6 ภาพทดสอบระบบแบบฮาร์ดแวร์จาํลองระบบรุ่น HIL402 
 

10 /ms div

5kW 10kW

0

10

5

* 10: /,d dI I A div

:1 /error A div

: 200 /av V div
:15 /ai A div

0

 

รูปที� 7 กระแสตอบสนอง ( )dcI  ต่อค่ากระแสคาํสั�ง *( )dcI  และค่าความผิดพลาดกระแส ( )error  ของการทาํงาน

โหมดการคืนพลงังานช่วงการเปลี�ยนค่าคาํสั�งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริง 
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:15 /bi A div

:15 /ai A div

: 200 /av V div
:15 /ai A div

0

5kW 10kW

10 /ms div

 
 

รูปที� 8  แรงดนัเฟส ( )av และกระแส ( , , )a b ci i i  ของการทาํงานโหมดการคืนพลงังานช่วงการเปลี�ยนค่าคาํสั�งจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าจริง 

 

10 /ms div

0

10

5

* 10: /,d dI I A div

:1 /error A div

: 200 /av V div
:15 /ai A div

0

0kVAR 5kVAR

5kW

       
 

รูปที� 9  กระแสตอบสนอง ( )dcI ต่อค่ากระแสคาํสั�ง *( )dcI และค่าความผิดพลาดกระแส ( )error การทาํงานโหมด

การคืนพลงังานเมื�อกาํหนดค่าคาํสั�งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจริงคงที�และเปลี�ยนคาํสั�งกาํลงัไฟฟ้าเสมือน 
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:15 /bi A div

:15 /ai A div

: 200 /av V div
:15 /ai A div

0

10 /ms div

0kVAR 5kVAR

5kW

 
 

รูปที� 10  แรงดนัเฟส ( )av และกระแส ( , , )a b ci i i  ของการทาํงานโหมดการคืนพลงังานเมื�อกาํหนดค่าคาํสั�งจ่าย

กาํลงัไฟฟ้าจริงคงที�และเปลี�ยนคาํสั�งกาํลงัไฟฟ้าเสมือน 

 

* 10: /,d dI I A div

:1 /error A div

: 200 /av V div

:15 /ai A div

10 /ms div

10kW 10kW

0
5

5

0

0

       
 

รูปที� 11 กระแสตอบสนอง ( )dcI ต่อค่ากระแสคาํสั�ง *( )dcI และค่าความผิดพลาดกระแส ( )error ของการทาํงานช่วง

การเปลี�ยนโหมด จากโหมดเรียงกระแสไปที�โหมดคืนพลงังาน 
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0

10kW 10kW

10 /ms div : 300 /BattV V div

: 200 /av V div
:15 /ai A div

: 20 /dcI A div

0

 
 

รูปที� 12  ผลตอบสนองแรงดนัแบตเตอรี� ( )BattV และกระแสดีซี ( )dcI ของการทาํงานช่วงการเปลี�ยนโหมด จากโหมด

โหมดคืนพลงังานไปที�โหมดเรียงกระแส 

 

5. บทสรุป 

จากผลการทดสอบการควบคุมวงจรแปลงผนัแบบควบคุมการไหลของกาํลงัไฟฟ้าสองทิศทางสาํหรับการ

อดัประจุแบตเตอรี�ยานยนตไ์ฟฟ้าที�มีการเชื�อมต่อกบัระบบจาํหน่าย จากผลการทดสอบของงานวิจยัโดยทดสอบ

การรับกาํลงัไฟฟ้าจากระบบจาํหน่ายเพื�อทาํการประจุแบตเตอรี�และทดสอบการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าจากแบตเตอรี�กลบั

ระบบจาํหน่ายในระบบสามเฟส ผลการทดสอบสามารถควบคุมกาํลงัไฟฟ้าในแต่ละโหมดทาํงานไดต้ามค่าคาํสั�ง 

แรงดนัดีซีบสัที�แบตเตอรี� มีค่าคงที� ค่ากระแสคาํสั�งที�สําหรับการควบคุมค่ากาํลงัไฟฟ้าจริงและกาํลงัไฟฟ้าเสมือน

ให้ผลการตอบสนองต่อค่ากระแสคาํสั�งในสภาวะชั�วครู่และสถานะอยู่ตวัได้ดี และมีผลตอบสนองทางเวลาที�

รวดเร็วเขา้ที�ไดภ้ายในเวลาที�ออกแบบ การควบคุมค่าตวัประกอบกาํลงัของระบบมีค่าใกลเ้คียงหนึ�งทั�งในโหมดรับ

กาํลงัไฟฟ้าเพื�อประจุแบตเตอรี�และโหมดการจ่ายกาํลงัไฟฟ้าคืนสู่ระบบจาํหน่าย นอกจากนั�นหากตอ้งการควบคุม

กาํลงัไฟฟ้าเสมือนยงัสามารถควบคุมค่าไดต้ามค่าคาํสั�งที�ตามตอ้งการ 
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บทคัดย่อ   

 การเผาใบและลาํตน้ขา้วโพดภายหลงัการเก็บเกี�ยวเป็นวิถีปฏิบัตินิยมในประเทศไทยซึ� งก่อปัญหาฝุ่ น

ละอองและมลพิษทางอากาศ เพื�อแกปั้ญหานี� การเปลี�ยนให้เป็นผลิตภณัฑที์�มีมูลค่าในรูปของเชื�อเพลิงแข็งจึงเป็น

วิธีที�น่าสนใจ งานวิจยันี� จึงไดท้าํการศึกษาผลของอุณหภูมิทอร์รีแฟกชนัต่อสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของชีว

มวลข้าวโพด (ใบและลาํต้นข้าวโพด) ซึ� งอุณหภูมิในปฏิกิริยามีค่าอยู่ระหว่าง 250 ถึง 300 องศาเซลเซียส ผล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิทอร์รีแฟกชนัส่งผลให้ผลไดผ้ลิตภณัฑ์และผลไดพ้ลงังานมีค่า

ลดลงจากร้อยละ 79.85 และ 87.62 ที� อุณ หภู มิ  250 องศาเซลเซียส เป็น 47.40 และ 63.36 ที�อุณ หภูมิ  300  

องศาเซลเซียส ตามลาํดบั ในขณะที�พบความหนาแน่นพลงังานมีค่าเพิ�มขึ�นจากร้อยละ 9.56 เป็น 33.68 นอกจากนี�

การเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิทอร์รีแฟกชนัทาํให้ความชื�นลดลงส่งผลให้องคป์ระกอบในกลุ่มที�เผาไหมไ้ดมี้ค่าสูงขึ�น 

สอดคลอ้งกบัผลการลดลงของหมู่ไฮดรอกซิล, ปริมาณออกซิเจน และไฮโดรเจนในขณะที�ปริมาณคาร์บอนมีค่า

สูงขึ�นเป็นร้อยละ 59.65 ที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส อตัราส่วนไฮโดรเจนต่อคาร์บอนและออกซิเจนต่อคาร์บอน

บ่งชี�ว่าชีวมวลขา้วโพดที�ผ่านการทอร์รีไฟด์ที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียสมีศกัยภาพใกลเ้คียงถ่านหิน นอกจากนี�

ค่าความร้อนสูงของชีวมวลขา้วโพดดิบมีค่าเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญัจาก 19.60 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม เป็น 23.80 

เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส จากผลการศึกษานี� แสดงให้เห็นว่าทอร์รีแฟกชันเป็น
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กระบวนการเชิงเคมีความร้อนมีศกัยภาพในการปรับปรุงสมบัติของชีวมวลข้าวโพดให้เป็นเชื�อเพลิงแข็งที�มี

คุณภาพสูงขึ�นได ้

 

คําสําคัญ: ทอร์รีแฟกชนั; ชีวมวลขา้วโพด; ไบโอชาร์ 

 

Abstract  

In Thailand, post-harvest burning of corn stover residue is a preferred practice, causing particulate matter 

emissions and air pollution. To curtail this problem, converting them to value-added products such as solid fuel is 

desirable. In this research, the effects of torrefaction temperature on the physical and chemical properties of corn 

stover (Corn leave and straw) were investigated. The reaction temperatures were between 250C and 300C. The 

results indicated that with an increase in the torrefaction temperature, the mass yield and energy yield decreased 

from 79.85 and 87.62% at 250C to 47.40 and 63.36% at 300C, respectively. While found an increase in energy 

densification from 9.56 % to 33.68 %. In addition, increasing torrefaction temperature, the moisture content of the 

samples reduced.  Resulting in an increase in the combustible forms which is in line with the reduction of the 

number of hydroxyl groups (O-H), the hydrogen and oxygen content, while the fixed carbon fraction in the sample 

increases to 59.65%  derived at 300 C. The H/C and O/C ratios calculated at 300°C indicated that the value was 

closer to Lignite.  Additionally, the higher heating value of raw corn stover improved significantly from 19. 60 

MJ/kg to 23.80 MJ/kg derived at 300C.  Based on this study, thermochemical torrefaction has the potential of 

improving corn stover as solid biofuels. 
 

Keywords: Torrefaction; Corn stover biomass; Biochar 
 

1. บทนํา 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กและหมอกควนั เป็นปัญหาเร่งด่วนระดบัชาติที�ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม

รวมถึงการดาํรงชีวิตและสุขภาพของประชาชน ซึ� งเกิดจากการเผาไหมเ้ชื�อเพลิงของยานพาหนะในการคมนาคม

และขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง การเผาในที�โล่ง เช่น การเผาวสัดุเหลือทิ�งทางการเกษตร

เพื�อเตรียมพื�นที�เพาะปลูก [1] จากแผนปฏิบติัการขบัเคลื�อนวาระแห่งชาติ เรื�องการแกไ้ขมลพิษดา้นฝุ่ นละอองของ

กรมควบคุมมลพิษ [2] ปี พ.ศ. 2562 รายงานเรื�องการเผาในพื�นที�โล่งซึ�งวิเคราะห์จากการใชป้ระโยชน์ที�ดินพบวา่มี

จุดความร้อนสะสม (Hotspot) มากกวา่ร้อยละ 69 ในพื�นที�ทาํการเกษตร แมจ้ะมีการป้องกนัและรณรงคใ์ห้หยดุเผา

แต่ยงัคงไม่สามารถแกปั้ญหาเหล่านี� ไดเ้นื�องจากการกาํจดัวสัดุเหลือทิ�งทางการเกษตรส่งผลให้ตน้ทุนมีค่าสูงขึ�น 



จารุณี เข็มพลิา และ ภูมินทร์ คงโต / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

98 

ทาํให้เกษตรกรบางรายเลือกที�จะเผาเพื�อลดค่าใชจ่้ายในส่วนดงักล่าว หรือลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื�นที�ลาดชนัทาํ

ใหไ้ม่สามารถใชว้ิธีไถกลบได ้

วสัดุเหลือทิ�งทางการเกษตร เป็นชีวมวลประเภทหนึ�งที�เกิดขึ�นตลอดกระบวนการ ตั�งแต่การเพาะปลูก เก็บ

เกี�ยวและแปรรูปผลผลิต ประเทศไทยนั�นเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ยางพารา ปาล์ม

นํ�ามนั ออ้ย ขา้วโพด มนัสําปะหลงั [3] ผลผลิตขา้วโพดเลี�ยงสัตวร์วมทั�งประเทศในปีเพาะปลูก 2558/59 มีปริมาณ 

4,029,198 ตนั และเพิ�มขึ�นเป็น 5,5069,413 ตนั ในปีเพาะปลูก 2561/62 เมื�อพิจารณาพื�นที�เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2563 

พบวา่ร้อยละ 88 ของพื�นที�ปลูกขา้วโพดทั�งประเทศอยู่ในพื�นที�ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ [4] และภาคเหนือ ในการ

เก็บเกี�ยวผลผลิตขา้วโพด จะเกิดเศษเหลือทางการเกษตรแบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) ลาํตน้และใบ (2) เปลือก

ขา้วโพด และ (3) ซังขา้วโพด ซึ� งแต่ละประเภทมีค่าสัดส่วนชีวมวลต่อผลผลิต (Residue to product ratio; RPR) 

เป็น 1.59, 0.20 และ 0.29 ตามลาํดบั เมื�อเทียบสัดส่วนจากปริมาณผลผลิตขา้วโพดในปีเพาะปลูก 2561/62 พบว่ามี

ปริมาณชีวมวลเหลือทิ�งประเภทลําต้นและใบ 8,060,367 ตัน เปลือกข้าวโพด 1,013,883 ตัน และซังข้าวโพด 

1,470,130 ตนั ซึ�งลาํตน้และใบขา้วโพดเป็นชีวมวลที�เหลือทิ�งในพื�นที�การเกษตรมากที�สุด อีกทั�งเกษตรกรมกันิยม

กาํจดัด้วยการเผาในที�โล่งแจ้งก่อให้เกิด คาร์บอนมอนอกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจน ซัลเฟอร์ไดออกไซด ์

คาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่ น [5] ดงันั�นหากนาํชีวมวลเหลือทิ�งในพื�นที�ปลูกดงักล่าวมาใชเ้ป็นเชื�อเพลิงนอกจากจะ

ช่วยลดการเผาไหมที้�ก่อให้เกิดฝุ่ นละอองและหมอกควนัซึ� งส่งผลต่อคุณภาพสิ�งแวดลอ้มแลว้ ยงัช่วยเพิ�มสัดส่วน

ของพลงังานทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558-2579 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015) [6] หรือเพิ�มสัดส่วนพลงังานไฟฟ้าจากโรงฟ้าชีวมวลตาม

แผนพฒันากาํลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (Power Development Plan: PDP 2018) [7] ได้อีก

ทางหนึ� ง การใช้ชีวมวลเป็นเชื�อเพลิงมีขอ้ไดเ้ปรียบเมื�อเทียบกบัการใช้เชื�อเพลิงฟอสซิล จาํพวก นํ� ามนั ถ่านหิน 

หรือก๊าซธรรมชาติ คือ เชื�อเพลิงชีวมวลไม่ก่อให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในชั� น

บรรยากาศ [8] ในขณะที�เชื�อเพลิงฟอสซิลมีองคป์ระกอบคาร์บอนสูง เมื�อเผาไหมท้าํให้เกิดการปลดปล่อยมลพิษ

ในรูป CO2 ซึ� งเป็นสาเหตุหนึ� งที�ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วนั�นยงัส่งผลทาํให้เกิดภาวะโลกร้อนและการ

เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยา่งไรก็ดีเชื�อเพลิงจากชีวมวลยงัมีสมบติับางประการที�ดอ้ยกวา่ เช่น ความชื�นสูง ค่า

ความร้อนตํ�า ความหนาแน่นพลังงานตํ�า เกิดการย่อยสลายทางชีวภาพขณะจัดเก็บ [9–12] ซึ� งข้อด้อยเหล่านี�

สามารถปรับปรุงให้ดีขึ�นได้ดว้ยกระบวนการเปลี�ยนรูปชีวมวล เช่น การเปลี�ยนรูปทางเคมีความร้อน (Thermo-

chemical) หรือการเปลี�ยนรูปทางชีวเคมี (Bio-chemical) [13] โดยกระบวนการเปลี�ยนรูปที�เลือกใช้จะขึ�นอยู่กับ

สมบติั ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุและรูปแบบของผลิตภณัฑห์ลกัที�ตอ้งการ ซึ� งกระบวนการเปลี�ยนรูปทางเคมี

ความร้อน  ป ระกอบ ด้วย ท อร์รีแฟ กชัน  (Torrefaction), ไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal), ลิควิแฟ กชัน 

(Liquefaction), ไพโรไลซิส (Pyrolysis), คาร์บอไนเซชัน (Carbonization), แก๊สซิฟิเคชัน (Gasification) และ การ

เผาไหม ้(Combustion) โดยขึ�นอยู่กบัอุณหภูมิและปริมาณออกซิเจน [14] ซึ� งการให้ความร้อนที�อุณหภูมิสูงจะได้

ผลิตภณัฑ์ในรูปของก๊าซและของเหลวมากกว่าของแข็ง [15] สําหรับเชื�อเพลิงแข็งที�ใช้สําหรับเผาไหมโ้ดยตรง
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หรือเผาไหมร่้วมกบัถ่านหินแลว้ กระบวนการทอร์รีแฟกชนัเป็นอีกหนึ� งกระบวนการที�ผลิตภณัฑ์หลกัอยู่ในรูป

ของแข็งสามารถนาํไปเผาไหมร่้วมกบัเชื�อเพลิงแข็งอื�นไดซึ้� งกาํลงัไดรั้บการศึกษาวิจยัเพิ�มมากขึ�นในปัจจุบนั [16] 

กระบวนการดังกล่าวช่วยลดขอ้จาํกัดของชีวมวลเช่น ความชื�นสูง, ค่าความร้อนตํ�า, ความหนาแน่นพลงังานตํ�า 

รวมถึงเกิดการยอ่ยสลายทางชีวภาพขณะจดัเก็บ ทาํให้มีค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บและขนส่งสูง และปรับปรุงสมบติั

ดา้นเชื�อเพลิงของชีวมวลใหดี้ขึ�นได ้

กระบวนการทอร์รีแฟกชนั เป็นกระบวนการเปลี�ยนรูปชีวมวลทางเคมีความร้อนซึ� งให้ความร้อนแก่ ชีว

มวลในสภาวะไร้ออกซิเจนหรือจาํกดัออกซิเจนดว้ยการ purging ดว้ยก๊าซเฉื�อยหรือก๊าซที�มีสมบติัเป็นก๊าซเฉื�อย 

เช่น ไนโตรเจน เพื�อสร้างสภาวะ Non-oxidizing ป้องกนัการเกิด  Oxidation reaction ของออกซิเจนในอากาศกบั

ชีวมวล ในช่วงอุณหภูมิ 200-300 องศาเซลเซียส โดยมีอตัราการใหค้วามร้อนไม่เกิน 50 องศาเซลเซียสต่อนาที ซึ� ง

ใช้เวลาในการเปลี�ยนรูปชีวมวล 30-120 นาที [17,18] ผลิตภณัฑ์ที�ได้มี 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภณัฑ์หลกัซึ� งเป็น

ของแข็ง เรียกว่า ไบโอชาร์ (Biochar) หรือชีวมวลทอร์รีไฟด์ (Torrefied biomass) ผลิตภณัฑ์ที�เหลือมีสถานะเป็น

ก๊าซซึ� งประกอบด้วยก๊าซที�ควบแน่นได้หรือของเหลว และก๊าซที�ควบแน่นไม่ได้ [18,19] สมบัติต่างๆ ของ

ผลิตภณัฑจ์ากการทอร์รีแฟกชนัจะขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น สมบติัของชีวมวลดิบแต่ละชนิด อุณหภูมิและเวลาที�

ใช ้ประเภทของเตาปฏิกรณ์ และประเภทของการทอร์รีแฟกชนั [20–23] ซึ�งหลงัจากผา่นการทอร์รีแฟกชนั ชีวมวล

ทอร์รีไฟด์จะมีความชื�นลดลง ค่าความร้อนสูงขึ�น ความหนาแน่นพลงังานเพิ�มขึ�น ดูดความชื�นกลบัไดต้ํ�าลงทาํให้

ลดการยอ่ยสลายทางชีวภาพขณะจดัเก็บ บดง่ายและใชพ้ลงังานในการบดนอ้ยลง [24,25]  

เนื�องจากการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัการเปลี�ยนรูปชีวมวลดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนัในประเทศไทยยงัไม่

แพร่หลาย ดงันั�นคณะผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะใชก้ระบวนการนี� ในการปรับปรุงสมบติัของเชื�อเพลิงจากชีวมวลขา้วโพด 

ซึ� งในงานวิจยันี� จะทอร์รีแฟกชันชีวมวลขา้วโพดในช่วงอุณหภูมิ 250 ถึง 300 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที 

โดยศึกษาสมบัติของชีวมวลที�เปลี�ยนไปต่ออุณหภูมิที�ใช้ในกระบวนการทอร์รีแฟกชัน เช่น ผลได้ผลิตภัณฑ์, 

ผลไดพ้ลงังาน, ความหนาแน่นพลงังาน, ปริมาณความชื�น, ปริมาณเถา้, องค์ประกอบแบบละเอียด, ค่าความร้อน 

และ การศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรียที์�อยู่ในชีวมวล โดยพิจารณาส่วนที�เหลือทิ�งของ

ขา้วโพดในพื�นที�ปลูกไดแ้ก่ ลาํตน้และใบ โดยเรียกรวมวา่ชีวมวลขา้วโพดเพื�อประยุกตใ์ชเ้ผาไหมท้ดแทนเชื�อเพลิง

แข็ง, ใช้ร่วมกับเชื�อเพลิงแข็งประเภทอื�น หรือใช้เผาไหมร่้วมกบัถ่านหินช่วยลดการใช้และการนําเขา้เชื�อเพลิง

ฟอสซิลและลดมลพิษจากฝุ่ นละอองและหมอกควนัไดอี้กทางหนึ�ง 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 การเตรียมตัวอย่าง 

ชีวมวลขา้วโพดที�ใชค้ือ ส่วนของใบและลาํตน้แห้งที�เหลือทิ�งในพื�นที�ปลูกหลงัจากเก็บเกี�ยวผลผลิต โดย

ตวัอย่างชีวมวลที�ใช้ในการทดลองเก็บจากพื�นที�ปลูกในจงัหวดัมหาสารคาม ชีวมวลตวัอย่างผ่านการลดความชื�น

ดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์พื�อให้ตวัอย่างมีความชื�นเท่ากนัในทุกสภาวะการทดสอบ หลงัจากลดความชื�นแลว้ลด
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ขนาดชีวมวลขา้วโพดดว้ยเครื�องบดหยาบและบดละเอียด และใชต้ะแกรงร่อนแยกให้ไดข้นาดไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

เก็บใส่ถุงกนัความชื�น (Ziplock) นาํตวัอย่างชีวมวลขา้วโพดบางส่วนมาทาํการวิเคราะห์ความชื�นดว้ยการอบแห้ง

ตวัอย่างดว้ยตูอ้บแบบลมร้อน (Hot air oven) ที�อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั�วโมง พบว่า ผงชีวมวล

ขา้วโพดละเอียดที�ใชใ้นการทดลองและวิเคราะห์สมบติัมีความชื�นร้อยละ 7.300.25 

 

2.2 อุปกรณ์สําหรับกระบวนการทอร์รีแฟกชัน 

อุปกรณ์ที�ใช้ในกระบวนการทอร์รีแฟกชันชีวมวลข้าวโพดประกอบด้วย เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle 

furnace) พร้อมชุดควบคุมการทาํงาน (Control system) เตาปฏิกรณ์ (Reactor) ถงัไนโตรเจน (Nitrogen tank) และ

อุปกรณ์วดัอตัราการไหล (Flow meter) ดงัแสดงในรูปที� 1 

 

 
รูปที� 1 แผนภาพการทดลองของกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 

 

2.3 ขั�นตอนและวิธีการทดลอง 

ขั�นตอนและวิธีการสําหรับทอร์รีแฟกชนัชีวมวลขา้วโพด เริ�มจากนาํชีวมวลขา้วโพดที�ผ่านกระบวนการ

ลดความชื�นและลดขนาดจากขั�นตอนที� 2.1 มาชั�งนํ� าหนักประมาณ 20 กรัม ใส่ในเตาปฏิกรณ์ทรงกระบอกที�เป็น

ระบบปิดซึ� งทาํจากสแตนเลส นาํชุดปฏิกรณ์วางในเตาเผาอุณหภูมิสูง ต่อท่อทางเขา้ของก๊าซไนโตรเจนโดยผ่าน

วาล์วควบคุมอตัราการไหล และท่อทางออกของก๊าซที�เกิดขึ�นในกระบวนการทอร์รีแฟกชนั ดงัปรากฏในรูปที� 1 

ปิดเตาเผาและเปิดวาลว์ควบคุมการไหลของก๊าซไนโตรเจน ดว้ยอตัราการไหล 1 ลิตรต่อนาที เพื�อให้เกิดสภาวะไร้

อากาศภายในเตาปฏิกรณ์หรืออยู่ในสภาวะอบัอากาศก่อนให้ความร้อนประมาณ 10 นาที หลงัจากนั�นเปิดใชง้าน

เตาเผาอุณหภูมิสูงโดยตั�งอุณหภูมิของเตาไวที้� 250 องศาเซลเซียส ดว้ยอตัราการให้ความร้อน 10 องศาเซลเซียสต่อ

นาที เมื�อถึงอุณหภูมิที�กาํหนด คงที�ไวที้�อุณหภูมิดังกล่าวเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยยงัคงอัตราการไหลของ

ไนโตรเจนไวค้งที�ตลอดการทดลอง เมื�อเสร็จสิ�นกระบวนการและอุณหภูมิภายในเตาลดลงจนถึงอุณหภูมิห้อง ทาํ

การปิดวาล์วก๊าซไนโตรเจน ชั�งนํ� าหนักของชีวมวลทอร์รีไฟด์ที�เหลืออยู่ภายในเตาปฏิกรณ์ และเก็บรักษาใน
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ตูค้วบคุมความชื�นเพื�อนาํไปวิเคราะห์สมบติัต่อไป จากนั�นทาํซํ� าการทดลองโดยปรับตั�งค่าอุณหภูมิของเตาสูงขึ�น

เป็น 275 และ 300 องศาเซลเซียส ตามลาํดบั แต่ละเงื�อนไขการทดลองจะทาํซํ� า 2 ครั� ง โดยผลิตภณัฑที์�ไดร้ายงาน

ผลเป็นค่าเฉลี�ยและค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 

 

2.4 การหาผลได้ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑห์ลกัที�ไดจ้ากกระบวนการทอร์รีแฟกชนันั�นเป็นของแข็ง (Solid yield) ส่วนผลิตภณัฑที์�เหลือมี

สถานะเป็นก๊าซ (Gas yield) ซึ� งประกอบดว้ยก๊าซที�ควบแน่นได้ (Condensable gases) หรือของเหลว และก๊าซที�

ควบแน่นไม่ได ้(Non-condensable gases) ในงานวิจยันี�มุ่งเนน้ศึกษาผลิตภณัฑห์ลกั ซึ� งคาํนวณไดจ้ากสมการที� (1) 

[26] ส่วนผลิตภณัฑที์�เหลือคาํนวณไดจ้ากสมการที� (2)  

 

 %Mass yield = ×100
mtor

mraw

 
 
 

                                                                  (1) 

 

 %Gas yield =1- ×100
mtor

mraw

 
 
 

                                                                  (2) 

 

เมื�อ  rawm และ torm  คือ มวลของชีวมวลข้าวโพด (กรัม) และชีวมวลข้าวโพดทอร์รีไฟด์ (กรัม) 

ตามลาํดบั 

2.5 การวิเคราะห์สมบัติของชีวมวลข้าวโพดและชีวมวลข้าวโพดทอร์รีไฟด์ 

2.5.1 การวิเคราะห์ปริมาณความชื�นและเถ้า 

การวิเคราะห์ปริมาณความชื�นและเถ้าของชีวมวลดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด์ยึดแนวทางตามมาตรฐาน 

ASTM D 3173 Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke และ ASTM D 317 

Standard Test Methods for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal ตามลาํดบั 

2.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบแบบละเอยีดและค่าความร้อน 

องค์ประกอบแบบละเอียดของชีวมวลประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน และ

กาํมะถนั ซึ� งปริมาณ คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน วิเคราะห์ได้ด้วยเครื�อง CHNS/O Analyzer (FLASH 

2000, ThermoScientific, Italy) ส่วนปริมาณกํามะถันวิเคราะห์ได้ตามมาตรฐาน ASTM D4239 Standard Test 

Method For Sulfur In The Analysis Sample Of Coal And Coke Using High-Temperature Tube Furnace 

Combustion แต่จากการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่ากาํมะถนัเป็นองค์ประกอบที�มีปริมาณน้อยมากในชีวมวล 

ดงันั�นในงานวิจยันี� จึงไม่นาํองคป์ระกอบดงักล่าวมาประกอบการพิจารณา และปริมาณออกซิเจนนั�นวิเคราะห์ได้
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จากการคาํนวณผลต่างดงัสมการที� (3) [27] ซึ� งในการวิเคราะห์ไดท้าํซํ� า 3 ครั� ง รายงานผลเป็นค่าเฉลี�ยซึ� งแสดงค่า

เป็นร้อยละโดยนํ�าหนกั (wt.%, dry basis) 

100 = C + H + N + O                                                                          (3) 
 

อตัราส่วนโมลาร์ของ ออกซิเจนต่อคาร์บอน (O/C) และไฮโดรเจนต่อคาร์บอน (H/C) ของชีวมวลดิบและ

ชีวมวลทอร์รีไฟด ์คาํนวณไดจ้ากสมการที� (4) และ (5) ตามลาํดบั [28] 
 

weight  percent  oxygen

atomic weight  oxygen

weight  percent  carbon

atomic weight  carbon

O

C
Molar element  ratio of 

 
 
 
 
 
 

                                       (4) 

 
weight  percent  hydrogen

atomic weight  hydrogen

weight  percent  carbon

atomic weight  carbon

H

C
Molar element  ratio of 

 
 
 
 
 
 

                                   (5) 

 

เมื�อ C, H และ O คือ ร้อยละโดยนํ�าหนกั (wt.%)ของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน  

ค่าความร้อนตํ�า (Lower heating value: LHV) และค่าความร้อนสูง (Higher heating value: HHV) ของ 

ชีวมวลดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด์คาํนวณจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบละเอียด ดงัสมการที� (6) และ (7) 

[29] 

 

LHV = -5.2454+0.2489N+0.4340C+0.2243H+0.00162O                                  (6) 

 

HHV = -4.6246+0.2732N+0.4120C+0.5992H+0.0184O                                   (7) 

 

เมื�อ C, H, N และ O คือ ร้อยละโดยนํ� าหนัก (wt.%, dry basis) ของ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และ

ออกซิเจน ของชีวมวลดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด ์

2.5.3 ผลได้พลงังานและความหนาแน่นพลงังาน  

ผลได้พลงังาน (Energy yield: EY) และความหนาแน่นพลงังาน (Energy densification: ED) คาํนวณได้

จากสมการที� (8) และสมการที� (9) [30] ตามลาํดบั 

 

   % = Mass yield % ×
HHV

torEY
HHV

raw

                                                            (8) 
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-

% = ×100
HHV HHV

tor rawED
HHV

raw

                                                             (9) 

 

เมื�อ HHV คือค่าความร้อนสูงของชีวมวล (เมกกะจูลต่อกิโลกรัม) และ ตวัย่อ ‘raw’ และ ‘tor’ คือชีวมวล

ดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด ์ตามลาํดบั 

2.5.4 การศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที�อยู่ในชีวมวล 

การศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรียใ์นชีวมวลดิบและชีวมวลทอร์รีไฟด์ สามารถ

วิเคราะห์ได้โดยใช้เทคนิค Fourier Transform Infrared Spectrophotometry (FTIR) (ThermoScientific, Nicolet 

6700,USA) โดยสแกนดว้ยคลื�นอินฟราเรดในช่วงเลขคลื�น (Wave number) 4,000 ถึง 400 ต่อเซนติเมตร เนื�องจาก

ครอบคลุมช่วงการดูดกลืนรังสีของสารอินทรียใ์นชีวมวล 
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

3.1 ผลได้ผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑที์�ไดจ้ากกระบวนการทอร์รีแฟกชนัประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์หลกัซึ� งเป็น ของแข็ง (Mass yield) 

และผลิตภณัฑส่์วนที�เหลืออยูใ่นสถานะก๊าซ (Gas yield) ผลการทดลองปรากฏดงัรูปที� 2 
 

 
รูปที� 2 ผลไดผ้ลิตภณัฑข์องชีวมวลขา้วโพดภายหลงัการปรับปรุงดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 

 

จากการทอร์รีไฟด์ชีวมวลขา้วโพด ที�อุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที ได้

ผลิตภัณฑ์หลกัที�เป็นของแข็งร้อยละ 79.980.18, 62.930.11 และ 47.400.21 ตามลาํดับ เมื�อเปรียบเทียบกับ

งานวิจยัของ Jaya Shankar Tumuluru [27] ที�ทาํการทอร์รีไฟด์ตน้ขา้วโพดที�อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียส ซึ� งมีค่า
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ผลไดผ้ลิตภณัฑ์ร้อยละ 57.37 พบว่าใกลเ้คียงกบังานวิจยันี� ที�อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส หากทาํการทอร์รีไฟด์ที�

อุณหภูมิสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส จะพบแนวโน้มการลดลงของผลไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นอย่างมาก ดังเช่นงานวิจยั

ของ Xianjun Xing และคณะ [31] ที�ทาํการทอร์รีไฟด์ลาํตน้ขา้วโพด ที�อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส พบว่าผลได้

ผลิตภัณฑ์ลดลงเหลือร้อยละ 35.46 ส่วนผลได้ผลิตภัณฑ์ที�เป็นก๊าซมีค่าร้อยละ 20.030.18, 37.080.11 และ 

52.600.21 ตามลาํดบั การลดลงของผลไดผ้ลิตภณัฑห์ลกัเกิดจากการสูญเสียความชื�นและสารระเหยเนื�องจากการ

สลายตวัขององคป์ระกอบชีวมวล ซึ� งประกอบดว้ย เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และอื�นๆ [32] ความแตกต่าง

ขององคป์ระกอบเหล่านี�ขึ�นอยู่กบัชนิดและประเภทของชีวมวล เช่น ชีวมวลประเภทไม ้และมิใช่ไม ้อีกทั�งขึ�นอยู่

กบัส่วนของชีวมวล เช่น ใบ ลาํตน้ เปลือก เป็นตน้ ชีวมวลจากขา้วโพดเป็นชีวมวลในกลุ่มที�มิใช่ไมด้งันั�นเมื�อผ่าน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพดว้ยความร้อนจะเกิดการสลายตวัไดง้่ายกว่าชีวมวลประเภทที�เป็นไม ้เนื�องจากมี

ลิกนินเป็นองคป์ระกอบในปริมาณที�ตํ�ากวา่ [33] การสลายตวัเนื�องจากความร้อนนอกจากส่งผลใหผ้ลไดผ้ลิตภณัฑ์

ลดลงแลว้ยงัส่งผลต่อสีของผลิตภณัฑ์ซึ� งเปลี�ยนไปจาก สีนํ� าตาลอ่อน ไปเป็นสีนํ� าตาล สีนํ� าตาลเขม้และสีดาํที�

อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ดงัแสดงใน รูปที� 3 
 

 
รูปที� 3 ลกัษณะทางกายภาพของชีวมวลขา้วโพดภายหลงัการปรับปรุงที�อุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส 

 

3.2 ปริมาณเถ้าและความชื�น 

ชีวมวลที�ถูกเลือกใชเ้ป็นเชื�อเพลิงประกอบดว้ยส่วนที�เผาไหมไ้ด ้ซึ� งประกอบดว้ย คาร์บอนคงตวั (Fixed 

carbon) และสารระเหย (Volatile matter) และส่วนที�เผาไหมไ้ม่ได้ นั�นคือ ความชื�น (Moisture content) และเถา้ 

(Ash content) [34] ในการศึกษานี� ไดท้ดสอบหาปริมาณความชื�นของตวัอย่างและเถา้ ซึ� งจากผลการทดสอบพบว่า 

ชีวมวลดิบมีค่าความชื�นร้อยละ 7.300.25 และเถา้ร้อยละ 7.250.56 เมื�ออุณหภูมิในกระบวนการทอร์รีแฟกชนั

เพิ�มขึ�น จาก 250 เป็น 275 และ 300 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณความชื�นมีค่าลดลงเป็น ร้อยละ 2.340.14, 

1.850.22 และ 1.660.34 ในขณะที�ปริมาณเถ้ามีค่าสูงขึ� นในปริมาณร้อยละ 8.380.04, 11.270.12 และ 

15.260.23 ตามลาํดบั เมื�อเทียบกับชีวมวลดิบ ความชื�นที�ลดลงส่งผลให้องค์ประกอบในกลุ่มที�เผาไหมไ้ด้มีค่า

เพิ�มขึ�นดงัรูปที� 4 
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จากการศึกษาของ Wannapeera และคณะ [35] พบวา่ เมื�ออุณหภูมิที�ใชใ้นการทอร์รีไฟด์มีค่าเพิ�มขึ�นส่งผล

ให้ความชื�นมีค่าลดลงอีกทั�งส่งผลให้ปริมาณเถา้มีค่าเพิ�มขึ�น ซึ� งการลดลงของความชื�นส่งผลดีต่อการเผาไหมข้ณะ

ใชง้านคือ ทาํใหเ้กิดควนัในปริมาณนอ้ย ช่วยลดการเกิดมลพิษจากการเผาไหม ้[36–38] 

 

 
รูปที� 4 ร้อยละองคป์ระกอบส่วนที�เผาไหมไ้ดแ้ละส่วนที�เผาไหมไ้ม่ไดข้องชีวมวลขา้วโพดภายหลงัการปรับปรุง

ดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 

 

3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบละเอยีด 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบแบบละเอียดของชีวมวลขา้วโพดดิบและชีวมวลขา้วโพดทอร์รีไฟดแ์สดงดงั 

รูปที� 5 พบว่ามีองค์ประกอบหลกั คือ คาร์บอนและออกซิเจน ซึ� งชีวมวลขา้วโพดดิบมีปริมาณออกซิเจนร้อยละ 

45.640.08 เมื� อทอร์รีไฟด์ที� อุณ หภู มิ  250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ มีค่ าลดลงเป็นร้อยละ 

44.860.02, 40.320.02 และ33.950.11 ตามลาํดบั เมื�อพิจารณาปริมาณออกซิเจนที�อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส 

พบว่ามีค่าใกลเ้คียงกบั 39.671.13 ซึ�งเป็นผลการปรับปรุงเปลือกลาํตน้ขา้วโพด (Corn stalk shell) ที�อุณหภูมิ 280 

องศาเซลเซียสในงานวิจยัของ Dorde Medic และคณะ [39] การลดลงของออกซิเจนส่งผลให้ปริมาณคาร์บอน

เพิ�มขึ�นอย่างเห็นไดช้ดันั�นคือ ชีวมวลขา้วโพดดิบมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 46.670.05 เมื�อทอร์รีไฟด์ที�อุณหภูมิ 

250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนมีค่าเพิ�มขึ�นเป็นร้อยละ 48.25.800.02, 53.010.05 

และ 59.650.09 ตามลาํดบั เมื�อเปรียบเทียบกบังานวิจยัของ Jaya Shankar Tumuluru [27] ที�ทาํการทอร์รีไฟด์ตน้

ขา้วโพดที�อุณหภูมิ 270 องศาเซลเซียส ซึ�งมีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 54.92 พบว่าสอดคลอ้งกบัปริมาณคาร์บอนใน

งานวิจยันี� ที�อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dorde Medic และคณะ [39] ที�ทาํการทอร์

รีไฟด์เปลือกของลาํตน้ขา้วโพด ที�อุณหภูมิ 280 องศาเซลเซียสแลว้พบว่ามีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 53.97 เมื�อ

สังเกตปริมาณไฮโดรเจนและไนโตรเจนในรูปที� 5 พบแนวโน้มการลดลงของปริมาณไฮโดรเจนและการเพิ�มขึ�น

ของปริมาณไนโตรเจนแต่มีค่าเปลี�ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแมไ้ด้รับการปรับปรุงด้วยอุณหภูมิที�สูงขึ�น เนื�องจาก
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ปริมาณไฮโดรเจนและไนโตรเจนของชีวมวลดิบรวมกันพบว่ามีค่าน้อยมากเพียงร้อยละ 8 เมื�อเทียบกับ

องคป์ระกอบหลกัอื�นๆ 

นอกจากนี�การลดลงของออกซิเจนและการเพิ�มขึ�นของคาร์บอนเมื�ออุณหภูมิในกระบวนการทอร์รีแฟกชนั

มีค่าสูงขึ�น ส่งผลทาํอตัราส่วนโมลาร์ระหว่างอะตอมของออกซิเจนต่ออะตอมของคาร์บอน (O/C) และอะตอมของ

ไฮโดรเจนต่ออะตอมของคาร์บอน  (H/C) มีค่าลดลงใกลเ้คียงถ่านหิน ทาํให้ศกัยภาพของชีวมวลขา้วโพดทอร์รี

ไฟด์มีสมบัติในการเป็นเชื�อเพลิงใกล้เคียงถ่านหิน เช่น ลิกไนต์ (Lignite: LIG) ซับบิทูมินัส (Sub-bituminous: 

SUB) หรือ บิทูมินสั (Bituminous: BIT) ดงัแสดงในรูปที� 6 
 

 
รูปที� 5 ผลวิเคราะห์ปริมาณองคป์ระกอบธาตุของชีวมวลขา้วโพดดิบและภายหลงัการปรับปรุง 

ดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 

 
รูปที� 6 แผนภาพ Van Krevelen ของชีวมวลขา้วโพดดิบและภายหลงัการปรับปรุงเทียบกบัถ่านหิน [40] 
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3.4 ผลการวิเคราะห์ค่าความร้อน 

งานวิจยันี� ใช้การประมาณค่าความร้อนจากสมการเอมพิริคลั (Empirical) ของ Ayse O และคณะ [29] ผล

การคาํนวณค่าความร้อนตํ�าและค่าความร้อนสูงของชีวมวลดิบและภายหลงัปรับปรุงคุณภาพแสดงไดด้งัรูปที� 7 ซึ� ง

พบว่าค่าความร้อนสูงของชีวมวลดิบมีค่าเป็น 19.600.00 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม เมื�อทาํการทอร์รีไฟด์ที�อุณหภูมิ 

250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ค่าความร้อนสูงมีค่าเพิ�มขึ� น เป็น 19.730.04, 21.400.06 และ 

23.800.05 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม ตามลาํดบั เมื�อพิจารณาค่าความร้อนที�อุณหภูมิ 275 องศาเซลเซียส พบว่ามีค่า

สอดคล้องกับงานวิจยัของ Jaya Shankar Tumuluru [25] ซึ� งทาํการทอร์รีไฟด์ต้นข้าวโพดที�อุณหภูมิ 270 องศา

เซลเซียส โดยมีค่าความร้อนสูงเป็น 21.51 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม สําหรับค่าความร้อนตํ�าของผลิตภณัฑที์�อุณหภูมิ 

250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส มีค่าเป็น 17.200.02, 19.230.04 และ 22.070.04 เมกกะจูลต่อกิโลกรัม 

ตามลาํดับ การเพิ�มขึ�นของค่าความร้อนของชีวมวลขา้วโพดทอร์รีไฟด์เกิดจากปริมาณความชื�นลดลง ปริมาณ

ออกซิเจนลดลง ในขณะที�ปริมาณคาร์บอนเพิ�มขึ�น [41] 

 

 
รูปที� 7 ค่าความร้อนตํ�าและค่าความร้อนสูงของชีวมวลขา้วโพดดิบและภายหลงัการปรับปรุง 

ดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 
 

3.5 ผลได้ผลติภัณฑ์ ผลได้พลงังานและความหนาแน่นพลงังาน 

อุณหภูมิที�ใชป้รับปรุงคุณภาพดา้นเชื�อเพลิงดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนันั�น นอกจากจะส่งผลต่อการ

ลดลงของผลไดผ้ลิตภณัฑ์ ที�เป็นของแข็ง (Mass yield: MY) แลว้ ยงัส่งผลต่อการลดลงของผลไดพ้ลงังานของ

ผลิตภณัฑ ์(Energy yield: EY) อีกดว้ย แต่อยา่งไรก็ดีการเพิ�มขึ�นของค่าความร้อนส่งผลให้ความหนาแน่นพลงังาน 

(Energy densification: ED) มีค่าเพิ�มขึ�นดังแสดงในรูปที� 8 ซึ� งสอดคลอ้งกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบ

ละเอียดที�ได้เสนอไวก่้อนนี�  และผลที�ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของ Cardona และคณะ [30] 

Phanphanich and Mani [25] และ Xin [42] 
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รูปที� 8 ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลไดผ้ลิตภณัฑ ์ผลไดพ้ลงังานและความหนาแน่นพลงังาน 

 

3.6 การศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอนิทรีย์ที�อยู่ในชีวมวล 

ผลการศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ที�อยู่ในชีวมวลที�สัมพันธ์กับอุณหภูมิที�ใช้

ปรับปรุงคุณภาพ แสดงไดด้งัรูปที� 9 พบวา่ ยอดกราฟของหมู่ (OH) และ (CO) ซึ� งอยู่ในช่วงความถี� 3000-3500 

ต่อเซนติเมตร และ 1033 ต่อเซนติเมตร เริ�มลดตํ�าลงเมื�ออุณหภูมิที�ใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพมีค่าสูงขึ�นเป็น 250, 

275 องศาเซลเซียส และลดลงอย่างเห็นได้ชัดที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส การลดลงของหมู่ (OH) เกิดขึ�น

เนื�องจากความชื�นภายในผลิตภณัฑ์มีค่าลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการดูดความชื�นกลบัมีค่าตํ�าลง [42] ซึ� ง

ช่วยลดการสลายตวัทางชีภาพของผลิตภณัฑไ์ด ้[24] 

 

 
รูปที� 9 สเปกตรัมของชีวมวลขา้วโพดดิบและภายหลงัการปรับปรุงดว้ยกระบวนการทอร์รีแฟกชนั 
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ผลการศึกษานี�สอดคลอ้งกบั Xin และคณะ [39] และการศึกษาของ Rousset และคณะ [43] ส่วนการลดลง

ของหมู่ฟังก์ชนั (CO) เกิดจากการสลายตวัขององค์ประกอบเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส สําหรับหมู่ฟังก์ชนัที�

เหลือ (CH) (C=O) และ (C=C) ซึ� งอยู่ในช่วงความถี� 2800-3000, 1600-1740 และ 1505-1600 ต่อเซนติเมตร [44] 

มีการเปลี�ยนแปลงเพียงเลก็นอ้ยเท่านั�น 

 

4. สรุป 

การปรับปรุงสมบัติทางเคมีความร้อนของชีวมวลข้าวโพดด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชันภายใต้

บรรยากาศไนโตรเจน ที�อุณหภูมิ 250, 275 และ 300 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที พบวา่เมื�ออุณหภูมิที�ใช้

ในกระบวนการทอร์รีแฟกชนัสูงขึ�นส่งผลให้สมบติัดา้นเชื�อเพลิงมีคุณภาพดีขึ�น พิจารณาไดจ้ากปริมาณความชื�น

ลดลงส่งผลให้องคป์ระกอบในกลุ่มที�เผาไหมไ้ดมี้ค่าสูงขึ�น สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการเปลี�ยนแปลงหมู่ฟังกช์นั

ของสารอินทรีย์ที�แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงของหมู่ (OH) เมื�ออุณหภูมิเพิ�มขึ� นเช่นกัน ซึ� งสัมพันธ์กับผล

วิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและไฮโดรเจนที�มีค่าลดลงในขณะที�ปริมาณคาร์บอนมีค่าสูงขึ�น ความสัมพนัธ์ดงักล่าว

ส่งผลใหอ้ตัราส่วน ไฮโดรเจนต่อคาร์บอน และออกซิเจนต่อคาร์บอนมีค่าลดลงซึ�งเป็นตวับ่งชี�ว่าชีวมวลขา้วโพดที�

ผ่านการทอร์รีไฟด์ที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส มีศกัยภาพใกลเ้คียงถ่านหิน นอกจากนี� การลดลงของความชื�น

และออกซิเจนรวมทั�งการเพิ�มขึ�นของคาร์บอนส่งผลให้ค่าความร้อนสูงมีค่าเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสําคญั การเพิ�มขึ�น

ของค่าความร้อนส่งผลให้ค่าความหนาแน่นพลงังานเพิ�มขึ�นดว้ย ดงันั�นดว้ยสมบติัของชีวมวลขา้วโพดทอร์รีไฟด์

จึงเหมาะสมจะนําไปใช้เป็นเชื�อเพลิงแข็ง หรือเชื�อเพลิงร่วม (Co-firing) ในหม้อไอนํ� า (Boiler) และช่วยลด

มลภาวะทางอากาศจากการเผาไหมชี้วมวลขา้วโพดไดอี้กทางหนึ�ง ดงันั�นจากผลการศึกษาขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า

กระบวนการทอร์รีแฟกชนัช่วยปรับปรุงคุณภาพการเป็นเชื�อเพลิงแขง็ให้กบัชีวมวลขา้วโพดได ้โดยการทอร์รีแฟก

ชนัที�อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สมบติัด้านเชื�อเพลิงของชีวมวลมีค่าดีที�สุด อย่างไรก็ดีเมื�อพิจารณา

ผลไดผ้ลิตภณัฑพ์บวา่มีปริมาณตํ�ากว่าร้อยละ 50 ดงันั�นการวิเคราะหด์า้นเศรษฐศาสตร์จึงเป็นอีกหนึ�งปัจจยัสําคญั

ที�ควรนาํมาพิจารณาเพิ�มเติมดว้ย 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาผลกระทบของการเติมตัวกระป๋องเครื� องดื�มต่อการปรับสภาพ

โครงสร้างจุลภาคเฟส  ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยนําตัว

กระป๋องเครื�องดื�มเติมลงในนํ� าโลหะหลอมเหลวปริมาณการเติมร้อยละ 5, 10, 20 และ 30 โดยนํ� าหนกั ตามลาํดบั 

เวลาค้างนํ� าโลหะ 30 นาที เทลงโมลสแตนเลสผนังบางที� มีอัตราการเย็นตัว 0.2 °C/s ผลการทดลองพบว่า

โครงสร้างจุลภาคตวักระป๋องเครื�องดื�มประกอบดว้ยเฟส Al6(Mn,Fe) และเฟส Mg2Si โครงสร้างจุลภาคของโลหะ

ผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ไม่ไดผ้า่นการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มแสดงเฟส  กระจายตวับนพื�นเฟส -

Al หลงัจากเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มร้อยละ 5 โดยนํ� าหนัก ส่งผลให้เฟส  มีขนาดและความยาวลดลง ที�ปริมาณ

การเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มร้อยละ 10, 20 และ 30 โดยนํ� าหนัก สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  ใน

ปริมาณเพิ�มขึ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อปริมาณการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มร้อยละ 30 โดยนํ�าหนกั มีประสิทธิภาพ

การปรับสภาพเฟส  ไดม้ากที�สุด จากผลการวิเคราะห์ปริมาณเฟสในการทดลองพบว่าเฟส  ลดลงร้อยละ 50-80 

ขึ�นอยูก่บัปริมาณการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มในการทดลอง 

 

คําสําคัญ: โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็; การปรับสภาพเฟส; งานหล่อ; ตวักระป๋องเครื�องดื�ม 
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Abstract  

The objective of this research was to study the effects of beverage can body addition on the  phase 

modification in recycled Al-Si-Fe cast alloys. Beverage can body parts with different proportions (5, 10, 20 and 

30 wt.% ) were added into the molted Al-Si-Fe alloy for 30 minutes holding time, then poured into a stainless 

steel mold at 0.2 °C/s cooling rate. The result on the beverage can body microstructure was found to consist of  

Al6( Mn,Fe)  and Mg2Si phases.  The microstructure of the Al-Si-Fe cast alloy indicates that the  phase that 

distributes in the -Al matrix. After the addition of 5 wt.% of the beverage can body, the size and length of the 

 phase decreases. The addition of 10, 20 and 30 wt.% of beverage can body showed transformation from the  

phase to the  phase.  In particular, the addition of 30 wt.%  of the beverage can body which led to the most 

efficient of modification of the  phase.  The quantitative analysis of the phases showed that the  phase 

decreased by 50-80 % depending on amount the beverage can body addition. 

 

Keywords: Al-Si-Fe cast alloy; Modification; Casting; Beverage can body 

 

1. บทนํา 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ�นส่วนยานยนตใ์นประเทศไทยนิยมใช้โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน 

เกรดงานหล่อ (A319, A356 และA380) มาผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ เช่น ล้ออัลลอยด์ ลูกสูบเก่า และอะไหล่

เครื�องยนต ์เป็นตน้ ซึ� งการนาํอลูมิเนียมเกรดเหล่านี�นาํกลบัมาใชใ้หม่ พบวา่จะเกิดปัญหาการปนเปื� อนของเหลก็ใน

ปริมาณสูง 0.5-1.5 wt.% สาเหตุในการปนเปื� อนนั�นพบไดห้ลายกรณี เช่น กระบวนการหล่อที�ไม่มีคุณภาพ โดยมี

การนาํเหล็กมาใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับงานหล่อหรือการนาํกลบัมาใชใ้หม่ของอลูมิเนียมที�มีส่วนผสมทางเคมีของ

เหล็กแตกต่างกนั (กรณีนําชิ�นส่วนที�ขึ�นรูปโดยใช้แม่แบบถาวร ที�มีปริมาณเหล็กสูง มาหลอมผสมกับเกรดงาน

หล่อทรายชื�นที�มีปริมาณเหล็กตํ�า) จากสาเหตุขา้งตน้ส่งผลต่อการก่อตวัเป็นเฟส -Al5FeSi (เฟส ) ในโครงสร้าง

จุลภาค โดยเฉพาะอย่างยิ�งกระบวนหล่อทรายชื�น ที�มีอตัราการแข็งตวัตํ�า ซึ�งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชิ�นงานหล่อ

และสมบติัเชิงกลที�ลดตํ�าลง [1-2] กรรมวิธีที�ใช้สําหรับปรับสภาพ (Modification) เฟส  ในปัจจุบนันิยมเติมธาตุ

แมงกานีส ลิเทียม โพแทสเซียม และโครเมียม [3-8] ลงไปในนํ� าอลูมิเนียมหลอมเหลว ทําให้เกิดการก่อตัว

กลายเป็นเฟส -Al15(Mn,Cr,Fe)3Si2 (เฟส ) ที�มีลกัษณะคลา้ยกบัตวัอกัษรจีน (Chinese script) ส่งผลต่อสมบัติ

เชิงกลของชิ�นงานหล่อดีขึ�น [7-8] จากงานวิจยัที�ผ่านมา Li และคณะ [9] ศึกษาผลกระทบของปริมาณการเติม

สตรอนเทียม เหล็ก และแมงกานีส ในโลหะผสมเกรด A319 พบว่าธาตุแมงกานีสสามารถปรับสภาพเฟส  

กลายเป็นเฟส  ได้ นอกจากนี� ยงัพบว่ารูพรุน (Porosity) และแขนของต้นเดนไดรท์ (Secondary dendrite arm 

spacing) ในชิ�นงานหล่อลดลง โดยที� Gao และคณะ [10] ศึกษาพฤติกรรมการเพิ�มความเขง็แรงและรูปร่างของเฟส 
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 ดว้ยการเติมธาตแุมงกานีสที�ปริมาณ 11.5 และ 3% ลงในโลหะผสม Al-6Si-2Fe พบว่าที�ปริมาณการเติม 3% เกิด

การก่อตวัของเฟส  มีลกัษณะหยาบและขนาดใหญ่ส่งผลต่อความแขง็แรงที�ลดลงดว้ยเช่นกนั    

อลูมิเนียมเกรดงานขึ�นรูปดว้ยแรงทางกล (Wrought) มีความสามารถในการขึ�นรูปไดดี้ สามารถดึงขึ�นรูป

ลึกให้มีขนาดบาง ๆ มากได ้[11-12] โดยเฉพาะในกระป๋องเครื�องดื�ม เป็นที�ทราบกนัดีว่าฝากระป๋องเครื�องดื�มนั�น

ผลิตมาจากอลูมิเนียมเกรด 5182 ที�มีส่วนผสมของธาตุแมงกานีส ในปริมาณ 0.35 wt.% และมีธาตุแมกนีเซียม ใน

ปริมาณ 4.5 wt.% ในขณะที�อลูมิเนียมเกรด 3004 ใช้สําหรับผลิตตวักระป๋องเครื�องดื�มนั�นมีส่วนผสมของธาตุ

แมงกานีส ในปริมาณ 1.2 wt.% และธาตุแมกนีเซียม ในปริมาณ 1 wt.% [1, 13] มีการศึกษาการเติมชิ�นส่วนของ

กระป๋องเครื�องดื�มและการสั�นสะเทือนทางกลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบติัเชิงกลของโลหะผสมอลูมิเนียม-

ซิลิคอน เกรด A356 พบว่าการผสมชิ�นส่วนกระป๋องเครื�องดื�มลงไปในโลหะผสม ส่งผลต่อค่าความแข็งเพิ�มขึ�น 

[14]   อวยชยั และคณะ [15] ไดศึ้กษากระบวนการทางความร้อนต่อค่าความแขง็ของโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน 

หลงัจากผสมกระป๋องเครื�องดื�ม พบว่าการเติมฝากระป๋องและธาตุสตอนเทียมที�อุณหภูมิการบ่มแข็งเทียม 180 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 และ 5 ชั�วโมง ไดรั้บค่าความแข็งดีที�สุด   Luijan และคณะ [16] พบว่าการเติมชิ�นส่วน

กระป๋องเครื�องดื�มสามารถปรับสภาพเฟส  ในโลหะผสมอลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ได ้

ถึงแมว้า่มีการวิจยัทั�งในและต่างประเทศที�ศึกษาการปรับสภาพเฟส  อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั�งในโลหะผสม

หล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-ทองแดง และอลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม โดยนิยมใชธ้าตุแมงกานีสจากโลหะผสม 

Al-Mn และใชธ้าตุโครเมียมจากโลหะะผสม Al-Cr [9, 17] เป็นหลกั สําหรับงานวิจยันี� ไดมุ้่งเนน้การใชป้ระโยชน์

จากชิ�นส่วนกระป๋องเครื�องดื�ม ที�มีปริมาณธาตุแมงกานีสสูง ซึ� งจะทาํหนา้ที�ในการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของ

โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ใหดี้ขึ�น จากการปรับสภาพเฟส  กลายเป็นเฟส  แทน จึงมีความจาํเป็น

อย่างยิ�งที�ตอ้งออกแบบการทดลองให้เหมาะสม ดังนั�นงานวิจยันี� เพื�อศึกษาผลกระทบของการเติมตวักระป๋อง

เครื�องดื�มต่อการปรับสภาพเฟส  ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ที�ผา่นกระบวนการรีไซเคิล 

 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 

2.1 วัสดุ 

วสัดุที�ใชใ้นการทดลองประกอบดว้ยโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก และตวักระป๋องเครื�องดื�ม

สําหรับใชเ้ป็นวสัดุเนื�อเติมเพื�อปรับสภาพเฟส  ส่วนผสมทางเคมีตรวจสอบดว้ยเครื�องสเปกโตรมิเตอร์ (Optical 

emission spectrometer) ยี�หอ้ Thermo ARL รุ่น ARL 3460 ดงัตารางที� 1 

2.2 การเตรียมตัวกระป๋องเครื�องดื�ม 

กระป๋องเครื�องดื�มถูกให้ความร้อนที�อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ในเตาไฟฟ้าขดลวดตา้นทาน 30 นาที 

เพื�อกาํจดัสารเคลือบที�ติดมากบักระป๋องเครื�องดื�ม จากนั�นแยกกระป๋องเครื�องดื�มแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที� 1 ฝา

กระป๋องเครื�องดื�ม และส่วนที� 2 ตวักระป๋องเครื�องดื�ม แลว้ทาํการหลอมเฉพาะชิ�นส่วนตวักระป๋องเครื�องดื�ม โดย

ทาํการหลอมต่อครั� งปริมาณ 2 กิโลกรัม ในเบ้าหล่อซิลิคอนคาร์ไบด์ ใช้อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เมื�อตัว



J. Luijan and P. Muangnoy / Pathumwan Academic Journal, Vol. 11, No. 31, May - August 2021 

117 

กระป๋องเครื�องดื�มเริ�มหลอมเหลวเติมฟลกัซ์เพื�อปกคลุมผิวหนา้ คา้งนํ� าโลหะไวใ้นเตา 30 นาที และไล่แก๊สโดยใช้

แก๊สอาร์กอน ใชเ้วลา 5 นาที ตกัสารมลทินบริเวณผิวหนา้โลหะหลอมเหลว จากนั�นเทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ

หล่อสแตนเลสผนงับาง ที�อุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส  

ตารางที� 1 ส่วนผสมทางเคมีของวสัดุที�ใชใ้นการทดลอง (wt.%) 

Alloys / Part name Si Fe Mn Mg Al 

Al-Si-Fe 6.782 >0.942 0.020 0.264 Bal. 

Beverage can body 0.306 0.537 1.067 0.563 Bal. 

Al-Si-Fe + 30 wt. % of beverage can body 6.65 0.931 0.420 0.194 Bal. 

 

ตารางที� 2 ออกแบบการทดลอง (wt.%) 

โลหะผสม  ตวักระป๋องเครื�องดื�ม  โลหะผสม Al-10%Sr  

Al-Si-Fe 5 0.04 

Al-Si-Fe 10 0.04 

Al-Si-Fe 20 0.04 

Al-Si-Fe 30 0.04 

 

2.3 ขั�นตอนการปรับสภาพเฟส 

ในขั�นตอนการศึกษาประสิทธิภาพการปรับสภาพเฟส  นั�น นาํโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก

ปริมาณ เท่ ากับ 5 กิโลกรัม หลอมในเตาไฟฟ้าขดลวดต้านทาน ใช้ เบ้าซิ ลิคอนคาร์ไบด์  ที� อุณ หภูมิ  800  

องศาเซลเซียส เมื�อโลหะผสมเริ� มหลอมเหลวเติมตัวกระป๋องเครื� องดื�ม ดังตารางที�  2 ทดลองเติมตัวกระป๋อง

เครื�องดื�มในปริมาณ 5, 10, 20 และ 30 wt.% ตามลาํดบั และกาํหนดโลหะผสม Al-10%Sr ในปริมาณ 0.04 wt.% 

เท่ากนัในทุกสภาวะการทดลอง จากนั�นเติมฟลกัซ์เพื�อปกคลุมผิวหนา้ คา้งนํ� าโลหะในเตา 30 นาที ไล่แก๊สโดยใช้

แก๊สอาร์กอนใช้เวลา 5 นาที และตกัสารมลทินบริเวณผิวหน้าโลหะหลอมเหลว เทโลหะหลอมเหลวลงในแบบ

หล่อสแตนเลสผนงับาง ที�อุณหภูมิ 720 องศาเซลเซียส ดงัรูปที� 1 

2.4 ขั�นตอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 

เตรียมชิ�นงานที�ไดจ้ากการหล่อมาลา้งทาํความสะอาดดว้ยเอทานอลและนํ�า หลงัจากนั�นเป่าชิ�นงานใหแ้ห้ง 

นาํชิ�นงานหล่อจากการทาํความสะอาดมาขดัดว้ยกระดาษทราย 320 ถึง 1200 กริด ตามลาํดบั นาํไปขดัละเอียดดว้ย

ผา้สักหลาดโดยใช้ผงขัดอลูมินาขนาด 1 และ 0.5 ไมครอน และคอลลอยด์ซิลิคอน ด้วยเครื�องขดัชิ�นงานยี�ห้อ 

STRUERS รุ่น DAP-7 จากนั�นกดัผิวหน้าดว้ยสารละลายเคลเลอร์ (Keller’s reagent) ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

ด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบแสง (Optical microscopy) ยี�ห้อ NIKON รุ่น ECLIPSE MA200 ตรวจสอบโครงสร้าง

จุลภาคใช้กลอ้งจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) ยี�ห้อ JEOL รุ่น JSM-5410 LV 
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ทาํการวิเคราะห์ธาตุในเชิงปริมาณและวิเคราะห์การกระจายตวัของธาตุดว้ย สเปกโทรเมตรีรังสีเอกซ์แบบกระจาย

พ ลังงาน  (Energy dispersive X-ray spectrometry; EDS) ยี�ห้ อ  OXFORD รุ่น  LINK ISIS 300 ร่วม กับ ก ล้อ ง

จุลทรรศน์แบบส่องกราด ตรวจสอบสารประกอบเชิงโลหะโดยใช้เทคนิคการเลี� ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray 

diffractometer; XRD) ยี�ห้อ BRUKER รุ่น D8 DISCOVER และวดัปริมาณเฟสที�เกิดขึ�นโดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์

ภาพ (Image analysis system)   
 

 
รูปที� 1 ขั�นตอนการปรับสภาพเฟส 

 

3. ผลการทดลอง และหัวข้อ 

3.1 การวิเคราะห์สารประกอบเชิงโลหะโดยเทคนิค XRD 

ผลการวิเคราะห์ชนิดของสารประกอบเพื�อยืนยนัชนิดของสารประกอบเชิงโลหะที�เกิดขึ�นในตวักระป๋อง

เครื�องดื�ม โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก หลงัจากการผา่น

การปรับสภาพเฟสโดยการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มในปริมาณ 30 wt.% ดงัรูปที� 2 พบว่าตวักระป๋องเครื�องดื�ม

ประกอบดว้ยธาตุอลูมิเนียม และเฟส Al6(Mn,Fe) จากผลการวิเคราะห์โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก 

ประกอบดว้ยธาตุอลูมิเนียม ซิลิคอน และ เฟส  ในขณะที�โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ผ่านการปรับ

สภาพเฟสโดยการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มในปริมาณ 30 wt.% ประกอบดว้ยธาตุอลูมิเนียม ซิลิคอน เฟส  และ 

เฟส  

3.2 โครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋องเครื�องดื�ม 

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคตัวกระป๋องเครื�องดื�มที�ถูกนํากลับมาหลอมใหม่เพื�อใช้ในการศึกษา

ผลกระทบต่อการปรับสภาพเฟส  พบว่าประกอบดว้ยเฟส Al6(Mn,Fe) [18-20] มีลกัษณะเป็นเส้นยาวขนาด 50-

100 ไมครอน และเฟส Mg2Si อยูบ่นพื�นของเฟส -Al ดงัรูปที� 3 ผลการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโดยใชเ้ทคนิค 

EDS ในเฟส Al6(Mn,Fe) ดงัรูปที� 4(ก) บริเวณตาํแหน่งที� 1 มีปริมาณธาตุอลูมิเนียม แมงกานีส และเหล็ก เท่ากับ 
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80.72,  6.58 และ 12.69 wt.% ตามลาํดับ ดงัรูปที� 4(ข) การวิเคราะห์ธาตุดังกล่าวสอดคลอ้งกับผล XRD ของตวั

กระป๋องเครื�องดื�มดงัรูปที� 2   
 

 
รูปที� 2 เทคนิค XRD วิเคราะหส์ารประกอบเชิงโลหะของตวักระป๋องเครื�องดื�ม โลหะผสมหล่อ 

อลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ที�ปริมาณกระป๋องเครื�องดื�ม 30 wt.% 

 

 
รูปที� 3 โครงสร้างจุลภาคตวักระป๋องเครื�องดื�ม 

 

 
รูปที� 4  (ก) SEM โครงสร้างจุลภาคตวักระป๋องเครื�องดื�ม (ข) EDS ที�ตาํแหน่งที� 1 
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3.3 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลคิอน-เหลก็ ไม่ผ่านการปรับสภาพเฟส 

การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก พบว่าโครงสร้างจุลภาค

ประกอบด้วยเฟสยูเทคติกซิลิคอนที�มีรูปทรงไม่แน่นอน และเฟส  ลกัษณะเป็นเส้นยาวมีขนาดในช่วง 50-200 

ไมครอน กระจายตวับนพื�นเฟส -Al ดงัรูปที� 5 เมื�อตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีโดยใชเ้ทคนิค EDS เฟส  บริเวณ

ตาํแหน่งที� 1 ดงัในรูปที� 6(ก) พบว่ามีปริมาณธาตุอลูมิเนียม ซิลิคอน และเหล็ก ปริมาณเท่ากบั 64.01, 13.74 และ 

22.26 wt.% ตามลาํดับ ดังรูปที� 6(ข) การวิเคราะห์ธาตุดังกล่าวซึ� งสอดคล้องกับผล XRD ของโลหะผสมหล่อ

อลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ดงัรูปที� 2 

 

 
รูปที� 5 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ไม่ผา่นการปรับสภาพเฟส 

 

 
รูปที� 6 (ก) SEM โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ (ข) EDS บริเวณตาํแหน่งที� 1 

 

3.4 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ผ่านการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋อง

เครื�องดื�ม 

ผลการปรับสภาพโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก โดยการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มลงไปใน

ปริมาณ 5 wt.% พบว่าเฟส  มีขนาดและความยาวลดลงเท่ากบั 100-150 ไมครอน แต่ปริมาณการเติมที�นอ้ยเกินไป

นั�นไม่เพียงพอต่อการก่อตวัของเฟส  ในโครงสร้างจุลภาคได ้ดงัรูปที� 7(ก) การเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มลงไปใน

ปริมาณ 10 และ 20 wt.% พบว่าสามารถเปลี�ยนเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  ได้เพิ�มมากขึ�น ดังรูปที� 7(ข) - (ค) ที�
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ปริมาณเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มที�สูงขึ�นเท่ากบั 30 wt.% พบว่ามีประสิทธิภาพในการปรับสภาพเฟส  ที�ดีที�สุด

เมื�อเปรียบเทียบกบัปริมาณการเติมที�น้อยกว่า อย่างไรก็ตามเฟส  ยงัคงหลงเหลืออยู่ในโครงสร้างจุลภาคเพียง

เลก็นอ้ยเท่านั�น ดงัรูปที� 7(ง) 

 
รูปที� 7 โครงสร้างจุลภาคโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ผา่นการปรับสภาพเฟสโดยการเติม 

ตวักระป๋องเครื�องดื�ม (ก) 5 wt.% (ข) 10 wt.% (ค) 20 wt.% และ (ง) 30 wt.% 

 

3.5 การวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุผสมโดยใช้เทคนิค X-ray mapping 

รูปที� 8 แสดงผลการวิเคราะห์การกระจายตวัของธาตุผสมที�เป็นผลมาจากการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�ม

ปริมาณ 30 wt.% ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก โดยใชเ้ทคนิค X-ray mapping บริเวณเฟส  พบว่า

มีการกระจายตวัของธาตุอลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส และซิลิคอน กระจายตวัอย่างหนาแน่นบริเวณเฟส   ที�มี

ลักษณะคล้ายตัวอักษรจีน ซึ� งจากผลการตรวจสอบนี� สามารถยืนยันได้ว่าส่วนผสมทางเคมีในเฟส  นั� น

ประกอบดว้ยธาตุอลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส และซิลิคอน เป็นหลกั นอกจากนี� ยงัพบการปรากฏตวัของเฟส  อยู่

บา้งเล็กนอ้ยในโครงสร้างจุลภาค ซึ� งประกอบดว้ยธาตุอลูมิเนียม เหล็ก และซิลิคอน โดยปกติสัดส่วนที�เหมาะสม

ในการปรับสภาพเฟส  ให้สมบูรณ์นั�น สัดส่วนระหว่างธาตุ Mn : Fe เท่ากับ 0.5 : 1 [21] จากผลการทดลองนี�

ปริมาณธาตุแมงกานีสมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการปรับสภาพเฟส  ใหห้มดไปจากโครงสร้างจุลภาคได ้

   



จิณกมล ลุยจันทร์ และ พสิิทธิ� เมืองน้อย / วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที� 11 ฉบับที� 31 พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 

122 

 
รูปที� 8 เทคนิค X-ray mapping แสดงการกระจายตวัของธาตบุริเวณ เฟส  และ   

ในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ที�ปริมาณกระป๋องเครื�องดื�ม 30 wt.% 

3.6 ปริมาณเฟสโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลคิอน-เหลก็ ผ่านการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตัวกระป๋อง

เครื�องดื�ม 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณเฟส  และ  ที�เกิดขึ�นในโครงสร้าง โดยใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์ภาพ หลงัจากปรับ

สภาพเฟสโดยการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�ม เมื�อเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างสัดส่วนพื�นที�เฟส (Phase area 

fraction) ต่อปริมาณการเติม 5, 10, 20 และ 30 wt.% พบว่ามีสัดส่วนของเฟส  เท่ากบั 3.78, 2.37, 2.04 และ 1.58 

ตามลาํดบั และสัดส่วนของเฟส  ที�ปริมาณการเติม 10, 20 และ 30 wt.% เท่ากบั 4.08, 4.46 และ 7.06 ตามลาํดับ 

ดงันั�นจากปริมาณเฟส  ที�ลดลง เนื�องจากปริมาณธาตุแมงกานีสที�เพิ�มสูงขึ�น ทาํใหเ้กิดการก่อตวัของเฟส  ขึ�นมา

แทนที�เฟส  ในโครงสร้างจุลภาค การเติมตัวกระป๋องเครื�องดื�มเพื�อปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  นั� น 

ปริมาณการเติมที�สูง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเฟส  ที�ดีกว่า เมื�อเปรียบเทียบกบัปริมาณการเติมที�ตํ�า 

ดงัรูปที� 9 

 
รูปที� 9 ปริมาณเฟสของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ และโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ 

ผา่นการปรับสภาพเฟสโดยการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�ม 
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4. การอภิปรายผลการทดลอง 

ผลการทดลองในงานวิจยันี� พบว่าการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มลงไปในนํ� าโลหะหลอมเหลวของโลหะ

ผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ มีผลต่อการปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเติม 20 

และ30 wt.% ดงัรูปที� 7(ค) - (ง) เนื�องจากผลกระทบของธาตุแมงกานีสในเฟส Al6(Mn,Fe) ที�มีปริมาณมากกว่าเมื�อ

เปรียบเทียบกบัการเติมตวักระป๋องที�ปริมาณ 5 และ 10 wt.% จึงส่งผลต่อการปรับสภาพเฟส  ที�ดีกว่า สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัที�ผ่านมา   Gao และคณะ [10] ที�พบว่าปริมาณธาตุแมงกานีสที�สูงส่งผลต่อประสิทธิการปรับสภาพเฟส

ที�ดี สําหรับกลไกการปรับสภาพเฟสสามารถอธิบายได้ว่าเมื�อเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มที�มีส่วนผสมของเฟส 

Al6(Mn,Fe) ลงไปในนํ� าโลหะหลอมเหลวจะเกิดการละลายตวัของเฟส Al6(Mn,Fe) ระหว่างการคา้งนํ� าโลหะเหลว

ในเตา หลงัการเทนํ�าโลหะเกิดการแข็งตวัของเฟส -Al ก่อตวัเป็นเฟสแรกที�อุณหภูมิ 609 องศาเซลเซียส [22] เป็น

ที�ทราบกนัดีว่าความสามารถในการละลายของธาตุผสมในเฟส -Al ตํ�า เมื�อมีการเติบโตของตน้เดนไดรทจ์ะเกิด

การผลกั (Rejected) ธาตุผสมอื�น เช่น แมงกานีส เหล็ก ซิลิคอน ออกจากปลายของตน้เดนไดรท ์(Dendrite tip) เขา้

สู่เฟสของเหลว เมื�ออุณภูมิลดตํ�าลงและความเขม้ขน้ของธาตุแมงกานีส เหล็ก ซิลิคอน ในของเหลวเพิ�มสูงขึ�น 

ส่งผลต่อการรวมตวัของธาตุอลูมิเนียม แมงกานีส เหล็ก ซิลิคอน ก่อตวัเป็นเฟส  และเติบโตขึ�นเมื�ออุณหภูมิลด

ตํ�าลง ปริมาณธาตุเหลก็จะถูกนาํไปใชใ้นการก่อตวัเฟส  ทาํใหป้ริมาณธาตเุหลก็ในนํ�าโลหะหลอมเหลวลดลง ไม่

เพียงพอในการก่อตวัของเฟส   เมื�อความเขม้ขน้ของธาตุซิลิคอนในนํ� าโลหะหลอมเหลว เท่ากบั 11.7 wt.% จะ

เกิดการแปลงเฟสที�ปฏิกิริยายเูทคติก ดงัในรูปที� 10 จากการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีในการทดลองพบวา่ปริมาณ

ธาตุแมงกานีสเท่ากบั 0.4 wt.% เมื�อพิจารณาแผนภาพ อลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ปริมาณธาตุแมงกานีส เท่ากบั        

0.4  wt.% [21] จากปริมาณธาตุแมงกานีสที�สูงขึ�น ส่งผลต่อการก่อตวัของเฟส  ในโครงสร้างจุลภาค นอกจากนี�

ยงัพบว่าสัดส่วนระหว่างธาตุ Fe : Mn ของโลหะผสมส่งผลต่อปริมาณการก่อตัวของเฟส  อย่างมีนัยสําคัญ 

สอดคล้องกับงานวิจัยที�ผ่านมาเมื�อธาตุแมงกานีสเพิ�มขึ�น ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลที�ดีขึ�น ซึ� งเป็นผลมาจากการ

ปรับเปลี�ยนโครงสร้างจุลภาคจากเฟส  กลายเป็นเฟส  [10, 23-24] ในขณะที�เฟสยูเทคติกซิลิคอนนั�นสามารถ

เปลี�ยนรูปร่างจากรูปทรงไม่แน่นอน กลายเป็นรูปทรงกลมมน ทุกๆ สภาวะการทดลอง ซึ� งเป็นผลมาจากการเติม

โลหะผสม Al-10%Sr ธาตุสตรอนเทียมทาํหนา้ที�ไปขดัขวางการเติบโตของผลึกซิลิคอนในระนาบ <112> และทาํ

ให้เกิดการเติบโตในหลายทิศทาง [25] สอดคลอ้งกบังานวิจยัที�ผ่านมา พิสิทธิ�  เมืองน้อย และจิณกมล ลุยจนัทร์ 

[26] การปรับปรุงลกัษณะและรูปร่างของเฟสซิลิคอนนั�น ส่งผลต่อสมบติัเชิงกลที�ดีในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียมยงั

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Li และคณะ [27] ที�พบว่าการปรับปรุงเฟสซิลิคอนนั�น ส่งผลที�ดีต่อค่าสมบติัเชิงกล

ของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม   

ผลการทดลองเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มลงไปในนํ� าโลหะหลอมเหลวของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-

ซิลิคอน-เหล็ก สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  ได ้ผลการทดลองนี�สามารถใชเ้ป็นทางเลือกสําหรับ

อุตสาหกรรมงานหล่อผลิตชิ�นส่วน ซึ� งสามารถลดปริมาณการใช้โลหะผสมหล่อ Al-Si ปฐมภูมิ (Primary Al-Si 

cast alloys) โดยที�สามารถเลือกใช้โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทดแทน 
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และยังสามารถลดต้นทุนในการผลิตตํ� าลงได้ เนื� องจากโลหะผสมหล่อ Al-Si ปฐมภูมิ มีราคาสูงกว่าเมื�อ

เปรียบเทียบกับโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก นอกจากนี� การเลือกใช้ตวักระป๋องเครื�องดื�มเพื�อปรับ

สภาพเฟส  นั�น สามารถทดแทนการใชโ้ลหะผสม Al-Mn หรือ Al-Cr ที�นาํเขา้มาจากต่างประเทศได ้และเป็นการ

ใชท้รัพยากรจากเศษกระป๋องเครื�องดื�มใหมี้ประโยชน์สูงสุด  

 

 

รูปที� 10 ลาํดบัขั�นการแขง็ตวัของโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ที�ปริมาณกระป๋องเครื�องดื�ม 30 wt.% 

 

5. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลกระทบของการเติมตวักระป๋องเครื�องดื�มต่อการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคในโลหะผสม

หล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ทดลองเติมในปริมาณการเติม 5, 10, 20 และ 30 wt.% 

ตามลาํดบั โครงสร้างจุลภาคตวักระป๋องเครื�องดื�มนั�นประกอบดว้ยเฟส Al6(Mn,Fe) และเฟส Mg2Si ที�ระดบัการ

เติม 5 wt.% ไม่สามารถปรับสภาพเฟส  ในโครงสร้างจุลภาคได ้เมื�อระดบัการเติมสูงขึ�นเท่ากบั 10, 20 และ 30 

wt.% สามารถปรับสภาพเฟส  ให้กลายเป็นเฟส  ได ้โดยเฉพาะที�ปริมาณการเติมสูงขึ�นเท่ากบั 30 wt.% ส่งผล

ต่อการปรับสภาพเฟส  ได้อย่างมีนัยสําคญั ประสิทธิภาพการปรับสภาพเฟส  ขึ�นอยู่กับปริมาณการเติมหรือ

ปริมาณเฟส Al6(Mn,Fe) จากการประยุกตใ์ช้ชิ�นส่วนตวักระป๋องเครื�องดื�มมาปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคในโลหะ

ผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที�ผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยใชป้ระโยชน์จากธาตุแมงกานีส ที�มีอยู่ในตวั

กระป๋องเครื�องดื�มนั�น ธาตุแมงกานีสในตวักระป๋องเครื�องดื�มจะทาํหน้าที�ในการปรับปรุงโครงสร้างจุลภาคของ

โลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหลก็ ใหดี้ขึ�น 
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บทคัดย่อ 

กำรวำงแผนกำรจดักำรพลงังำนเป็นท่ีส่ิงส ำคญัอยำ่งมำกส ำหรับอำคำรสถำนศึกษำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใชพ้ลงังำน สัดส่วนกำรใช้พลงังำนในอำคำรสถำนศึกษำส่วนใหญ่แลว้เกิดจำกกำรปรับอำกำศ ดงันั้นกรอบ
อำคำรมีส่วนส ำคญัอย่ำงมำกในกำรลดภำระระบบปรับอำกำศ วตัถุประสงค์ของงำนวิจยัน้ีเพื่อท ำกำรประเมิน
มำตรกำรกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำรในอำคำรสถำนศึกษำ โดยใช้อำคำร 7 ของมหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตยเ์ป็นอำคำรกรณีศึกษำ งำนวิจยัน้ีไดใ้ชเ้ทคนิคทำงดำ้นกำรจ ำลองพลงังำนในอำคำรโดย OpenStudio และ 
EnergyPlus ท ำกำรจ ำลองกำรใช้พลงังำนของ 13 มำตรกำรกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำร และยงัใช้กำร
วเิครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์หำผลตอบแทนกำรลงทุนและควำมเป็นไปไดท้ำงเศรษฐศำสตร์ของ 13 มำตรกำร จำก
กำรศึกษำพบวำ่มำตรกำร M2 (ติดตั้งฉนวนท่ีกรอบอำคำร) มีศกัยภำพกำรประหยดัพลงังำนสูงสุด โดยมีค่ำดชันี
กำรใชพ้ลงังำนท่ี 67.806 kWh/(m2Year) ตำมดว้ยมำตรกำร M13 (ติดตั้งฉนวนท่ีกรอบอำคำร ติดฟิล์มและฉนวนท่ี
หลงัคำ) และมำตรกำร M12 (เปล่ียนฉนวนหลงัคำ) โดยมีค่ำดชันีกำรใช้พลงังำนท่ี 69.049 kWh/(m2Year) และ 
69.140 kWh/(m2Year) ตำมล ำดบั กำรวเิครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์พบวำ่มีเพียง 3 มำตรกำรท่ีเป็นไปไดใ้นกำรลงทุน
และทำงเทคนิค โดยทั้ ง 3 มำตรกำรน้ีคือมำตรกำร M2 M13 และ M12 โดยมีผลตอบแทนกำรลงทุนเท่ำกับ 
533,889.71 บำท 442,360.34 บำท และ 127,139.53 บำท ตำมล ำดบั ผลกำรศึกษำและวิธีวิจยัในงำนวิจยัน้ีสำมำรถ
น ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำรในอำคำรสถำนศึกษำอ่ืนๆ ได ้
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พลงังำน;  กำรวเิครำะห์ค่ำใชจ่้ำยตลอดวฎัจกัรวงจรชีวิต  
 
Abstract 

Energy management planning is extremely important for educational buildings to increase the efficient 
use of energy. The proportion of energy use in educational buildings is mainly for space cooling. Thus, building 
envelope plays a crucial role in reducing cooling demand.  The objective of this research is to evaluate the 
energy renovation measures of building envelope in educational building.  The building number 7 of Dhurakij 
Pundit University was used as a case study building.  The research employed the building energy modeling 
technique based on OpenStudio and EnergyPlus to simulate the energy use of 13 energy renovation measures of 
the building envelope. In addition, the economic analysis was used to analyze the economic feasibility of the 13 
measures.  The study found that measure M2 ( Installed insulation in building envelop)  is the highest energy-
saving potential with the Energy Use Index of 67.806 kWh/(m2Year) and followed by measure M13 (Installed 
insulation in building envelop, film and roof insulation) and measure M12 (Replacement of roof insulation) with 
the Energy Use Index of 69. 049 kWh/ ( m2Year)  and 69. 140 kWh/ ( m2Year) , respectively.  The economic 
assessment showed that there are three measures having investment returns and technical feasibilities.  These 
measures are M2, M13 and M12 with the investment returns of 533,889.71 Thai Baht, 442,360.34 Thai Baht 
and 127,139.53 Thai Baht, respectively. The findings and research methods in this research would be applicable 
for energy retrofitting of building envelope in other educational buildings. 
 
Keywords:  Educational buildings; Energy efficiency; Building energy modeling; Energy renovation;  
Life- cycle cost analysis 
 
1. บทน า 

ประเทศไทยตอ้งน ำเขำ้พลังงำนเชิงพำณิชยใ์นปริมำณสูงและมีสัดส่วนกำรใช้แหล่งพลังงำนประเภท
เช้ือเพลิงฟอสซิลสูงดว้ยเช่นกนั โดยเฉพำะภำคกำรผลิตไฟฟ้ำยงัพึงพำเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลกั ส่งผลให้กำร
ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emissions) จำกกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นประเด็นส ำคัญท่ีต้องได้รับกำร
ปรับปรุงและแกไ้ข จำกควำมตอ้งกำรพลงังำนท่ีเพิ่มมำกข้ึนในสำขำอำคำร (Building Sector) ซ่ึงมีกำรใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำเป็นพลงังำนหลกัท ำให้กำรวิจยัทำงดำ้นกำรใชพ้ลงังำนและกำรเพิ่มประสิทธิภำพดำ้นพลงังำนของอำคำร
สำมำรถช่วยแก้ปัญหำด้ำนพลงังำนและส่ิงแวดลอ้มของประเทศได้ โดยเฉพำะอำคำรสถำบนักำรศึกษำซ่ึงจำก
ข้อมูลของกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน กระทรวงพลังงำน พบว่ำในอำคำรประเภท
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สถำนศึกษำมีสัดส่วนกำรใช้พลงังำนของระบบปรับอำกำศสูงท่ีสุดร้อยละ 65 ระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงร้อยละ 25 
และกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำอ่ืนๆ อีกร้อยละ 10 [1] จำกสัดส่วนกำรใชพ้ลงังำนของระบบปรับอำกำศท่ีมีค่ำสูงนั้นเป็น
ผลมำจำกควำมร้อนท่ีถ่ำยเทผำ่นกรอบอำคำรและหลงัคำ 

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดมี้กำรออกกฎหมำยท่ีเก่ียวกบักำรอนุรักษ์พลงังำนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
กำรก ำกบัดูแลและส่งเสริมใหมี้กำรใชพ้ลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ ประกอบดว้ย พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดอำคำร
ควบคุม พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงเก่ียวกบัอำคำรควบคุม และไดมี้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมพระรำชบญัญติักำรส่งเสริม
กำรอนุรักษ์พลงังำน พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) เพื่อให้เกิดกำรใช้พลงังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
และวิธีกำรออกแบบอำคำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลงังำน พ.ศ. 2552 ไดก้  ำหนดค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของอำคำร 
ประกอบด้วย (1) ค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของผนังด้ำนนอกของอำคำรในส่วนท่ีมีกำรปรับอำกำศในแต่ละ
ประเภทของอำคำรประเภทสถำนศึกษำมีค่ำไม่เกิน 50 W/m2 และ (2) ค่ำกำรถ่ำยเทควำมร้อนรวมของหลงัคำ
อำคำรในส่วนท่ีมีกำรปรับอำกำศมีค่ำไม่เกิน 15 W/m2 นอกจำกนั้ นแล้วยงัมีกำรบังคับใช้เกณฑ์มำตรฐำน
ประสิทธิภำพพลงังำนในอำคำร (Building Energy Code: BEC) ส ำหรับอำคำรใหม่อีกดว้ย [1-3] 
 จำกเหตุผลดงักล่ำวขำ้งตน้งำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรศึกษำในเร่ืองกำรจดักำรและกำรวำงแผนพลงังำนในอำคำร
ประเภทสถำบนักำรศึกษำทั้งในด้ำนกำรลดกำรใช้พลงังำนและกำรจดักำรพลงังำนควำมร้อนของกรอบอำคำร
รวมถึงกำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบวำ่มีงำนวิจยัท่ีผำ่นมำไดท้  ำกำรศึกษำ
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพผนังอำคำรแบบปรับต ำแหน่งได้ซ่ึงสำมำรถช่วยควบคุมปัจจยัสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพรวมถึงควำมสะดวกสบำยของผูใ้ช้อำคำรและกำรปรับปรุงกรอบอำคำรโดยใช้อุปกรณ์บงัแดดสำมำรถ
ประหยดัพลังงำนได้สูงถึงร้อยละ 8 เม่ือใช้อุปกรณ์บงัแดดกับอำคำรท่ีหันหน้ำไปทิศตะวนัตก [4-6] งำนวิจยั
ทำงดำ้นเทคโนโลยีของกรอบอำคำรมีกำรศึกษำกำรเลือกใชเ้ทคโนโลยีดำ้นผนงัอำคำรท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัของ
วสัดุท่ีหลำกหลำยและกำรประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของผนังอำคำร  4 รูปแบบ คือ (1) Reinforced 
Concrete (2) Brick (3) Cross-laminated Timber และ (4) Timber-frame Panel Construction ซ่ึงพบว่ำโครงสร้ำง
ไม้มีประสิทธิภำพด้ำนส่ิงแวดล้อมโดยรวมดีท่ีสุดท่ีมีใช้กันในตลำดปัจจุบนั นอกจำกกำรปรับปรุงวสัดุและ
อุปกรณ์ผนงัอำคำรแลว้ ยงัพบว่ำกำรน ำเอำเทคนิคทำงดำ้น Passive Design เขำ้มำใช้ในกำรออกแบบยงัสำมำรถ
เพิ่มประสิทธิภำพกรอบอำคำรได ้[7-9]  

แต่เน่ืองจำกกำรปรับปรุงกรอบอำคำรมีต้นทุนท่ีค่อนข้ำงสูงมีกำรวิจยัท่ีผ่ำนมำได้ใช้เคร่ืองมือทำง
เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมและแบบจ ำลองพลงังำนเขำ้มำช่วยในกำรตดัสินใจ โดยมีงำนวิจยัท่ีท ำกำรวิเครำะห์ทำง
เศรษฐศำสตร์ของมำตรกำรกำรปรับปรุงด้ำนพลงังำนของอำคำรท่ีอยู่อำศยัโดยใช้กำรวิเครำะห์แบบ Life Cycle 
Cost [10] ในส่วนของกำรใชแ้บบจ ำลองพลงังำนเพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในกำรตดัสินใจพบวำ่มีกำรใชโ้ปรแกรม 
ISA’s OTTV52 ออกแบบและจ ำลองกำรจดักำรพลงังำนในอำคำรเรียนเพื่อหำแนวทำงกำรลดควำมร้อนเข้ำสู่
กรอบอำคำร [11]  กำรประเมินกำรใชฉ้นวนกบับำ้นพกัอำศยัโดยใชแ้บบจ ำลองพลงังำน eQUEST 3.65 [12]  กำร
ใช้โปรแกรม DOE-2.1E ในกำรจ ำลองกำรใช้พลงังำนในอำคำรท่ีอยู่อำศยั [13] กำรใช้โปรแกรม BEC Ecotect 
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และ Visual DOE ในกำรประเมินกำรใชพ้ลงังำนในอำคำรประเภทส ำนกังำน [14] และกำรใชแ้บบจ ำลองพลงังำน 
EnergyPlus ในกำรจ ำลองสมรรถนะกำรใช้พลังงำนและวิเครำะห์ผลกระทบทำงเศรษฐศำสตร์ของมำตรกำร
ปรับปรุงอำคำรของอำคำรประเภทห้องสมุด [15] 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมจะเห็นไดว้ำ่มีงำนวิจยัในอำคำรประเภทสถำนศึกษำมีอยูน่อ้ย ดว้ยเหตุน้ีท ำให้
งำนวิจยัน้ีมุ่งเน้นท่ีอำคำรประเภทสถำนศึกษำ อีกทั้งยงัสำมำรถน ำวิธีกำรท่ีใช้ในกำรศึกษำน้ีไปประยุกต์ใช้กบั
อำคำรในสถำนศึกษำอ่ืนไดอี้กดว้ย โดยงำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรศึกษำกำรเลือกใช้วสัดุผนงัและหลงัคำของอำคำรท่ีมี
ควำมหลำกหลำยและสำมำรถหำซ้ือไดใ้นปัจจุบนัเพื่อเปรียบเทียบกำรใช้พลงังำนในกำรเลือกใช้วสัดุรวมถึงกำร
วเิครำะห์กำรลงทุน ในกำรวเิครำะห์สมรรถนะดำ้นพลงังำนของอำคำรไดเ้ลือกใชแ้บบจ ำลองพลงังำน OpenStudio 
และ EnergyPlus ท ำกำรจ ำลองกำรใช้พลงังำน ซ่ึงกำรใช้แบบจ ำลองพลงังำนในอำคำรเขำ้มำช่วยในกำรตดัสินใจ
นั้นพบวำ่เป็นวธีิกำรวิจยัท่ีใชก้นัอยำ่งกวำ้งขวำ้งทั้งในและต่ำงประเทศจำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีผำ่นมำ อีกทั้ง
ในปัจจุบนั OpenStudio และ EnergyPlus ถือวำ่เป็นแบบจ ำลองพลงังำนในอำคำรท่ีนิยมใชแ้ละมีค่ำควำมถูกตอ้งท่ี
ยอมรับไดสู้ง [16] โดยงำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท ำกำรจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนของอำคำรกรณีศึกษำ (อำคำร 7) 
ในมหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตยแ์ละท ำกำรเปรียบเทียบกำรใช้พลงังำนและวิเครำะห์กำรลงทุนตำมหลกักำร Life 
Cycle Cost (LCC) ของกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำรจ ำนวน 13 มำตรกำร  
 
2. วธีิการวจัิย 

ในงำนวิจัยน้ีได้ใช้แบบจ ำลองพลังงำนในอำคำร (OpenStudio และ EnergyPlus) ท ำกำรศึกษำกำร
ปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำร รูปท่ี 1 แสดงแผนผงัวธีิกำรด ำเนินงำนวิจยัประกอบดว้ยกำรรวบรวมขอ้มูลทำง
กำยภำพของอำคำรกรณีศึกษำ โดยแต่ละตวัแปรถูกป้อนเขำ้มำท่ี OpenStudio แลว้ถูกส่งไปค ำนวณกำรใชพ้ลงังำน
โดย EnergyPlus ในลกัษณะของ Physical Model โดยใช้สมกำรทำงด้ำนกำรถ่ำยเทควำมร้อนและมวลระหว่ำง
อำคำรกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอำคำร ซ่ึง EnergyPlus นั้นเป็น Simulation Engine ท่ีใช้กำรค ำนวณบนพื้นฐำนของ
กำรสมดุลควำมร้อน ส ำหรับ OpenStudio นั้นเป็นโปรแกรมประเภท API (Application Programming Interface) ท่ี
ใชใ้นกำรจดักำรขอ้มูลของแต่ละตวัแปร หลกักำรท ำงำนโดยละเอียดของ OpenStudio และ EnergyPlus ไดอ้ธิบำย
ไวใ้น [16] ส ำหรับขอ้มูลทำงดำ้นสภำวะอำกำศ เช่น อุณหภูมิ ควำมช้ืน ควำมเร็วลม และรังสีดวงอำทิตยไ์ดใ้ชชุ้ด
ขอ้มูลของเขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ และส ำหรับขอ้มูลกำรใชไ้ฟฟ้ำของอุปกรณ์ต่ำงๆ ไดจ้ำกกำรเขำ้ส ำรวจโดยกำรท ำ 
Energy Audit และตรวจวดัจำกอุปกรณ์ท่ีใชง้ำน 

ส ำหรับแบบจ ำลองพลงังำน EnergyPlus ใช้กำรค ำนวณโดยหลกักำรสมดุลควำมร้อน ซ่ึงรวมถึงสมดุล
ควำมร้อนท่ีพื้นผิว สมดุลควำมร้อนในอำกำศ และกำรจ ำลองระบบอำคำร โดยกำรค ำนวณสมดุลควำมร้อนได้
แสดงไวใ้นสมกำรท่ี (1 - 4) [17] 

  (1) 
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เม่ือ 
 คือ รังสีแสงอำทิตยท่ี์ดูดซบัโดยตรงและกระจำย (ควำมยำวคล่ืนสั้น) และฟลัก๊ควำมร้อน 
 คือ กำรแลกเป ล่ียนฟลั๊กกำรแผ่รังสีควำมยำวคล่ืนสุท ธิ  (ควำมร้อน) กับอำกำศและ
สภำพแวดลอ้ม 

 คือ กำรแลกเปล่ียนฟลัก๊หมุนเวยีนกบัอำกำศภำยนอก 
 คือ ค่ำกำรน ำควำมร้อน (q/A) สู่ผนงั 

โดยท่ี  ไดรั้บอิทธิพลจำกตวัแปรต่ำง ๆ เช่น ต ำแหน่ง มุมมองพื้นผวิและควำมเอียง วสัดุพื้นผวิและ
สภำพอำกำศ และ  ถูกก ำหนดโดยกำรแลกเปล่ียนรังสีระหวำ่งพื้นผวิกบัพื้นดิน 

 
 (2) 

 
เม่ือ 

   คือ กำรปล่อยคล่ืนยำวของพื้นผวิ 
   คือ ค่ำคงท่ี Stefan-Boltzmann 

   คือ ปัจจยัของพื้นผวิผนงักบัอุณหภูมิพื้นผวิพื้นดิน 
    คือ ปัจจยัของพื้นผวิผนงักบัอุณหภูมิของทอ้งฟ้ำ 
   คือ ปัจจยัของพื้นผวิผนงัต่ออุณหภูมิอำกำศ 
  คือ อุณหภูมิพื้นผวิภำยนอก 
  คือ อุณหภูมิพื้นผวิดิน 
   คือ อุณหภูมิทอ้งฟ้ำ 
   คือ อุณหภูมิของอำกำศ 

 
 (3) 

 
เม่ือ 

   คือ อตัรำกำรถ่ำยเทควำมร้อนโดยกำรพำควำมร้อนภำยนอก 
   คือ ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรพำควำมร้อนภำยนอก 

   คือ พื้นท่ีผวิ 
  คือ อุณหภูมิพื้นท่ีผวิ 

   คือ อุณหภูมิอำกำศภำยนอก 
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𝑞"
𝑘𝑜

(𝑡) =  ∑ 𝑋𝑗𝑇𝑜,𝑡−𝑗𝛿
∞
𝑗=0 − ∑ 𝑌𝑗𝑇𝑖,𝑡−𝑗𝛿

∞
𝑗=0               (4) 

  
เม่ือ 

  คือ ฟลัก๊ควำมร้อนน ำไฟฟ้ำส ำหรับขั้นตอนเวลำปัจจุบนั 
               𝑇 คือ อุณหภูมิ 
               𝑇0 คือ อุณหภูมิขององคป์ระกอบภำยในของอำคำร 
               𝑇𝑖  คือ อุณหภูมิขององคป์ระกอบภำยนอกของอำคำร 

   คือ องคป์ระกอบภำยในของอำคำร     
  คือ องคป์ระกอบภำยนอกของอำคำร  

  คือ ปัจจยัตอบสนอง    
 
โดยกำรจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนไดใ้ชต้วัแปรดำ้นคุณสมบติัของวสัดุและตวัแปรอ่ืนๆ ของอำคำรกรณีศึกษำ

เพื่อน ำขอ้มูลมำท ำกำรจ ำลองหำค่ำพลงังำนท่ีอำคำรใช้ต่อปี เม่ือไดค้่ำท่ีผำ่นกำรจ ำลองกำรใช้พลงังำนแลว้ท ำกำร
เปรียบเทียบกบัค่ำพลงังำนท่ีไดจ้ำกกำรตรวจวดัจริงเพื่อวิเครำะห์ควำมเท่ียงตรงของแบบจ ำลองพลงังำนท่ีสร้ำงข้ึน 
จำกนั้นจึงท ำกำรจ ำลองมำตรกำรปรับปรุงกรอบอำคำรทั้งในส่วนของผนงัและหลงัคำอำคำรทั้งหมด 13 มำตรกำร 
และท ำกำรจ ำลองกำรใชพ้ลงังำนเพื่อเปรียบเทียบมำตรกำรแต่ละมำตรกำรกบัค่ำอำ้งอิงท่ีไดจ้ำกแบบจ ำลอง (Base 
Case) และเปรียบเทียบหำมำตรกำรท่ีดีท่ีสุดทั้งในดำ้นกำรลดภำระควำมร้อนเขำ้สู่อำคำร ลดภำระกำรใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำของระบบ HVAC (Heating, Ventilation and Air-conditioning Systems) และน ำมำตรกำรปรับปรุงกรอบ
อำคำรไปวิเครำะห์กำรลงทุนเพื่อหำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนแต่ละมำตรกำรโดยใชผ้ลตอบแทนกำรลงทุนมำ
ช่วยในกำรวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปได้ของโครงกำรท่ีดีท่ีสุดในระยะเวลำ 40 ปี [18] โดยกำรค ำนวณ
ผลตอบแทนกำรลงทุนไดแ้สดงไวใ้นสมกำรท่ี 5 และสมกำรท่ี 6 [19] เพื่อหำจุดคุม้ทุนท่ีเหมำะสมของกำรเลือกใช้
มำตรกำรและควำมเป็นไปไดข้องมำตรกำรในกำรปรับปรุงผนงัและหลงัคำอำคำรต่อไป ซ่ึงวิธีกำรปรับปรุงกรอบ
อำคำรจะสำมำรถช่วยลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของอำคำรลงได้ โดยงำนวิจยัน้ีได้ใช้อำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ) มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ป็นอำคำรตวัอยำ่งส ำหรับกำรวจิยัน้ี 

 
ระยะเวลำคืนทุน (PB) = เงินลงทุน ÷ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน    (5) 
 

ผลตอบแทนกำรลงทุน =   (6) 
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3. อาคารกรณศึีกษา 
 อำคำรกรณีศึกษำเป็นอำคำรสูง 6 ชั้น (ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (ก)) มีพื้นท่ีใชส้อยประมำณ 10,808.26 m2 ผนงั
อำคำรท ำด้วยวสัดุต่ำงๆ คือ (1) Masonry Wall (2) Precast และ (3) Glass Wall ส่วนของหลังคำใช้วสัดุ Metal 
Sheet หนำ 4 mm และแบบแปลนของพื้นท่ีภำยในอำคำร (ดงัแสดงในรูปท่ี 2 (ข)) โดยท่ีอำคำรมีกำรใช้พลงังำน
ไฟฟ้ำต่อปีอยู่ท่ี 775,500 kWh (อำ้งอิงจำกขอ้มูลกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำปี พ.ศ. 2561) ลกัษณะกำรใช้สอยพื้นท่ีเป็น
อำคำรประเภทส ำนกังำนและอำคำรเรียน และขอ้มูลต่ำงๆ ของอำคำรกรณีศึกษำไดแ้สดงไวด้งัตำรำงท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 แผนผงังำนวจิยัอำคำรกรณีศึกษำ 
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ก) ภำพอำคำรกรณีศึกษำ ข) แบบแปลนพื้นท่ีภำยในอำคำร 

รูปท่ี 2 ภำพและแบบแปลนอำคำรตวัอยำ่งกรณีศึกษำอำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ) 
 

ตำรำงท่ี 1 ขอ้มูลอำคำรตวัอยำ่งกรณีศึกษำ อำคำร 7 (อำคำรเฉลิมพระเกียรติ) 

ข้อมูลอาคาร อาคาร 7 
ปีท่ีเปิดใชอ้ำคำร พ.ศ. 2535 
พ้ืนท่ีใชส้อย (m2) 10,808.26 
พ้ืนท่ีปรับอำกำศ (m2) 6,858.69 
พ้ืนท่ีไม่ปรับอำกำศ (m2) 3,949.57 
พลงังำนไฟฟ้ำท่ีใช ้(kWh/Year) 775,500 
พลงังำนไฟฟ้ำท่ีใช ้(kWh/(m2Year) 71.75 
เวลำเปิดใชอ้ำคำร (ชัว่โมง) 13 
Window-to-Wall Ratio (WWR) ทิศหนือ 

(N) 
ทิศใต ้
(S) 

ทิศตะวนัออก 
(E) 

ทิศตะวนัตก 
(W) 

0.234 0.234 0.211 0.211 

 
3.1 สมบัติทางความร้อนของกรอบอาคาร 
 ในงำนวิจยัน้ีไดน้ ำเสนอมำตรกำรปรับปรุงกรอบอำคำรในส่วนผนังและหลงัคำท่ีสำมำรถน ำรูปแบบ
มำตรกำรมำประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง โดยใชเ้ทคนิคกำรปรับคุณสมบติัของวสัดุและนวตักรรมของกรอบอำคำรมำใชใ้น
กำรปรับปรุงผนงัและหลงัคำของอำคำรท่ีมีผลต่อกำรประหยดัพลงังำน โดยท ำกำรรวบรวมคุณสมบติัตวัแปรทำง
ควำมร้อนของกรอบอำคำรท่ีส่งผลต่อกำรใชพ้ลงังำนของอำคำรดงัแสดงไวใ้นตำรำงท่ี 2 

เม่ืออำคำรไดส้ร้ำงข้ึนในรูปแบบ 3 มิติโดยใชโ้ปรแกรม SketchUp (ดงัแสดงในรูปท่ี 3 (ก)) แลว้ส่งขอ้มูล
ทำงกำยภำพและคุณสมบติัทำงควำมร้อนของตวัแปรต่ำงๆ ผ่ำน OpenStudio เพื่อน ำไปให้ EnergyPlus ท ำกำร
ค ำนวณ (ดงัแสดงในรูปท่ี 3 (ข)) ในกำรสร้ำงแบบจ ำลองไดใ้ช้ขอ้มูลค่ำอำ้งอิงคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งของตวัแปรทำง
ควำมร้อนของอำคำร ตำมรำยกำรวสัดุแต่ละประเภทท่ีน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงของแต่ละมำตรกำรโดยตำรำงท่ี 2 
ได้แสดงค่ำ Thermal Conductivity ค่ำ Density ค่ำ Specific Heat ค่ำ Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) และค่ำ 
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Transmittance ของวสัดุต่ำงๆ ท่ีน ำมำใช้ส ำหรับแทนค่ำในแบบจ ำลอง โดยอตัรำส่วนของพื้นท่ีหน้ำต่ำงภำยนอก
เทียบกบัพื้นท่ีผนงัของอำคำร (WWR) ไดแ้สดงไวด้งัตำรำงท่ี 1 พบวำ่ค่ำ WWR มำกท่ีสุดจะอยูท่ี่ทิศเหนือ (N) และ
ทิศใต ้(S) มีค่ำเท่ำกบั 0.234 ทิศตะวนัออกและตะวนัตกมีอตัรำส่วนพื้นท่ีน้อยท่ีสุดมีค่ำเท่ำกบั 0.211 เน่ืองจำก
อำคำรมีรูปแบบเท่ำกนั 
 
ตำรำงท่ี 2 ขอ้มูลอำ้งอิงคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งของกบัตวัแปรทำงควำมร้อนของอำคำรกรณีศึกษำ [20-26] 
 

รายการวสัดุ ค่า Thermal 
Conductivity 
(W/m2.K) 

ค่า 
Density 
(kg/m3) 

ค่า Specific 
Heat 

(kJ/kgoC) 

ค่า 
SHGC 

ค่า 
Transmittance 

1. ผนงัคอนกรีต (Precast) 75 mm 0.16 2,350 0.84 - - 
2. กระจกใสหนำ 6 mm - - - 0.72 0.846 
3. ฉนวนกนัควำมร้อน 65 mm 0.035 24 0.96 - - 
4. ผนงัไม ้(Wooden wall) 75 mm 0.13 500 1.61 - - 
5. กระจก Low-E หนำ 6 mm - - - 0.55 0.846 
6. กระจก Double Glazing 6 mm - - - 1.11 0.078 
7. กระจก Solar Tag 6 mm - - - 0.41 0.324 
8. ฟิลม์ B4100 - - - 0.29 0.128 
9. ฉนวนหลงัคำ Stay Cool 150 mm 0.042 12 0.96 - - 

 
 

  
ก) แบบจ ำลองอำคำร ข) กำรจ ำลองพลงังำนผำ่น Open Studio และ 

EnergyPlus 
รูปท่ี 3 แบบจ ำลองอำคำรและกำรจ ำลองพลงังำนในอำคำรผำ่น Open Studio และ EnergyPlus 
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3.2 มาตรการปรับปรุงพลงังานของกรอบของอาคารกรณีศึกษา 
ในงำนวิจยัน้ีไดท้  ำกำรน ำเสนอรูปแบบมำตรกำรปรับปรุงเพื่อกำรประหยดัพลงังำนจ ำนวน 13 มำตรกำร 

โดยท ำกำรวิเครำะห์ตวัแปร คุณสมบติัด้ำนควำมร้อนของกรอบอำคำรกรณีศึกษำ และควำมเป็นไปได้ในกำร
จ ำลองกำรใชพ้ลงังำนและกำรปฎิบติัจริงไดแ้สดงไวใ้นตำรำงท่ี 3 จำกนั้นจึงน ำมำตรกำรท่ีเลือกไวไ้ปท ำกำรจ ำลอง
กำรใชพ้ลงังำนโดยใชต้วัแปรของแต่ละมำตรกำรท่ีเลือกไว ้
 

ตำรำงท่ี 3 รูปแบบมำตรกำรปรับปรุงเพื่อกำรประหยดัพลงังำน 
 

 รูปแบบ/มาตรการ (Measures) ความเป็นไปได้ใน
การจ าลอง 

ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 

M1 หมุนอำคำรตำมทิศจำกทิศเหนือไปทิศใตต้ำมควำมยำวของ
ตวัอำคำร 

สูง ต ่ำ 

M2 ติดฉนวนกนัควำมร้อนท่ีผนงัอำคำรหนำ 65 mm สูง สูง 
M3 เปล่ียนผนงักระจกทั้งหมดให้เป็นผนงัทึบ สูง ต ่ำ 
M4 เปล่ียนผนงักระจกเฉพำะส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีไม่ปรับอำกำศให้

เป็นผนงัทึบ 
สูง ต ่ำ 

M5 เปล่ียนผนงัคอนกรีต (Precast) ทั้งหมดใหเ้ป็นผนงัไม ้
(Wooden Wall) 

สูง ต ่ำ 

M6 เปล่ียนกระจกเป็นกระจก Low-E หนำ 6 mm สูง สูง 
M7 เปล่ียนกระจกเป็นกระจก Double Glazing สูง สูง 
M8 เปล่ียนกระจกเป็นกระจก Solar Tag สูง สูง 
M9 ติดฟิลม์ท่ีกระจกทั้งอำคำร สูง สูง 

M10 ตดัพื้นท่ีส่วนท่ีเป็นผนงักระจกออกในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีไม่
ปรับอำกำศ 

สูง ต ่ำ 

M11 ติดฉนวนกนัควำมร้อนท่ีผนงัอำคำรหนำ 65 mm และติด
ฟิลม์ท่ีกระจกทั้งอำคำร 

สูง สูง 

M12 เปล่ียนฉนวนกนัควำมร้อนใตห้ลงัคำท่ีควำมหนำ 75 mm 
เป็นควำมหนำ 150 mm 

สูง สูง 

M13 ติดตั้งฉนวนกนัควำมร้อนท่ีผนงัหนำ 65 mm ติดฟิลม์ และ
เปล่ียนฉนวนหลงัคำหนำ 150 mm 

สูง สูง 
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4. ผลการศึกษา  
 ผลจำกแบบจ ำลองพลังงำนพบว่ำค่ำกำรใช้พลังงำน (Energy Use) ของอำคำรก่อนกำรปรับปรุงอยู่ท่ี 
71.751 kWh/(m2Year) จำกกำรจ ำลองกำรใช้พลงังำนทั้ง 13 มำตรกำรได้ผลกำรศึกษำซ่ึงสำมำรถแสดงผลกำร
เปรียบเทียบค่ำ Energy Use ก่อนและหลงักำรปรับปรุงดงัแสดงไวใ้นตำรำงท่ี 4 
 

ตำรำงท่ี 4 แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำ Energy Use ก่อนและหลงักำรปรับปรุง 
 

มำตรกำร กำรใชพ้ลงังำนหลงัปรับปรุง (Energy Use)/ 
kWh/(m2Year) 

กำรประหยดัพลงังำน (%) 

M1 70.046 2.376 
M2 67.806 5.498 
M3 69.770 2.761 
M4 69.621 2.969 
M5 69.612 2.981 
M6 69.761 2.773 
M7 69.774 2.755 
M8 69.890 2.594 
M9 69.654 2.923 

M10 69.813 2.701 
M11 69.830 2.677 
M12 69.140 3.639 
M13 69.049 3.766 

 
ผลจำกกำรจ ำลองพลงังำนพบวำ่มำตรกำรท่ีช่วยลดกำรใชพ้ลงังำนมำกท่ีสุดคือมำตรกำร M2 มีค่ำ Energy 

Use อยู่ท่ี 67.806 kWh/(m2Year) ลองลงมำคือมำตรกำร M13 มีค่ำ Energy Use อยู่ท่ี 69.049 kWh/(m2Year) และ
M12 มีค่ำ Energy Use อยู่ท่ี 69.140 kWh/(m2Year) ตำมล ำดบั ในส่วนมำตรกำรท่ีลดกำรใช้พลงังำนไดน้้อยท่ีสุด
คือม ำตรก ำร  M1 (70.046 kWh/(m2Year)) ลองลงม ำคือ  M8 (69.890 kWh/(m2Year)) และ  M11 (69.830 
kWh/(m2Year)) ตำมล ำดบั 

กำรวิเครำะห์กำรลงทุนเพื่อหำควำมเป็นไปไดใ้นกำรลงทุนแต่ละมำตรกำรโดยใชผ้ลตอบแทนกำรลงทุน
มำช่วยวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปไดข้องโครงกำรท่ีดีท่ีสุดในระยะเวลำ 40 ปี โดยใชอ้ตัรำคิดลดท่ี 5% จำก
ขอ้มูลกำรลงทุนปรับเปล่ียนวสัดุผนงัและหลงัคำ และควำมเป็นไปไดใ้นกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำร
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พบว่ำมีเพียง 8 มำตรกำรเท่ำนั้น (ดังตำรำงท่ี 5) โดยทั้ง 8 มำตรกำรเป็นกำรติดตั้งวสัดุเพิ่มเติมเข้ำกับผนังและ
หลงัคำของอำคำร ซ่ึงเป็นมำตรกำรท่ีสำมำรถด ำเนินกำรติดตั้งไดจ้ริงในทำงปฏิบติั ดงัแสดงไวใ้นตำรำงท่ี 5 

จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 5 พบวำ่ผลกำรวิเครำะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนกำรลงทุนมำตรกำรทั้ง 8 มำตรกำร 
ผลตอบแทนกำรลงทุนของมำตรกำรท่ี M2 M12 และ M13 เม่ือส้ินสุดโครงกำรมีมูลค่ำเท่ำกบั 533,889.71 บำท 
127,139.53 บำท และ 442,360.34 บำท ตำมล ำดับ ซ่ึงมีระยะเวลำคืนทุน(PB) ท่ี 7.11 ปี 15.57 ปี และ 1.24 ปี 
ตำมล ำดบั ซ่ึงทั้ง 3 มำตรกำรเป็นมำตรกำรท่ีมีค่ำผลตอบแทนและระยะเวลำคืนทุนในระยะเวลำอำยโุครงกำร 40 ปี 
ส่วนมำตรกำรท่ีเหลืออีก 5 มำตรกำรนั้น มีค่ำตอบแทนกำรลงทุนและระยะเวลำคืนทุนเกินอำยุโครงกำร 40 ปี จึง
เป็นมำตรกำรท่ีไม่น่ำลงทุน 

ในกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำรนั้นปัญหำทำงกำรเงินและกำรพิจำรณำกำรลงทุนก็เป็นส่ิงส ำคญั
เช่นกนั ดงันั้นกำรปรับปรุงกรอบอำคำรเก่ำนั้นในกำรปรับปรุงอำจพิจำรณำปรับปรุงไดเ้พียงบำงมำตรกำรเท่ำนั้น 
เพื่อไม่ให้กระทบกบักรอบอำคำรเดิม เช่น กำรเพิ่มฉนวนกนัควำมร้อนท่ีผนงั กำรเปล่ียนกระจก กำรติดฟิล์ม เป็น
ตน้ หำกท ำกำรเปล่ียนผนงัอำคำรใหม่ทั้งหมดอำจตอ้งใช้งบประมำณจ ำนวนมำกและตอ้งท ำกำรยื่นแบบเพื่อขอ
อนุญำตปรับปรุงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีค่อนขำ้งยุง่ยำก  
 

ตำรำงท่ี 5 แสดงค่ำผลตอบแทนกำรลงทุนของทั้ง 8 มำตรกำรปรับปรุง 
 

มำตรกำร ผลตอบแทนกำรลงทุน (บำท) 
M2 533,889.71 
M6 15,985.26 
M7 15,256.11 
M8 8,749.83 
M9 21,986.74 

M11 65,525.94 
M12 127,139.53 
M13 442,360.34 

  
5. สรุปผล 

งำนวิจยัน้ีได้ท  ำกำรประเมินผลกำรปรับปรุงสมรรถนะพลังงำนโดยมุ่งเน้นท่ีกรอบอำคำรเป็นหลัก 
เน่ืองจำกสำมำรถช่วยลดกำรถ่ำยเทควำมร้อนเขำ้สู่ภำยในอำคำรส่งผลให้ลดภำระกำรท ำควำมเยน็ของระบบปรับ
อำกำศได ้ซ่ึงส่งผลให้กำรใช้พลงังำนของอำคำรลดลง ในงำนวิจยัน้ีไดเ้ลือกใช้แบบจ ำลองพลงังำน OpenStudio 
และ EnergyPlus ท ำกำรจ ำลองและค ำนวณหำศกัยภำพในกำรประหยดัพลงังำนท่ีเกิดจำกมำตรกำรกำรปรับปรุง
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พลงังำนของกรอบอำคำรให้มีประสิทธิภำพทำงควำมร้อนท่ีดีข้ึนจ ำนวน 13 มำตรกำร นอกจำกน้ีแล้วยงัท ำกำร
วเิครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุนของแต่ละมำตรกำร ผลกำรศึกษำพบวำ่มำตรกำรท่ีช่วยลดกำรใชพ้ลงังำนมำกท่ีสุด
คือ M2 (ติดฉนวนกันควำมร้อนท่ีผนังหนำ 65 mm) มีค่ำ Energy Use อยู่ท่ี 67.806 kWh/(m2Year) ตำมมำด้วย
มำตรกำร M13 (ติดฉนวนกนัควำมร้อนท่ีผนังหนำ 65 mm ติดฟิล์มและเปล่ียนฉนวนหลงัคำหนำ 150 mm) มีค่ำ 
Energy Use อยู่ท่ี 69.049 kWh/(m2Year) และมำตรกำร M12 (เปล่ียนฉนวนกนัควำมร้อนหลงัคำเป็น 150 mm) มี
ค่ำ Energy Use อยูท่ี่ 69.140 kWh/(m2Year) ส ำหรับมำตรำกำรท่ีเหลือมีศกัยภำพในกำรช่วยลดกำรใชพ้ลงังำนโดย
มีค่ำ Energy Use อยูร่ะหวำ่ง 69.612-70.046 kWh/(m2Year) ในส่วนของกำรวิเครำะห์กำรลงทุนนั้นพบวำ่มีเพียง 3 
มำตรกำรเท่ำนั้นท่ีมีผลตอบแทนและควำมเป็นไปไดใ้นกำรปรับปรุงพลงังำนของกรอบอำคำรคือมำตรกำร M2 
M13 และ M12 โดยมีค่ำผลตอบแทนกำรลงทุนเม่ือส้ินสุดโครงกำรอยู่ท่ี 533,889.71 บำท 442,360.34 บำท และ 
127,139.53 บำท ตำมล ำดบั ผลกำรศึกษำท่ีได้จำกงำนวิจยัน้ีสำมำรถน ำไปช่วยในกำรตดัสินใจในกำรปรับปรุง
พลงังำนของกรอบอำคำรของสถำนศึกษำอ่ืนได ้ 
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และตอ้งอา้งอิงบทความเดิมที:เคยนาํเสนอในการประชุมวชิาการมาแลว้ 

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

นโยบายการพิจารณากลั�นกรองบทความ 
 บทความที:จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผูท้รงคุณวุฒิในสาขาที:
เกี:ยวขอ้ง โดยมีขัBนตอนดงันีB  

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

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

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

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

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



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

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

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

ตอ้งการนาํเสนอให้ชดัเจนและมีการลาํดบัเนืBอหาที:เหมาะสม เพื:อให้ผูอ้่านสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎี
วิเคราะห์และเสนอแนะประเดน็อยา่งสมบรูณ์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการปทุมวนั  

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที� 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
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