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การพฒันาและการศึกษาประสิทธิภาพ DIY Blue Photoluminescence Detection 
Device ด้วย RGB Sensor และ Light intensity Sensor ร่วมกบั Arduino ESP 32 และ 

OSRAM Color Calculator 

 

ทรงวุฒ ิทรงสบืวฒันกุล , เดชาธร วงศไ์ชย และ ชยัณรงค ์รกัธรรม*  

 

 

บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา DIY Blue Photoluminescence Detection Device ส าหรบัการตรวจสอบ
ความยาวคลื่นของการเรอืงแสงน ้าเงนิและเพื่อศกึษาประสทิธภิาพการวดัความเขม้ขององค์ประกอบแสงขาวและรงัสี
อลัตราไวโอเลต เครื่องมอืน้ีออกแบบใหม้เีครื่องก าเนิด UV ความยาวคลื่น 365 nm ในการกระตุน้สารใหเ้รอืงแสงและวดั
ความเข้มขององค์ประกอบแสงขาวเป็นค่า tristimulus RGB ด้วยเซ็นเซอร์ TCS 230 และรงัสอีลัตราไวโอเลตด้วย
เซน็เซอร ์GY-30 ผ่านค าสัง่ของโปรแกรม Arduino IDE บน Arduino ESP 32 แสดงขอ้มูลดว้ยจอ 16*2 I2C LCD น า
ค่า Tristimulus ทีไ่ด ้และวเิคราะหค์วามยาวคลื่นดว้ยโปรแกรม OSRAM Color Calculator v7.77  ทดสอบการวดัความ
เขม้รงัสอีลัตราไวโอเลต ที่ระยะ 1.5-7.0 cm และทดสอบประสทิธภิาพวดัความเขม้ขององค์ประกอบแสงขาวโดยใช้
หลอด LED ความยาวคลื่น 620 nm, 525 nm และ 470 nm ตามล าดบั ส าหรบัแสงสแีดง,สเีขยีวและ สนี ้าเงนิตามล าดบั 
ทัง้ตดิฟิลเตอรส์แีละไม่ตดิฟิลเตอรส์ ีค านวณความยาวคลื่นและเปรยีบเทยีบดว้ยเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อน  

 พบว่าความเขม้รงัสอีลัตราไวโอเลตของเครื่องก าเนิด UV 365 nm แปรผกผนักบัระยะทางทีร่ะยะ 1.5 cm. ถงึ 
7.0 cm และมคีวามเสถียรของความเขม้รงัสอีลัตราไวโอเลตทีว่ดัได้ดกีว่าไฟฉาย UV 365 nm เครื่องก าเนิด UV 365 
nm จงึถูกใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดแสงของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device  และประสทิธภิาพในการวดั
แสงสฟ้ีามคีวามคลาดเคลื่อน 2.91 % แต่การวดัแสงสเีขยีวมคีวามคลาดเคลื่อน 4.08 %  

 

ค าส าคญั :  DIY Blue Photoluminescence Detection Device , การพฒันา DIY Blue Photoluminescence Detection 
Device, ประสทิธภิาพการวดัค่า RGB ของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device  
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Development and Study an Efficiency of DIY Blue Photoluminescence Detection 

Device using RGB Sensor and Light intensity Sensor together with Arduino ESP 

32 and OSRAM Color Calculator. 

 

Songwoot Songsuebwattanakun , Dechathorn Wongchai and Chainarong Raktham* 

 

 

Abstract 

 The objective of this research is to develop a DIY Blue Photoluminescence Detection Device for 
detecting the wavelengths of blue fluorescence and to study the intensity measurement of white light and 
ultraviolet elements. The tool is designed with a 365 nm wavelength UV generator to stimulate the fluorescence 
and measure the intensity of the white light component to tristimulus RGB values with the TCS 230 sensor and 
the ultraviolet rays with the GY-30 sensor through the commands of the Arduino IDE program on. Arduino ESP 
32. Data is displayed by 16 * 2 I2C LCD screen, taken Tristimulus value and wavelength analysis with OSRAM 
Color Calculator v7.77 program, test for measurement of ultraviolet intensity at a distance of 1.5-7.0 cm and 
test for efficiency of white light element intensity using LED bulbs of 620 nm, 525 nm and 470 nm wavelength 
respectively for red, green and Blue in order Both with a color filter and a color filter Calculate the wavelength 
and compare it by percentage of tolerance. 

 It was found that the ultraviolet intensity of the 365 nm UV generator was inversely proportional to the 
distance at a distance of 1.5 cm. To 7.0 cm, and that the measured ultraviolet intensity was more stable than 
a 3 6 5  nm UV flashlight. It is the light source of the DIY Blue Photoluminescence Detection Device, and the 
blue light measurement efficiency has an error of 2.91%, but the green light measurement has a 4.08% error. 

 

Keywords: DIY Blue Photoluminescence Detection Device, DIY Blue Photoluminescence Detection 
Development, DIY Blue Photoluminescence Detection Device RGB Measurement Performance 
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 การเรอืงแสงแบบฟลอูอเรสเซนซค์อืการทีโ่มเลกุลของสารเคมดีดูกลนืพลงังานจากแสงเขา้ไปท าใหอ้เิลก็ตรอน
อยู่ในสถานะกระตุ้นแล้วปลดปล่อยพลงังานออกมาในรูปของการเรืองแสง [1] การเรอืงแสงสฟ้ีาเป็นการปลดปล่อย
พลงังานในคลื่นความถี่ระหว่าง 430 – 500 nm [2] ทัง้นี้ สารหลายชนิดสามารถเรอืงแสงสฟ้ีาได ้อาทิ สารพษิอะฟลา
ทอกซนิในถัว่เรอืงแสงสฟ้ีา (ช่วงความยาวคลื่น 430-500 nm) ภายใตร้งัส ีUV 365 นาโนเมตร[3] 

 การตรวจสอบการเรืองแสงของสารบางชนิดท าได้โดยอาศยัเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer [4] เป็น
เครื่องมอืทีใ่ชต้รวจวดัการเรอืงแสงของสารทีช่่วงความยาวคลื่น 190-1000 นาเมตร กระตุ้นดว้ยแหล่งก าเนิดแสง UV 
ปรบัค่าความยาวคลื่นระหว่าง 160-380 nm ผ่านไปยงัตวัแยกแสงตามความต้องการผ่านสารตวัอย่าง แสงทีเ่รอืงจาก
สารตวัอย่างผ่านเขา้ตวัไวแสงทีเ่ป็นตวัประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็นความยาวคลื่นของสารเรอืงแสงซึง่ในการใช้
เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ใชไ้ดจ้ากหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรเ์ท่านัน้ประกอบกบัมรีาคาสงู   

 DIY Blue Photoluminescence Detection Device ใช้หลกัการตรวจสอบการเรืองแสงของสารเรอืงแสงจาก
หลกัการตรวจวดัการเรอืงแสงสนี ้าเงนิของสารจากเครื่อง UV-Vis Spectrophotometer โดยท าการกระตุน้ใหส้ารเกดิการ
เรอืงแสงผ่านแหล่งก าเนิด UV 365 นาโนเมตร ผ่านตวัสารท าใหต้วัสารเกดิการดูดซบัแสงแล้วปล่อยแสงสนี ้าเงนิ ตก
กระทบ RGB เซน็เซอร[์5] ทีเ่ป็นตวัอ่านค่า การผสมสแีบบบวก RED GREEN BLUE (RGB) บนบอรด์ Arduino ESP 
32 [6] แล้วน าไปวิเคราะห์หาความยาวคลื่นร่วมกบัโปรแกรม OSRAM Color calculator  v7.77 [7] ที่ใช้ tristimulus 
values [8] เป็นหลกัการค านวณและเปรยีบเทยีบกบั CIE1931 Standard [9] เพื่อหาความยาวคลื่นในการพฒันาและ
ศกึษาประสทิธภิาพ DIY Blue Photoluminescence Detection Device ดว้ย RGB Sensor และ Light intensity Sensor 
ร่วมกบั Arduino ESP 32 และ OSRAM Color Calculator v7.77 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

 การพฒันาและการศกึษาประสทิธภิาพ DIY Blue Photoluminescence Detection Device ดว้ย RGB Sensor 
และ Light intensity Sensor ร่วมกับ Arduino ESP 32 และ OSRAM Color Calculator ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นจาก เครื่อง
ก าเนิด UV  ความยาวคลื่น 365 nm [10] ใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดแสงในการกระตุน้สารใหเ้รอืงแสง ผ่านทดสอบการก าหนด
ระยะของเครื่องก าเนิด UV ความยาวคลื่น 365 nm โดยเปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพระหว่างไฟฉาย UV ทีค่วามยาว
คลื่น 365 nm กบัเครื่องก าเนิด UV  ทีค่วามยาวคลื่น 365 nm จากการวดัความเขม้แสงดว้ยเซน็เซอร ์GY-30 [11] ใน
หน่วย lux ไดต้ัง้แต่ 0-65535 lux และทดสอบประสทิธภิาพการอ่านค่า RGB จาก RGB เซน็เซอร ์TCS 230 ผ่านค าสัง่
ของโปรแกรม Arduino IDE [12] บน Arduino ESP 32 บอรด์ RGB เซน็เซอร ์TCS 230 วเิคราะหค์่า RGB จากแสงที่
ตกระทบ photodiodes และแปลงเป็นความถี่ ทีอ่ยู่ในชฟิ(chip)ของ RGB เซน็เซอร ์TCS230 มจี านวนทัง้หมด 8x8 ชิน้ 
สามารถอ่านแสงสแีดง,เขยีว และน ้าเงนิ จากหลอด LED [13] ความยาวคลื่น 630,525 และ 470 nm ตามล าดบัควบคุม
การเปิด/ปิดดว้ยสวติซไ์ฟ และแสดงผลค่า RGB ไปยงัจอ LCD [14] ทีแ่สดงผลเป็นตวัอกัษรตามช่องแบบตายตวั ขนาด 
16x2 ใน 1 แถว มตีวัอกัษรใส่ได้ 16 ตวั ทัง้หมด 2 บรรทดั ตามโครงสร้าง DIY Blue Photoluminescence Detection 
Device ดงัภาพ 1 โครงสรา้ง DIY Blue Photoluminescence Detection Device 

https://poundxi.com/arduino-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3
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ภาพ 1 โครงสรา้ง DIY Blue Photoluminescence Detection Device 

 

การทดสอบเพื่อก าหนดระยะห่างเครื่องก าเนิดแสง ความยาวคลื่น 365 nm ทีเ่หมาะสม โดยท าการวดัความเขม้แสงที่
ระยะ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5 และ 7.0 cm. ตามล าดบั และน าระยะของเครื่องก าเนิด UV 
ความยาวคลื่น 365 nmที่เหมาะสม ติดตัง้ และสร้างแล้วทดสอบประสทิธิภาพของ DIY Blue Photoluminescence 
Detection Device โดยทดสอบเปรยีบเทยีบระหว่างแสงสแีดง,สเีขยีวและ สนี ้าเงนิจากหลอด LED ทีค่วามยาวคลื่น 620 
nm, 525 nm และ 470 nm ทัง้ติดฟิลเตอร์สแีละไม่ติดฟิลเตอร์ส ีอ่านค่า 20 ครัง้[15] น าผลแต่ละครัง้ ค านวณหาค่า 
Tristimulus X,Y และZ ดงัสมการ (1),(2) และ (3)  

    𝑋 =  2.7610𝑅 + 1.7553𝐺 + 1.1333𝐵  ......................(1)  

    𝑌 =  0.9955𝑅 + 4.5932𝐺 + 0.0610𝐵   ......................(2) 

    𝑍 =  0.0576𝐺 + 5.5932𝐵   ......................(3) 

เมื่อไดค้่า X,Yและ Z แลว้ค านวณค่า x และ y จากสมการ (4) และ (5) 

    𝑥 =  
2.7610𝑅+1.7553𝐺+1.1333𝐵

3.7565𝑅+6.4062𝐺+6.7875𝐵
    ......................(4)       

    𝑦 =  
2.7610𝑅+1.7553𝐺+1.1333𝐵

3.7565𝑅+6.4062𝐺+6.7875𝐵
  ......................(5) 

และวเิคราะหห์าความยาวคลื่นจากโปรแกรม OSRAM Color Calculator v7.77 โดยใช ้1931 CIE Chromaticity diagram 
[9] โดยน าพกิดัค่า x และ y ลงบนแผนผงั Commission Internationale De L’eclairage (CIE) Chromaticity diagram 
แลว้ลากเสน้ผ่านจุด White point ไปยงั Pure Color Line ทีม่คี่าความยาวคลื่นแบ่งสเกลก าหนดไว ้น าความยาวคลื่นที่
ไดแ้ต่ละครัง้หาค่าเฉลีย่และค านวณหาประสทิธภิาพของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device จาก
ความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นของหลอด LED ทีไ่ดจ้ากอุปกรณ์กบัความยาวคลื่นจรงิของหลอด LED 
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ผลการทดลอง 

  การพัฒนา  DIY Blue Photoluminescence Detection Device ด้วย  RGB Sensor และ  Light intensity 
Sensor ร่วมกบั Arduino ESP 32 และ OSRAM Color Calculator ดว้ยเครื่องก าเนิด UV  ความยาวคลื่น 365 เซน็เซอร ์
GY-30 RGB เซน็เซอร ์TCS 230 Arduino ESP 32 บอรด์ หลอด LED ความยาวคลื่น 630,525 และ 470 nm ทีห่าโดย
ใชว้ธิกีารแทรกสอดของแสงจากหลอด LED ผ่านเกรตติ้ง 5,317ช่อง/เซนตเิมตรดงัตาราง 1 การหาความยาวคลื่นของ
หลอด LED สแีดง สเีขยีว และสนี ้าเงนิ  สวติซ์ไฟ และจอ LCD ดงัภาพ 2 DIY Blue Photoluminescence Detection 
Device 

ตาราง 1 การหาความยาวคลืน่ของหลอด LED สีแดง สีเขียว และสีน ้าเงิน  

 

 

 

ดงัภาพ 2 DIY Blue Photoluminescence Detection Device 

 

 การทดสอบเปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพระหว่างไฟฉายยู UV ความยาวคลื่น 365 nm กบัเครื่องก าเนิด UV ที่
ความยาวคลื่น 365 nm โดยใชเ้ซนเซอรว์ดัความเขม้แสง GY-30 ทีร่ะยะระหว่าง 1.5 cm ถงึระยะ 7 cm ทุกๆ 0.5 cm 
ตามล าดบั ดงัภาพ 3 การเปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพระหว่างไฟฉาย UV ทีค่วามยาวคลื่น 365 nm กบัเครื่องก าเนิด 
UV  ทีค่วามยาวคลื่น 365 nm แสดงใหเ้หน็ความเขม้แสงจากเครื่องก าเนิด UV ความยาวคลื่น 365 nm มคีวามเสถยีร
ทุกๆ ระยะ แต่ความเขม้แสงจากไฟฉาย UV ความยาวคลื่น 365 nm ตัง้แต่ระยะ 4.0 cm. เป็นตน้ไปมคีวามเขม้แสงไม่
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เสถยีร งานวจิยันี้จงึใชเ้ครื่องก าเนิด UV 365 nm เป็นแหล่งก าเนิดแสงของ DIY Blue Photoluminescence Detection 
Device 

 

ภาพ 3 การเปรยีบเทยีบหาประสทิธภิาพระหว่างไฟฉาย UV ทีค่วามยาวคลื่น 365 nm กบัเครือ่งก าเนิด UV  ทีค่วาม
ยาวคลื่น 365 nm 

  

 ประสทิธภิาพ DIY Blue Photoluminescence Detection Device จากการอ่านค่า RGB ของแสงสแีดง,สเีขยีว
และ สนี ้าเงนิจากหลอด LED ที่ความยาวคลื่น 630 nm, 525 nm และ 470 nm แสดงค่า RGB ดงัภาพ 4 การอ่านค่า 
RGB ของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device  

 

ภาพ 4 การอ่านค่า RGB ของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device 

  

 หาค่า x และ y วเิคราะหห์าความยาวคลื่นดว้ย CIE1931 Standard จากโปรแกรม OSRAM Color calculator 
v7.77 ดงัตาราง 2 เปรยีบเทยีบความยาวคลื่นแสงสแีดง สเีขยีว และสนี ้าเงนิดว้ย OSRAM Color calculator v7.77 วดั
ค่า RGB ดว้ย DIY Blue Photoluminescence Detection Device  
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ตาราง 2 เปรยีบเทยีบความยาวคลื่นแสงสแีดง สเีขยีว และสนี ้าเงนิดว้ย OSRAM Color calculator v7.77 วดัค่า RGB 
ดว้ย DIY Blue Photoluminescence Detection Device   

 

  

 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการค านวนหาความยาวคลื่นดว้ย OSRAM Color calculator v7.77 วดัค่า RGB ดว้ย DIY 
Blue Photoluminescence Detection Device  ของแสงสแีดง,สเีขยีวและสฟ้ีาจากหลอด LED ความยาวคลื่น 630,525 
และ 470 nm ตามล าดบั โดยค่าความยาวคลื่นทีไ่ม่ตดิฟิลเตอร ์คอื ไม่สามารถค านวณค่าได ้,504.18 nm และ 492.02 
nm ตามล าดบั ค่าความยาวคลื่นทีต่ดิฟิลเตอร ์คอื ไม่สามารถค านวณค่าได ้503.59 nm และ480.03 nm ตามล าดบั สี
แดงไม่สามารถค านวณหาความยาวคลื่นได้เป็นเพราะพิกัดสีแดงบน Commission Internationale De L’eclairage 
(CIE) Chromaticity diagram เมื่อลากเสน้ผ่านจุด White Point ไปยงั Pure Color Line แลว้ไม่อยู่ในช่วงความยาวคลื่น
ของสแีดง จงึไม่สามารถค านวณหาความยาวคลื่นของสแีดงได้  และมคี่าความคลาดเคลื่อนของความยาวคลื่นแสงสี
เขยีวและน ้าเงนิทีไ่ม่ตดิฟิลเตอรแ์ละตดิฟิลเตอร ์ตามล าดบั เท่ากบั ไม่สามารถค านวณได ้,3.97 % ,4.68 % ,ไม่สามารถ
ค านวณได ้, 4.08 % และ 2.81 % ตามล าดบั สแีดงไม่สามารถค านวณหาความคลาดเคลื่อนไดเ้พราะความยาวคลื่นไม่
สามารถหาความยาวคลื่นจาก Commission Internationale De L’eclairage (CIE) Chromaticity diagram  แสงสแีดง สี
เขยีว และสนี ้าเงนิ ทีว่เิคราะหจ์าก OSRAM Color calculator v7.77 แสงสแีดงไม่สามารถวเิคราะหไ์ด ้แสงสเีขยีวทีไ่ม่
ตดิฟิลเตอรแ์ละแสงสนี ้าเงนิทีต่ดิฟิลเตอรเ์มื่อวเิคราะหม์คีวามใกลเ้คยีงกบัแสงสทีีส่งัเกต ส่วน แสงสเีขยีวทีต่ดิฟิลเตอร์
และแสงสนี ้าเงนิทีไ่ม่ตดิฟิลเตอรเ์มื่อวเิคราะหม์คีวามเขม้กว่าแสงสทีีส่งัเกต ดงั ตาราง 3 เปรยีบเทยีบแสงสรีะหว่างไม่
ตดิฟิลเตอร ์ตดิฟิลเตอร ์และ OSRAM Color calculator v7.77 นัน่เป็นเพราะ เมื่อตดิฟิลเตอรส์ ีแสงสขีาวจากเซน็เซอร ์
TCS 230 สะทอ้นกลบัจากฟิลเตอรส์เีขา้ TCS 230 ท าใหค้่า G และ B ของสเีขยีวและสนี ้าเงนิเพิม่ขึน้สเีขยีวและสนี ้าเงนิ
จงึมคีวามเขม้ขึน้ ตามล าดบั 
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ตาราง 3 เปรยีบเทยีบแสงสรีะหว่างไมต่ดิฟิลเตอร ์ตดิฟิลเตอร ์และ OSRAM Color calculator v7.77 

 

 
 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 ผลการศกึษาประสทิธภิาพ DIY Blue Photoluminescence Detection Device ด้วย RGB Sensor Light และ
intensity Sensor ร่วมกบั Arduino ESP 32 Board และ OSRAM Color calculator v7.77  จากการทดสอบเปรยีบเทยีบ
ความเขม้แสงของแหล่งก าเนิดแสง DIY Blue Photoluminescence Detection Device ระหว่างเครื่องก าเนิด UV 365 
nm กบัไฟฉาย UV 365 nm ทีร่ะยะระหว่าง 1.5 cm ถงึระยะ 7 cm ทุกๆ 0.5 cm ตามล าดบั เครื่องก าเนิด UV 365 nm 
ค่าความเข้มแสงสูงที่ระยะ 1.5 cm. และมีความเสถียรของความเข้มแสงลดลงตามระยะมากขึ้น และทดสอบ
ประสทิธภิาพการอ่านค่า RGB และหาความยาวคลื่นร่วมกบั  OSRAM Color calculator v7.77  ที่ติดฟิลเตอร์สแีดง 
เขยีว น ้าเงิน และไม่ติดฟิลเตอร์ ของหลอด LED สแีดง เขยีว และน ้าเงิน ความยาวคลื่น 630,525 และ 470 nm 

ไม่ติดฟิลเตอรสี์ OSRAM Colorcalculator 

v7.77 

ติดฟิลเตอรสี์ OSRAM Colorcalculatorv 

7.77 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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ตามล าดบั ค่าความคลาดเคลื่อนของแสงทีไ่ม่ตดิฟิลเตอรแ์ละติดฟิลเตอร ์สแีดงไม่หาค่าไดต้ามล าดบั สเีขยีว 3.97 % 
4.68 % ตามล าดบั และแสงสนี ้าเงนิ 4.08 % และ 2.81 % ตามล าดบั 

 ค่าความเข้มแสงของเครื่องก าเนิด UV 365 nm มีความเข้มแสงมากที่สุดที่ระยะ 1.5 cm. และลงลดตาม
ระยะห่างทุกๆ 0.5 cm. ความเขม้แสงแปรผกผนักบัระยะห่างในการวดั และมคีวามเสถยีร สอดคลอ้งกบัหลกัการของ  
UV-Vis Spectrophotometer [4] จงึใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดแสงของ DIY Blue Photoluminescence Detection Device 

 ประสทิธภิาพ DIY Blue Photoluminescence Detection Device สามารถตรวจวดัความยาวคลื่นในช่วงแสงสี
ฟ้า (430-500 nm) ไดค้วามยาวคลื่นทีใ่กลเ้คยีงกนั เมื่อน าไปทดสอบกบัหลอด LED สนี ้าเงนิความยาวคลื่น 470 นาโน
เมตร เกิดความผดิพลาดจากการอ่านค่าไม่เกนิ 5% สอดคล้องกบังานวจิยัเรื่องการวดัสเปกตรมัของแสงด้วยโฟโต
ไดโอดแอร์เรย์ [16] ซึ่งถือว่า DIY Blue Photoluminescence Detection Device สามารถน าไปตรวจวดัค่าความยาว
คลื่นของสารทีเ่รอืงแสงสฟ้ีา  
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การสงัเคราะหผ์งผลึกแคลเซียมคอปเปอรไ์ททาเนตท่ีเติมสารเจือแลนทานัม 
อิตเทรียม และเซอรโ์คเนียม ท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว 

 

ธนวรรณ วงศรรีกั1 และ ชมพนุูช วรางคณากูล1,2* 

 

บทคดัย่อ  

  

ในงานวิจยันี้ได้ศึกษาการสงัเคราะห์ผงผลึก Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 (CLCTO) เมื่อ La หรือ x เท่ากบั 0.05, 
0.07 และ 0.1 โดยโมล CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 (CCTYO) เมื่อ Y หรือ x เท่ากับ 0.01, 0.03 และ 0.05 โดยโมล และ 
CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 (CCTZO) เมื่อ Zr หรอื x เท่ากบั 0.01, 0.03 และ 0.05 โดยโมล ผงผลกึทัง้หมดสงัเคราะหด์ว้ยวธิี
เกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง ตรวจสอบโครงสร้างเฟสและ
โครงสรา้งจุลภาคดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ ์(XRD) และกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
ตามล าดบั พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซ์ของผงผลกึทัง้หมดมลีกัษณะสอดคล้องกบั CCTO ในฐานขอ้มูล
มาตรฐานหมายเลข 01-075-2188 และพบเฟสของ CaTiO3 และ CuO เกิดขึ้น จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค 
พบว่าผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO ทัง้หมด อนุภาคมลีกัษณะเป็นเนื้อเดยีวและมรีปูร่างเป็นทรงสีเ่หลีย่ม โดย
ทีผ่งผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO จะมขีนาดเฉลีย่อนุภาคอยู่ที ่0.98-1.20, 1.03-1.36 และ 1.00-1.39 ไมโครเมตร 
ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั :  ผงผลกึ CLCTO, ผงผลกึ CCYO, ผงผลกึ CCTZO, วธิเีกลอืหลอมเหลว  
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Synthesis CCTO powder added La, Y and Zr prepared by molten salt method 

 

Thanawan Wongsrirak1 and Chompoonuch Warangkanagool1,2* 

 

ABSTRACT  

  

In this research, study synthesis Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 (CLCTO) powder when La or x is 0.05, 0.07 and 
0.1 by mole CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 (CCTYO) powder when Y or x is 0.01, 0.03 and 0.05 by mole and             
CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 (CCTZO) powder when Zr or x is 0.01, 0.03 and 0.05 by mole. All mixed powders prepared 
by molten salt method and calcined at 800oC for 8 hours. The powders were investigated the phase structure 
and the microstructure by X-ray diffraction technique (XRD) and scanning electron microscope (SEM) 
respectively. The XRD pattern all of powders be similar to the CCTO phase on JCPDS file No. 01-075-2188 
with the secondary phase CaTiO3 and CuO. The microstructure of powders showed that the particle was 
homogeneous and cubic shape. The average particles size of CLCTO, CCTYO and CCTZO powders were 
0.98-1.20, 1.03-1.36, 1.00-1.39 µm respectively. 

 

Keywords :  CLCTO powder, CCTYO powder, CCTZO powder, Molten salt method  
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บทน า  

เป็นทีรู่ก้นัดวี่าวสัดุทีม่คี่าคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิสงู ซึง่ค่าค่อนขา้งคงทีใ่นช่วงอุณหภูมแิละความถีก่วา้งๆ จะเป็นสว่น
ส าคญัอย่างมากในการลดขนาดของตวัเกบ็ประจุ (capacitors) และอุปกรณ์เกบ็ขอ้มลูหน่วยความจ า (memory storage 
devices) [1] โดยที่ CaCu3Ti4O12 หรอื CCTO ได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากจากนักวจิยั เนื่องจากมคี่าคงทีไ่ดอเิลก็ 
ทรกิสงูมาก [2] ซึง่มคี่าอยู่ที ่104 หรอืมากกว่านัน้ ในช่วงอุณหภูม ิ100-500 เคลวนิ และช่วงความถี่ 10-2-105เฮริตซ ์ณ 
อุณหภูมหิอ้ง [3, 4] อย่างไรกต็าม CCTO ทีม่คี่าคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิสงูมกัจะมาพร้อมกับค่าการสญูเสยีไดอเิลก็ทรกิที่สูง 
[5] จงึท าใหอุ้ปกรณ์ทีถู่กน าไปใชง้านมคีุณภาพลดลง [1] และในช่วงทีผ่่านมามนีักวจิยัหลายท่านไดศ้กึษาเกีย่วกบัการ
ลดค่าการสญูเสยีไดอเิลก็ทรกิ ซึง่พบว่ามบีางวธิทีีป่ระสบความส าเรจ็ในการลดค่าการสญูเสยีไดอเิลก็ทรกิ เช่น การเตมิ
สารเจอืเขา้ไปใน CCTO [6] ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกเตมิแลนทานัม (La), อติเทรยีม (Y) และ เซอรโ์คเนียม (Zr) เขา้ไปใน 
CCTO เนื่องจากการคน้คว้างานวจิยัที่ผ่านมาพบว่าการเตมิ La เขา้ไปแทนที ่Ca ใน CCTO ท าใหค้่าการสญูเสยีไดอิ
เลก็ทรกิลดลงไดจ้รงิ [1, 4] และเช่นเดยีวกนั การเตมิ Y และ Z กส็ามารถลดค่าการสญูเสยีไดอเิลก็ทรกิไดด้ว้ยเช่นกนั 
[7] ซึง่ในงานวจิยันี้จะท าการสงัเคราะหผ์งผลกึดว้ยวธิเีกลอืหลอมเหลว เนื่องจากการสงัเคราะหด์ว้ยวธินีี้จะใชอุ้ณภูมใิน
การเผาแคลไซน์ต ่า เมื่อเทยีบกบัการสงัเคราะหด์ว้ยวธิปีฏกิริยิาสถานะของแขง็ ซึง่เป็นวธิทีีน่ิยมน ามาใช ้[3] ดงันัน้ใน
งานวจิยันี้จะท าการสงัเคราะหผ์งผลกึ Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 (CLCTO) เมื่อ La หรอื x เท่ากบั 0.05, 0.07 และ 0.1 โดย
โมล CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 (CCTYO) เมื่อ Y หรือ x เท่ากับ 0.01, 0.03 และ 0.05 โดยโมล และ CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 
(CCTZO) เมื่อ Zr หรอื x เท่ากบั 0.01, 0.03 และ 0.05 โดยโมล เตรยีมดว้ยวธิเีกลอืหลอมเหลว 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

ในงานวจิยันี้ไดท้ าการเตรยีมผงผลกึ Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 (CLCTO) เมื่อ La หรอื x เท่ากบั 0.05, 0.07 และ 
0.1 โ ดย โมล  CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 (CCTYO) เ มื่ อ  Y ห รือ  x เ ท่ า กับ  0.01, 0.03 และ  0.05 โ ดย โมล  แ ล ะ                         
CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 (CCTZO) เมื่อ Zr หรอื x เท่ากบั 0.01, 0.03 และ 0.05 โดยโมล ทัง้หมดสงัเคราะห์ด้วยวธิเีกลอื
หลอมเหลว โดยมวีธิกีารทดลอง ดงันี้ 

น าสารตัง้ตน้ CaCO3 (98%), CuO (99+%), TiO2 (99%), La2O3 (99.99%), Y2O3 (99.99%) และ ZrO2 (99%) 
ทีไ่ดจ้ากการค านวณดว้ยวธิปีรมิาณสารสมัพนัธ ์ดงัสมการ (1) (2) และ (3)    

      (1-x)CaCO3 + (x/2)La2O3 + 3CuO + 4TiO2  →  Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 + (1-x)CO2                   (1) 

                    CaCO3 + 3CuO + (4-x)TiO2 + (x/2)Y2O3  →  CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 + CO2                            (2) 

                      CaCO3 + 3CuO + (4-x)TiO2 + (x)ZrO2  →  CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 + CO2                            (3) 

 

เมื่อสมการ (1) x=0.05, 0.07 และ 0.1 โดยโมล สมการ (2) และ (3) x=0.01 0.03 และ 0.05 โดยโมล จากนัน้
ผสมสารตัง้ต้นของแต่ละส่วน (สมการ (1) (2) และ (3)) ลงในกระป๋องผสม (9 กระป๋อง) น าไปบดผสมเปียกโดยใชลู้ก
บดอทิเทยี-เซอรโ์คเนียเป็นตวัช่วยบด และใช ้C2H5OH (99.8%) เป็นตวัช่วยกระจายตวัของอนุภาค เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
จากนัน้ท าแห้งและคดัขนาด โดยจะเรยีกผงที่ได้จากขัน้ตอนนี้ว่าผงผสม CLCTO CCTYO และ CCTZO น าผงผสม
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ดงักล่าวมาผสมกบัผงเกลือผสม ซึ่งผงเกลือผสมเตรียมได้จากน า NaCl (99.5%) และ KCl (99.5%) มาผสมกนัใน
สดัส่วน 1:1 โดยโมล จากนัน้น าผงผสม CLCTO CCTYO และ CCTZO มาบดผสมผงเกลอืผสม ในสดัส่วน 1:1 โดย
น ้าหนัก น าไปเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 800oC เป็นเวลา 8 ชัว่โมง น าผงทีไ่ดจ้ากการเผาแคลไซน์มาท าการแยกเกลอื
ออกจากผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO ด้วยการล้างด้วยน ้าร้อนที่ปราศจากไอออน (DI Water) เทน ้าที่ล้าง
เกลอืออก แลว้ลา้งซ ้าดว้ยน ้ารอ้นทีป่ราศจากไอออนอกีจนคลอไรดไ์อออนหมด ซึง่การทดสอบว่าไม่มคีลอไรด์ไอออน
เหลอือยู่นัน้ สามารถทดสอบไดโ้ดยหยดสารละลาย AgNO3 (99.8%) ลงในน ้าทีล่า้งเกลอืทีเ่ททิง้ จนกระทัง่สารละลาย 
AgNO3 ไม่ท าปฏกิริยิากบัน ้าลา้งเกลอืทีเ่ททิง้แลว้ จงึแน่ใจว่าไม่มคีลอไรดไ์อออนเหลอือยู่ จากนัน้น าไปท าแหง้และคดั
ขนาด จะไดผ้งผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO น าผงผลกึทีไ่ดไ้ปตรวจสอบโครงสรา้งเฟสดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบน
ของรงัสเีอกซ ์(XRD) และโครงสรา้งจุลภาคดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด (SEM) 

 

ผลการทดลอง 

น าผงผลึก CLCTO CCTYO และ CCTZO ทัง้หมดที่สงัเคราะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวเผาแคลไซน์ ณ 
อุณหภูม ิ800oC เป็นเวลา 8 ชัว่โมง มาตรวจสอบโครงสรา้งเฟสดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ ์(XRD) ไดผ้ลดงั
รปูที ่1   

 

 
 

รปูท่ี 1 รูปแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซข์องผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO เมื่อ La=0.05-0.1 Y=0.01-0.05  
และ Zr=0.01-0.05 โดยโมล ที่สงัเคราะหด์ว้ยวธิเีกลอืหลอมเหลวเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ800oC เป็นเวลา 8 
ชัว่โมง  
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จากรูปที่ 1 น าขอ้มูลรูปแบบการเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซ์ของผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO ในทุกๆ 
ปรมิาณมาเทยีบกบัฐานขอ้มูลมาตรฐาน CCTO เนื่องจากปรมิาณของ La2O3, Y2O3 และ ZrO2 ทีเ่ตมิเขา้ไปน้อยมากๆ 
และไม่พบฐานขอ้มลูของ CLCTO CCTYO และ CCTZO จงึเลอืกใชฐ้านขอ้มลูมาตรฐานของ CCTO หมายเลข 01-075-
2188 [8] ซึ่งจากรูปที่ 1 เป็นการสงัเคราะห์ผงผลึก CLCTO CCTYO และ CCTZO เมื่อ La=0.05-0.1 Y=0.01-0.05  
และ Zr=0.01-0.05 โดยโมล ท าการสงัเคราะห์ด้วยวธิเีกลอืหลอมเหลว เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ800oC เป็นเวลา 8 
ชัว่โมง พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึกทัง้หมดนัน้ มีลักษณะที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลตาม
หมายเลขดงัที่กล่าวมา และผงผลกึทัง้หมดพบว่ามพีคีของ CaTiO3 และ CuO เกดิขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
Chen และ Zhang [3] ที่ท าการสงัเคราะห์ผงผลึก CCTO ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 750-
1000oC เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยพบว่าผงผลกึ CCTO ในทุกๆ อุณหภูมมิพีคีของ CaTiO3 และ CuO เกดิขึน้ ณ ต าแหน่ง
เดยีวกนักบังานวจิยันี้  

 น าผงผลึก CLCTO CCTYO และ CCTZO ทัง้หมดที่สงัเคราะห์ด้วยวิธีเกลือหลอมเหลวเผาแคลไซน์ ณ 
อุณหภูมิ 800oC เป็นเวลา 8 ชัว่โมง มาตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 
(SEM) จะไดผ้ลดงัรปูที ่2 และน ารปูถ่ายทีไ่ดจ้าก SEM มาหาขนาดเฉลีย่ของอนุภาคของผงผลกึ CLCTO CCTYO และ 
CCTZO จะไดด้งัตารางที ่1 ดงันี้ 

 

 

รูปท่ี 2 รูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผงผลึก  CLCTO CCTYO และ CCTZO เมื่อ (ก) 
La=0.05 (ข) La=0.07 (ค) La=0.1 (ง) Y=0.01 (จ) Y=0.03 (ฉ) Y=0.05 (ช) Zr=0.01 (ซ) Zr=0.03 และ (ฌ) 
Zr=0.05 โดยโมล ทีส่งัเคราะหด์ว้ยวธิเีกลอืหลอมเหลวเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ800oC เป็นเวลา 8 ชัว่โมง  
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จากรูปที่ 2 เป็นรูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผงผลึก  CLCTO CCTYO และ 
CCTZO ที่สงัเคราะห์ด้วยวธิเีกลอืหลอมเหลวเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ800oC เป็นเวลา 8 ชัว่โมง พบว่าผงผลกึของ 
CLCTO เมื่อ La=0.05-0.1 โดยโมล อนุภาคที่ไดจ้ะมลีกัษณะเป็นเนื้อเดยีว มรีูปร่างเป็นทรงสีเ่หลีย่ม ดงัรูปที ่1(ก)-1(ค) 
โดยทีจ่ะมขีนาดเฉลีย่ของอนุภาคเลก็ลงเมื่อปรมิาณ La2O3 เพิม่ขึน้ ดงัตารางที ่1 และผงผลกึของ CCTYO และ CCTZO 
เมื่อปริมาณของ Y และ Zr คือ 0.01-0.05 โดยโมล พบว่ามีลกัษณะและรูปร่างของอนุภาคคล้ายคลึงกนักบัผงผลึก 
CLCTO ดังรูปที่ 2(ง) -2(ฌ) แต่จะมีขนาดเฉลี่ยของอนุภาคใหญ่ขึ้นเมื่อปริมาณของ Y2O3 และ ZrO2 เพิ่มขึ้น               
ดงัตารางที ่1  

 

ตารางท่ี 1 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO ที่สงัเคราะห์ด้วยวธิเีกลอืหลอมเหลว เผา
แคลไซน์ ณ อุณหภูม ิ800 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง  

ปรมิาณ x (โดยโมล) 
ขนาดอนุภาคเฉลีย่ของผงผลกึ (ไมโครเมตร) 

Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 

0.01 - 1.03 ± 0.27 1.00 ± 0.23 

0.03 - 1.36 ± 0.40 1.39 ± 0.39 

0.05 1.20 ± 0.29 1.21 ± 0.24 1.26 ± 0.31 

0.07 1.02 ± 0.21 - - 

0.1 0.98 ± 0.22 - - 

 

จากผลการทดลองดงัรูปที ่1 รูปที ่2 และตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่าผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO ที่
แปรค่า La2O3, Y2O3 และ ZrO2 ในปริมาณต่างๆ นัน้ พบว่าปริมาณที่แตกต่างกนัของทัง้ 3 สารดงักล่าว ในผงผลกึ 
CLCTO CCTYO และ CCTZO ไม่สง่ผลต่อรปูแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ ์หรอืสง่ผลแต่อาจจะสง่ผลน้อยมากๆ ท า
ใหไ้ม่เหน็ถงึความแตกต่างของรปูแบบกราฟทีไ่ด ้ดงัรูปที ่1 นอกจากนี้ยงัพบอกีว่าผงผลกึทัง้หมดมรีูปร่างค่อนขา้งเป็น
ทรงสีเ่หลีย่มเหมอืนกนั นัน่คอืปรมิาณทีแ่ตกต่างกนัของทัง้ 3 สารดงักล่าว ไม่ไดส้่งผลหรอืส่งผลต่อรูปร่างของผงผลกึ
น้อยมาก แต่ส่งผลต่อขนาดเฉลีย่อนุภาคของผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO เนื่องจากผงผลกึทัง้ 3 ดงักล่าวมี
ค่าขนาดเฉลีย่ของอนุภาคต่างกนัตามปรมิาณของ La2O3, Y2O3 และ ZrO2 ทีเ่ปลีย่นไป 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

การสงัเคราะหผ์งผลกึ Ca1-xLaxCu3Ti4O12+x/2 (CLCTO) เมื่อ La หรอื x เท่ากบั 0.05, 0.07 และ 0.1 โดยโมล 
CaCu3Ti4-xYxO12-x/2 (CCTYO) และ CaCu3Ti4-xZrxO12-x/2 (CCTZO) เมื่อ Y หรือ x และ Zr หรือ x เท่ากบั 0.01, 0.03 
และ 0.05 โดยโมล ที่สงัเคราะห์ด้วยวธิีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 
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ชัว่โมง ซึ่งจากการตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วย XRD พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรงัสเีอกซ์ของผงผลกึ CLCTO 
CCTYO และ CCTZO ทัง้หมดจะมลีกัษณะรปูแบบการเลีย้วเบนทีค่ลา้ยคลงึกนัและสอดคลอ้งกบัรปูแบบของฐานขอ้มลู
หมายเลข 01-075-2188 [8] นัน่คือปริมาณต่างๆ ของ La2O3, Y2O3 และ ZrO2 ในผงผลึกของ CLCTO CCTYO และ 
CCTZO ไม่ไดส้่งผลต่อรูปแบบการเลีย้วเบนของรงัสเีอกซ์ หรอือาจจะส่งผลน้อยมาก ดงัรูปที ่1 และส่งผลต่อลกัษณะ
หรอืรูปร่างของผงผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO น้อยมากเช่นกนั เนื่องจากผงผลกึทัง้หมดอนุภาคมลีกัษณะเป็น
เน้ือเดยีวและมรีปูร่างค่อนขา้งเป็นทรงสีเ่หลีย่มเหมอืนกนั ดงัรปูที ่2 แต่จะมขีนาดเฉลีย่ของอนุภาคทีต่่างกนัตามปรมิาณ
ของ La2O3, Y2O3 และ ZrO2 ทีเ่ปลีย่นไป ดงัตารางที ่2  

เมื่อไดเ้งื่อนไขทีเ่หมาะสมในการสงัเคราะหผ์งผลกึ CLCTO CCTYO และ CCTZO สามารถน าผงผลกึทีไ่ดไ้ป
อดัขึน้รูปเป็นเซรามกิเพื่อหาเงื่อนไขทีเ่หมาะสมทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น น าไปผลติ
เป็นตวัเกบ็ประจุทีม่คีวามสามารถในการกกัเกบ็ประจไุดส้งู เน่ืองจาก CCTO เป็นวสัดุทีม่คี่าคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิสงูและมคีา่
การสญูเสยีไดอเิลก็ทรกิสงู แต่ไดท้ าการเตมิสารเจอื La2O3, Y2O3 และ ZrO2 เพื่อหวงัเขา้ไปช่วยในการลดค่าการสญูเสยี
ไดอเิลก็ทรกิ และเนื่องจาก CCTO มคี่าคงทีไ่ดอเิลก็ทรกิสงูจงึสามารถช่วยลดขนาดของตวัเกบ็ประจุใหเ้ลก็ลงไดอ้กีดว้ย  
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การพฒันาและการศึกษาประสิทธิภาพการพ่นอตัโนมติัด้วยเคร่ืองดีไอวายซีเอน็ซี 

 

วงศกร อ่วมภกัด1ี, นิชาภา น้อยอนิ1, กญัญารตัน์ มิง่มติร2, มณเีกศ รอบโลก3 และ ชยัณรงค ์รกัธรรม1,* 

 

 

บทคดัย่อ 

 งานวจิยันี้เป็นการพฒันาและศกึษาประสทิธภิาพการพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซ ีออกแบบชิน้สว่น
ของอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Tinkercad ร่วมกับการขึ้นรูปด้วยเครื่อง 3D Printer มีการท างานของเครื่องโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์  Arduino UNO R3ร่วมกับ CNC Shield V3 ในการควบคุม stepper motors ทัง้3 แกน และ
ร่วมกบั Solenoid Valve ในการควบคุมเปิด-ปิดแรงดนัลมการพ่นของ Air brush ซึง่ใชง้านผ่านโปรแกรม Arduino IDE 
และ Laser GRBL ในการออกแบบการพ่นและการเคลื่อนทีข่องเครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยดไีอวายซเีอน็ซี ท าการทดสอบ
ระยะการพ่นที่ระยะ10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 mm ตามล าดบั และอตัราการไหลของระยะเกลียว 
0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm ตามล าดบั 

 เครื่องดไีอวายซเีอน็ซคีวบคุมแกน X แกน Y และ แกน Z ไดร้ะยะทางการพ่นตรงตามก าหนด โดยปรบัอตัรา
การหมุนของมอเตอรใ์นแกน X ทีร่ะยะระหว่าง 10 mm ถงึ 40 mm เท่ากบั 705.836 Step/mm และทีร่ะยะระหว่าง 50 
mm ถงึ 100 mm เท่ากบั  746.900 Step/mm และปรบัอตัราการหมุนของมอเตอรใ์นแกน Y ทุกระยะ เท่ากบั 793.464 
step/mm ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพ่นในแกน X และ Y เฉลีย่เท่ากบั 0.04 มลิลเิมตร และ 0.05 มลิลเิมตร 
ตามล าดบั และ มอีตัราการไหลที่ระยะเกลยีว 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm ตามล าดบั ที่ 0.010, 0.022, 0.044, 0.048, 
และ 0.056 cm3/s ตามล าดบั  

 

ค าส าคญั : การพ่นอตัโนมตั,ิ การประยุกตใ์ชเ้ครื่องซเีอน็ซ,ี เครื่องดไีอวายซเีอน็ซ ี
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Development and Study an Efficiency of Automatic Sprayingby DIY CNC 
Machine 

 

Wongsakorn Auampakdee1 , Nichapa Noiin1 , Maneeket Roblok2 , Kanyarat Mingmitr3 and            
Chainarong Raktham1,* 

 

 

Abstract 

 This research was aimed to develop and study an efficiency of automatic air brush spray with Do-It-
Yourself (DIY) Computer Numerical Control (CNC). Firstly, its parts were designed by Tinkercad program and 
printed with 3D printer. Secondly, the CNC was mainly conducted by Arduino UNO R3. Furthermore, CNC 
Shield V3 controlled stepper motors simultaneously in three axes, and the solenoid valve switched on the circuit 
of air flow. Air brush spray is controlled by solenoid valve to limit air flow rate in conjunction with Arduino IDE 
and Laser GRBL programs to design spray characteristic and direct the air brush spraying direction. DIY CNC 
spray characteristic was sprayed at stages 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100 mm respectively and air 
flow rates of 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mm respectively.  

 DIY CNC machine controls X-axis, Y-axis and Z-axis, the spray distance is exactly as specified. By 
adjusting the motor rotation rate in the X axis at a distance between 10 mm to 40 mm equal to 705.836 step / 
mm and at a distance between 50 mm and 100 mm equal to 746.900 step / mm and adjust the motor rotation 
rate to be in the Y-axis every distance Equivalent to 793.464 step / mm, the mean spraying tolerances in the X 
and Y axes were 0.04 mm and 0.05 mm respectively, and flow rates at threads of 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mm 
respectively were 0.010, 0.022, 0.044, 0.048, and 0.056 cm3 / s respectively. 

Keywords : Automatic spraying, Application of CNC machine, DIY CNC Machine 

 

 

 

1Faculty of Education Uttaradit Rajabhat University 27 Injaimee Road, Tha-it Sub-District, Muang District, Uttaradit, 53000  
2Ban Kaeng Wittaya School 343 Moo 1, Ban Kaeng Subdistrict, Si Satchanalai District, Sukhothai Province 64130  
3Phitsanulok Pittayakom School Liang Muang Road, Tha Thong Subdistrict, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000  
*Corresponding author e-mail: glaraktham@gmail.com  

mailto:glaraktham@gmail.com


550 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

บทน า 

 การพ่นเป็นงานทีม่กัเกดิปัญหาในเรื่องของ การพ่นทีส่ไีม่สม ่าเสมอ พ่นไม่ตรงกบัขอบเขตทีก่ าหนดไว ้เกดิการ
เยิม้ของส ี หรอื สเีป็นเมด็ ผูพ้่นจะตอ้งสามารถควบคุมระยะการพ่นใหค้งที ่ ควบคุมความเรว็ในการพ่น และ ควบคุม
ขอบเขตในการพ่นใหต้รงกบัทีก่ าหนด เพื่องานทีม่คีุณภาพ เช่นในดา้นของความสม ่าเสมอของสทีีพ่่น [1] 

 ปัจจบุนัมผีูค้ดิคน้ เครื่องกลต่างๆทีน่ ามาใชร้่วมกบัเครื่อง Computer Numerical Control  (CNC, ซเีอน็ซ)ี เช่น 
การพฒันาเครื่องจกัรซเีอน็ซขีนาดเลก็เพื่อตดัแผ่นอลมูเินียมคอมโพสติ [2] ,เครื่องเจาะแผ่น  PCB จากการควบคมุดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์[3], และ เครื่องกดัซเีอน็ซชีนิด3แกนดว้ยตวัควบคุมแบบพไีอด ี[4] ซึง่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่
ในทศิทาง แกน X แกน Y และแกน Z ตามตอ้งการไดอ้ย่างแมน่ย า [5] ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่องเครื่องกดัแผงวงจร
พมิพก์ึง่อตัโนมตั ิ [17] ทีพ่บว่าการสัง่งานผ่านหน้าจอสมัผสัแบบคาปาซทิฟีจะตอบสนองต่อการกดสัง่งาน และ แสดงผล
ของค าสัง่ต่างๆ 100 เปอรเ์ซน็ต ์…..[17] 

การน าหลกัการทีค่วบคมุการเคลื่อนทีข่องเครื่องซเีอน็ซมีาใชร้่วมกบัการพ่นจะสามารถควบคมุระยะห่างของการพ่น 
ขอบเขต และความเรว็ทีส่ม ่าเสมอตลอดการพ่นในงานทีจ่ าเป็นตอ้งอาศยั ระยะห่างของการพ่นทีค่งทีแ่ละความเรว็ใน
การพ่นทีค่งทีเ่ช่น การพ่นเคลอืบกระจกเพื่อป้องกนัรงัสอีนิฟราเรดส าหรบัผลติหน้าต่าง [6] และการพ่นเคลอืบผวิกระจก
โซลารเ์ซลลใ์หส้ามารถท าความสะอาดตวัเองได ้[7]  

 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเครื่องซเีอน็ซทีีม่กีารท างานรว่มกบัแอรบ์รชัในการพ่นโดยการใชเ้ครื่อง
ซเีอน็ซใีนการควบคุมการเคลื่อนทีใ่นทศิทางตามแกน X แกน Y และแกน Z ส าหรบัการพ่นอตัโนมตั ิ เพื่อศกึษา
ประสทิธภิาพการพ่นตามแนวแกน Xและแกน Y ดว้ยการพ่นเป็นเสน้ตรงความยาว 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
และ 100 mm ทีก่ าหนดไดต้รงตามค าสัง่ พรอ้มทัง้ศกึษาอตัราการไหลของสารละลายสผีสมอาหารสสีม้แดง 735 ตราดาว 
ทีร่ะยะเกลยีวต่างๆของแอรบ์รชัในการพ่น เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปรมิาณสารละลายทีพ่่นกบัเวลาใชพ้จิารณาระยะ
เกลยีวกบัละลองทีใ่ชพ้่น 

 

อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 

เครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซถีูกออกแบบชิน้สว่นของอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Tinkercad [8] 
เพื่อน าไปขึน้รปูดว้ยเครื่อง 3D Printer Ultimaker 3 จากนัน้น าชิน้สว่นมาประกอบกบัเครื่องดไีอวายซเีอน็ซ[ี9] และ Air 
Brushรุ่น HD-130เขม็ฉีดยาขนาด 0.2 mm [10] เป็นเครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซ ีซึง่เครื่องพ่นอตัโนมตัิ
ท างานโดยการเขยีนค าสัง่ G-code ผ่านโปรแกรม Aruduino IDE [11] จากนัน้ออกแบบเสน้ทางการพ่นดว้ยโปรแกรม 
Laser GRBL [12] โปรแกรมจะสง่ขอ้มลู G-code ไปทีบ่อรด์ Arduino UNO R3 [13] เพื่อควบคุม CNC Shield V3 ใน
การสัง่การ Stepper Motor Bipolarผ่าน โมดลู A4988 [14] ในการควบคุมการเคลื่อนที ่ในแกน x และ แกน y  โดยที ่
Solenoid Valve ชนิด  2/2 แบบระบบเปิด-ปิดโดยตรง [15] มหีน้าทีใ่นการควบคมุในการเปิด-ปิดการท างานของแรงดนั
ลมในการพ่นทีแ่กน z จากหวัพน่ Air Brush ถงึ base ทีร่ะยะ 2 cm จงึท าใหเ้ครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซี
สามาถควบคมุการพ่นของ Air Brush ตามระยะทีก่ าหนดได ้ดงัภาพที ่ 1  
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ภาพท่ี 1 แผนผงัการพฒันาเครือ่งพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่อง ดไีอวาย ซเีอน็ซ ี

 การสอบเทยีบการพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซทีีม่คี่า Step Motor ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเคลื่อนทีใ่น
แกน x และ แกน y โดยการพ่นเป็นเสน้ตรง10 mm จ านวน 5 เสน้โดยแต่ละเสน้ห่างกนัเป็นระยะ1.5 cm แลว้ท าซ ้าแบบ
เดยีวกนัน้ีส าหรบัเสน้ตรงทีม่คีวามยาว 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 และ 100 mm ตามล าดบั และท าการวดัความ
ยาวของเสน้ตรงทีไ่ดจ้ากการพ่นในระยะต่างๆมาค านวณหาค่า stepper motors ทีเ่หมาะสมหลงัจากนัน้ท าการพ่นเป็น
เสน้ตรงแบบเดมิเพื่อหาประสทิธภิาพการพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซดีว้ยเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนจาก
สมการที ่(1) 

   
|𝐸−𝑆|

𝑆
 x 100%                       (1) 

 Tinkercad 

.STL File 

Ultimaker 3 

Work piece 

 

3D Printer 

 

DIY CNC Air Brush 

เครื่องพ่นอตัโนมตั ิ

Arduino IDE Firm ware GRBL 

Laser GRBL Work File 

G-code 

Arduino UNO R3  

 

 

Stepper Motor Bipolar + Solenoid Valve 

 

+ CNC Shield V3 

 

 

Axis X, Y, Z 

สามารถควบคุมการพ่นของ Air brush ตามระยะทีก่ าหนดได ้

CNC Shield V3 

ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่ง 

ขัน้ตอนการสัง่การพ่น 
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เมื่อ E คอื ค่าทีว่ดัได,้ S คอืค่าทีก่ าหนดน ามาเทยีบกบัระยะทีก่ าหนด และหาอตัราการไหลของสารละลายน ้าต่อสผีสม
อาหารสสีม้แดง 735 ตราดาวทีอ่ตัราสว่น 100:0.20 g  ทีร่ะยะเกลยีว 0.5, 1, 1.5, 2, และ 2.5 mm ตามล าดบั 

     ผลการทดลอง  

 การพฒันาเครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซ ี สรา้งขึน้จาก Air pump HS08 Series mini Air 
Compressor มแีรงดนัลมที ่15-25 psi แรงดนัลมทีใ่ชค้อื 25 ทีบ่รเิวณปล่อยแรงดนัลมจะม ีAir regulator เป็นอุปกรณ์
กรองสิง่ปนเป้ือนทีม่ากบัแรงดนัลม และ Solenoid Valve เป็นตวัเปิดปิดแรงดนัลมจากตวั Air pump โดยผ่าน Delay 5V 
ทีเ่ชื่อมต่ออยู่กบับอรด์ Arduino UNO R3 และ CNC shield V3  บรเิวณทีพ่่นใช ้Air brush รุน่ HD-130 เขม็ฉีดขนาด 
0.2 mm ปรบัอตัราการไหลไดจ้ากการหมุนระยะเกลยีวทีส่ว่นทา้ยของ Air brush ขบัเคลื่อนโดยใชโ้มดลู A4988 เป็น
อุปกรณ์ควบคุม Stepper motor axis xเป็นตวัขบัเคลื่อน แกน x และ Stepper motor axis y เป็นตวัขบัเคลื่อน แกน y  มี
ต าแหน่งการวาง Air brush ทีต่รงกลางของเครื่องสามารถพ่นไดโ้ดยมขีนาดไม่เกนิ ความยาว 10 เซนตเิมตร x ความ
กวา้ง 5 เซนตเิมตร ทีต่ าแหน่ง base ดงัภาพที ่2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2 เครื่องพ่นอตัโนมตัดิว้ยเครื่อง ดไีอวาย ซเีอน็ซ ี

 การทดสอบประสทิธภิาพการพน่ดว้ยเครื่อง ดไีอวาย ซเีอน็ซ ี ในแนวแกน X หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอืที่
เสน้ตรงระยะ 10 mm, 20 mm, 30 mm, และ 40 mm ตามล าดบั ปรบัอตัราการหมุนเป็น 705.836 Step/mm และทีร่ะยะ 
50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm และ 90 mm และ 100 mm ตามล าดบั ปรบัอตัราการหมนุเป็น 746.900 Step/mm 
โดยมคีา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแนวแกน X หลงัปรบัอตัราการหมุนเฉลีย่เท่ากบั 0.04 mm ดงัภาพที ่3 
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ภาพท่ี 3  การสอบเทยีบระยะทางในการพ่นของแกน X ก่อน-หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอื ระยะ 10, 20, 30, 40, 50, 
60, 70,  80, 90 และ 100 mm โดยทีแ่ผนภมูแิทง่สขีาวเสน้ทบึ แทนระยะทางทีพ่่นไดก้่อนการสอบเทยีบเครื่องมอืและ
แผนภูมแิท่งสขีาวเสน้ปะแทนระยะทางการพ่นของแกน X หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอื 
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ภาพท่ี 4  การสอบเทยีบระยะทางในการพ่นของแกน Y ก่อน-หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอืระยะ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70,  80, 90 และ 100 mm โดยทีแ่ผนภมูแิท่งสขีาวเสน้ทบึแทนระยะทางทีพ่่นไดก้่อนการสอบเทยีบเครื่องมอืและ
แผนภูมแิท่งสขีาวเสน้ปะแทนระยะทางการพ่นของแกน Y หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอื 

  จากการทดสอบประสทิธภิาพการพ่นเสน้ตรงในแนวแกน Y หลงัการสอบเทยีบเครื่องมอืที่เสน้ตรงระยะ 10 
mm, 20 mm, 30 mm, และ 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm ,90 mm และ 100 mm ตามล าดับ โดยปรับ
อตัราการหมุนเท่ากบั 793.464 Step/mm มคี่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแกน Y เฉลีย่เท่ากบั 0.05 mm ดงัภาพที ่4 

ค่าเปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคลื่อนและค่าเปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในแนวแกน X เสน้ตรงระยะ 
10 mm, 20 mm, 30 mm, และ 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm ,90 mm และ 100 mm ตามล าดบั เท่ากบั 

(0.6% ± 0.12%), (0.4% ± 0.19%), (0.4%± 0.12%), (0.3% ± 0.09% ), (0.3%± 0.07%), (0.5% ± 0.06%), 

(0.4% ± 0.03%), (0.2% ± 0.07% ), (0.2% ± 0.12%), และ (0.2% ± 0.04%) ตามล าดบั  

 เปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคลื่อนและค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ในแนวแกน Y เท่ากบั (2.0% ± 

0.31%), (0.8% ± 0.26%),(0.4% ± 0.12%), (0.4% ± 0.09% ), (0.7% ± 0.10%), (0.4% ± 0.08%), (0.4% ± 

0.05%), (0.2% ± 0.05% ), (0.2% ± 0.06%), และ 0.2% ± 0.09%) ตามล าดบั ดงัตารางที่ 1 โดยมคี่าเปอร์เซน็ต์

ความคลาดเคลื่อนและค่าเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของแนวแกน X เฉลี่ยเท่ากบั 0.3%± 0.09% และ

แนวแกน Y เท่ากบั 0.6%± 0.12% 
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ตารางท่ี 1 ค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนและค่าเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของแนวแกน X และแกน Y 
เสน้ตรงระยะ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, และ 100 mm ตามล าดบั 

 การทดสอบอตัราการไหลที่ระยะเกลียว 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm มีอตัราการไหลเท่ากบั 0.010, 0.022, 
0.044, 0.048, และ 0.056 cm3/sตามล าดบั จะเหน็ไดว้่าอตัราการไหลจะเพิม่ขึน้ตามระยะเกลยีวทีม่ากขึน้ดงัภาพที ่5 

ระยะท่ีก าหนด (mm) ค่าเปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคล่ือนและค่า

เปอรเ์ซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ใน

แกน X (%±%) 

ค่าเปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคล่ือนและค่า

เปอรเ์ซ็นต์ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน ใน

แกน Y (%±%) 

10 0.6 ± 0.12 2.0 ± 0.31 

20 0.4± 0.19 0.8 ± 0.26 

30 0.4 ± 0.12 0.4 ± 0.12 

40 0.3 ± 0.09 0.4 ± 0.09 

50 0.3 ± 0.07 0.7 ± 0.10 

60 0.5 ± 0.06 0.4 ± 0.08 

70 0.4 ± 0.03 0.4 ± 0.05 

80 0.2 ± 0.07 0.2 ± 0.05 

90 0.2 ± 0.12 0.2 ± 0.06 

100 0.2 ± 0.04 0.2 ± 0.09 
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ภาพท่ี 5 แผนภมูแิสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเกลยีวและอตัราการไหล 
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การทดสอบอตัราการไหลทีร่ะยะเกลยีว 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm มอีตัราการไหลของสารละลายสผีสม
อาหารสสีม้แดง 735 ตราชา้งดาว ทีอ่ตัราสว่น 100 : 0.20 g เท่ากบั 0.010, 0.022, 0.044, 0.048, และ 0.056 cm3/s 
ตามล าดบั  

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 การพฒันาและการศกึษาประสทิธภิาพการพ่นอตัโนมตัดิ้วยเครื่องดไีอวายซเีอน็ซใีนการควบคุมการท างาน
ของ แกน X แกน Y และ แกน Z สามารถพ่นเสน้ตรงในแนวแกน X โดยปรบัอตัราการหมุนของมอเตอรเ์ป็น 705.836 
Step/mm ในระยะ 10,20,30, 40 mm และ 746.900 Step/mm ทีร่ะยะ 50, 60, 70, 80, 90, และ 100 mmเครื่องสามารถ
พ่นเสน้ตรงในแนวแกน X ระยะการพ่นเสน้ตรงทีต่รงตามค าสัง่ทีป้่อนเขา้ไปในโปรแกรม โดย มคี่าความคลาดเคลื่อนไม่
เกนิ 0.04 มลิลเิมตร ลากเสน้ตรงในแนวแกน Y หลงัจากท าการสอบ เทยีบเครื่องมอืแล้ว โดยปรบัอตัราการหมุนของ
มอเตอรเ์ป็น 793.464 step/mm พบว่า เครื่องสามารพ่นเสน้ตรงในแนวแกน Y ไดร้ะยะการพ่นเสน้ตรงทีต่รงตามค าสัง่ที่
ป้อนเขา้ไปในโปรแกรม โดยมคี่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 0.05 มลิลเิมตร มคี่าเปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนและค่า
เปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเฉลีย่ในแนวแกน X เท่ากบั 0.3% ± 0.09% และแกน Y เท่ากบั 0.6% ± 0.12% 
โดยมอีตัราการไหลทีร่ะยะเกลยีว 0.5, 1, 1.5, 2 และ 2.5 mm มอีตัราการไหลเท่ากบั 0.010, 0.022, 0.044, 0.048, และ 
0.056 cm3/s ตามล าดบั  

 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเฉลี่ยสูงสุดของแกน X เท่ากับ 0.04 มิลลิเมตร และแกน Y เท่ากับ 0.05 
มลิลเิมตร ซึง่มคี่าใกลเ้คยีงกนั สอดคลอ้งกบัการสรา้งเครื่องกดั CNC ขนาดเลก็ส าหรบัการผลติแบบหล่อโฟมหายแบบ
แยกชิ้น [16] ที่มคี่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยสูงสุดของแกน X และแกน Y มคี่าใกล้เคยีงกนั โดยค่าความคลาดเคลื่อน
เฉลีย่ ไม่เกนิ 0.5 มลิลเิมตร 
  
 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผูว้จิยัขอขอบคุณ ทุกภาคสว่นทีใ่หก้ารสนบัสนุนสถานทีใ่นการด าเนินงานวจิยั และ เจา้หน้าทีศ่นูยอ์ุทยาน
วทิยาศาสตรท์ีก่รุณาใหค้ าแนะน าต่างๆในขัน้ตอนการกดัชิน้งานปริน้เตอร ์3D ในการน ามาขึน้รปูเป็นเครื่องพ่นอตัโนมตัิ
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 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคใ์นการประเมนิเพื่อหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยบ์น
หลงัคาทีม่ศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้า กรณีศกึษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยใชข้อ้จ ากดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้ใน
การคดัเลอืกพืน้ทีอ่าคารและใชโ้ปรแกรมในการวเิคราะหศ์กัยภาพเชงิเทคนิค จากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า จากพืน้ที่
ทัง้หมด มอีาคารจ านวน 87 อาคารที่ผ่านการคดัเลอืก 216 อาคาร ซึ่งมพีื้นที่ทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตัง้ระบบ แผง
พลงังานแสงอาทติยท์ัง้หมดประมาณ 115,400.99 ตารางเมตร และจากพืน้ทีห่ลงัคาของอาคารทีเ่หมาะสมทัง้หมด และ
จากพื้นทีห่ลงัคาของอาคารทีเ่หมาะสมทัง้หมด ซึ่งพื้นที่ดงักล่าวสามารถตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยไ์ดจ้รงิจ านวน 
23,076 แผง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 46,590.44 ตารางเมตร โดยมีศักยภาพเชิงเทคนิคทัง้หมดรวมกันประมาณ 
13,473.03 MWh/year 

 

ค าส าคญั :  ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา การประเมนิศกัยภาพเชงิเทคนิค โซลารร์ฟูทอ็ป 
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ABSTRACT  

This research aims to assess the applicable rooftop area with a potential for solar PV rooftop 
installation in the case study area of Chulalongkorn University. Determine the suitable building with potential 
by applying the limitations of solar rooftop such as roofing structural and shading which affects the installation 
process and system energy production. Utilising the Geographical Information System (GIS) to assess the 
applicable area and using software for technical potential analysis. In conclusion, the result represents that 87 
out of 216 buildings at Chulalongkorn University are suitable rooftop for solar PV installation. The rooftop area 
is a total of 115,400.99 sq.m. where 23,076 PV panels can be installed on the rooftop surface. (approximately  
46,590.44  sq.m.) Therefore, the overall annual energy production is approximately 13,473.03 MWh.  

 

 

Keywords :  Solar PV system, Potential assessment, Solar rooftop 
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บทน า  

 แนวโน้มการน าเทคโนโลยผีลติไฟฟ้าดว้ยระบบเซลลแ์สงอาทติยห์รอื PV system (photovoltaic system) มี
เพิม่มากขึน้เนื่องจากตน้ทุนส าหรบัของระบบและการตดิตัง้ลดลง อกีทัง้ยงัเป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่ายขึน้โดย
ปัจจุบนัภาครฐัมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยอ์ย่างต่อเนื่อง อาท ิการมโีครงการน า
ร่อง (pilot project) ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาอย่างเสรใีนปี พ.ศ.2559 นอกจากนี้ยงัมเีป้าหมายการผลติ
ไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ 6GWh ภายในปี พ.ศ.2579จากแผนพัฒนาผลิตก าลังไฟฟ้าของประเทศไทย 
(PDP2015) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ.2558-2579 (AEDP2015) [1] โดยส าหรบัพืน้ที่
ในเมอืงหรอืเขตชุมชนทีม่คีนอยู่อาศยัอย่างแออดัเนื่องดว้ยขอ้จ ากดัเรื่องพืน้ที่ส าหรบัการตดิตัง้ท าใหร้ะบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาหรอืโซลาร์รูฟทอ็ป(solar pv rooftop) นัน้ได้รบัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างมากส าหรบัการ
น ามาช่วยลดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวนัและจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเป็นพืน้ทีส่ถาบนัการศกึษาทีม่กีลุ่มผูใ้ช้ไฟฟ้า
มากและการใชม้แีนวโน้มการใชเ้พิม่ขึน้อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีม่ปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าตอนกลางวนัสงู  [2] จากรายงานขอ้มลู
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การใชไ้ฟฟ้าแบบรายเดอืนของหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัของปีงบประมาณ 2560 [3] ทัง้ 12 เดอืน มี
การใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 50,843.56 MWh โดยจะเหมาะสมกบัระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบไม่มตีัวกกัเกบ็
พลงังานเนื่องจากไฟฟ้าที่ผลติโดยเซลล์แสงอาทติย์จะต้องผลติและใชท้นัที อย่างไรกต็ามไม่ใช่ทุกอาคารที่เหมาะสม
ส าหรบัการติดตัง้โซล่าร์รูฟทอ็ปเนื่องจากการติดตัง้ระบบบนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการผลติ
ไฟฟ้าลดลงอย่างมาก อาท ิพืน้ทีอ่บัแสงอาทติย ์(shading) เป็นตน้  

 การศกึษานี้จงึท าการศกึษาประเมนิศกัยภาพเชงิพื้นที่ส าหรบัการติดตัง้โซลารร์ูฟทอ็ปกรณีศกึษาเขตพืน้ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัโดยท าการศึกษาเกี่ยวกบัระบบพลงังานแสงอาทติย์และขอ้จ ากดัที่เกี่ยวข้องกบัการติดตัง้
โซลารร์ูฟทอ็ปในประเทศไทยทัง้ทางดา้นวศิวกรรมและดา้นขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานเพื่อใช้
ประกอบการศกึษาประเมนิในครัง้นี้ เช่น โครงสรา้งอาคาร ทศิทางในการวางแผงโซลารเ์ซลล์(solar pv panel) เป็นตน้ 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นเกณฑส์ าหรบัการคดัเลอืกพืน้ทีแ่ละอาคารทีเ่หมาะสมกบัการตดิตัง้และมศีกัยภาพในการผลติไฟฟ้าและ
น าพืน้ทีท่ีไ่ดม้าออกแบบการวางและจ านวนแผงโซลารเ์ซลลเ์พื่อประเมนิก าลงัการตดิตัง้โดยการใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์
ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดโ้ดยผลทีไ่ดเ้ป็นแบบรายปี 

 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

  งานวจิยันี้ศกึษาการประเมนิศกัยภาพเชงิพืน้ทีข่องแผงพลงังานแสงอาทติยช์นิดตดิตัง้บนหลงัคา กรณีศกึษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท าการศกึษาขอ้จ ากดัในการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย์ ทัง้ขอ้จ ากดัทางดา้นวศิวกรรม ดา้น
ขอ้ก าหนด โดยใชข้อ้จ ากดัทีศ่กึษาเพื่อท าการประเมนิหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการตดิตัง้โซลารร์ฟูทอ็ปและมศีกัยภาพใน
การผลติไฟฟ้า การศกึษาจะประเมนิโดยการอา้งองิขอ้มลูอาคาร ณ ปัจจุบนั ทัง้หมด 216 อาคาร จากส านกับรหิารระบบ
กายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั [4] และการใชเ้ครื่องมอืทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อช่วยในการประเมนิผล อาท ิระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร ์ (GIS) ส าหรบัการเกบ็ขอ้มลูพืน้ที ่ ทัง้นี้จากการใชโ้ปรแกรมในการวดัค านวณพืน้ทีห่ลงัคาในการศกึษา และ
การทวนสอบวดัสถานทีจ่รงิ โดยการสุม่ตรวจสอบวดัพืน้ทีข่อง 1 อาคาร พบว่าทัง้สองวธิไีดผ้ลลพัธใ์กลเ้คยีงกนั จงึถอืว่า
เป็นวธิทีีม่คีวามน่าเชื่อถอื และสามารถใชใ้นการศกึษาได ้[2] ในการศกึษานี้ใชโ้ปรแกรม ไดแ้ก่ ArcGIS SketchUp Pro 
2021 และ SolarEdge Designer ซึง่เป็นโปรแกรมทีช่ว่ยวเิคราะห ์ออกแบบระบบ ประกอบกบัตวัแปรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
และการประเมนิพืน้ทีแ่ละศกัยภาพเชงิเทคนิค 

1. ขอ้จ ากดัในการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์
1.1 ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตัง้โซลารร์ฟูทอ็ปก าหนดโดย คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน [5] 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ กจิการพลงังานแบบตอ้งขออนุญาต และแบบไมต่อ้งขออนุญาตในการตดิ-
ตัง้ 
ในสว่นเรื่องระบบรวมไปถงึคุณสมบตัแิละองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการตดิตัง้โซลารร์ฟูทอ็ปจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก า
หนดเพื่อมาตรฐานและความปลอดภยั  [6] อาท ิชนิดของอนิเวอรเ์ตอร ์(Inverter) เป็นตน้  

1.2 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดิตัง้และประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าทีแ่สดงในตารางที่1 รวมถงึขอ้จ ากดัทางดา้น
วศิวกรรม ดงัปัจจยัทีแ่สดงในตารางที ่2 เป็นสว่นทีจ่ะตอ้งพจิารณาเพื่อตรวจสอบใหพ้ืน้ทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์เพื่อใหร้ะบบมปีระสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้า 
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ตารางท่ี 1 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดิตัง้และประสทิธภิาพในการผลติไฟฟ้าของโซลารร์ฟูทอ็ป 

 

เกณฑก์ารประเมนิ ค าอธบิาย 

พืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสม พืน้ทีท่ีไ่ม่มคีุณสมบตัเิหมาะสมส าหรบัการตดิตัง้แผงพลงังาน
แสงอาทติยอ์ย่างชดัเจน เน่ืองจากพืน้ทีเ่หล่าน้ีสว่นใหญ่จะไม่มี
อาคารบา้น หรอื มเีพยีงเลก็น้อย เช่น ลานจอดรถ รา้นสะดวกซือ้
ขนาดเลก็ บรเิวณทีถู่กปกคลุมอย่างชดัเจนโดยตน้ไมใ้หญ่ 

พืน้ทีล่านกวา้งส าหรบักจิกรรม และบ่อน ้า พืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรบักจิกรรมทัว่ไป มกัเป็นพืน้ทีท่ีม่บีรเิวณกวา้ง และ
ไม่มสีิง่ปลกูสรา้ง เช่น ลานกจิกรรมส าหรบันกัศกึษา บรเิวณแหล่ง
น ้าธรรมชาต ิเช่น บ่อน ้าในวทิยาเขต 

พืน้ทีก่บัการใชง้านจรงิ การใชง้านจรงิของพืน้ทีใ่นแต่ละสว่น โดยทีพ่ืน้ทีบ่นดาดฟ้าอาคาร
ทีม่อีาจจะไม่สามารถใชง้านไดท้ัง้หมด ทัง้นี้จะแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัในการใชป้ระโยชน์พืน้ทีใ่นสว่นนัน้ เช่น ยมิ (Gym)  
สนามกฬีา สนามเทนนิส สระว่ายน ้า 

 

 

เกณฑก์ารประเมนิ ค าอธบิาย 

พืน้ทีท่ีม่กีารอบัแสงอาทติยท์ีช่ดัเจน บรเิวณพืน้ทีท่ีม่กีารอบัแสงอาทติย ์โดยอาคารในพืน้ทีจ่ากการ
ประมวลผลจากภาพดาวเทยีมนัน้ จะเหน็ไดช้ดัว่าพืน้ทีถู่กปกคลุม 
และไม่ไดร้บัแสง หรอืไดร้บัแสงอาทติยน้์อยมาก โดยพืน้ทีห่ลาย
แห่งในวทิยาเขต มโีอกาสทีจ่ะเป็นพืน้ทีอ่บัแสงอาทติย ์มตีน้ไม้
ขนาดใหญ่ อาท ิตน้จามจุร ีเป็นตน้ 

 

1.3  การค านวณทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ประเมนิก าลงัการผลติตดิตัง้ของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาบนพืน้ทีข่องแต่ละอาคาร [1] 
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ก าลงัการผลติตดิตัง้ = จ านวนแผง x ก าลงัของแผง   (1) 

  การประเมนิอา้งองิจากฐานขอ้มลูความเขม้รงัสอีาทติยร์ะดบัต าบลส าหรบัประเทศไทย ปี 2560 เขตปทมุวนั 
ส าหรบัค่ารงัสแีสงอาทติยใ์ชค้่าเฉลีย่ของขอ้มลูทัง้ 12 เดอืน โดยมคี่าเท่ากบั 18 MJ/m²-day [7] ก าหนดค่าพารามเิตอร ์
(parameter) และสมมตฐิานดงัแสดงในตารางที ่3 เพื่อใชใ้นการวเิคราะหผ์่านโปรแกรม 

 

2. การรวบรวมขอ้มลู 
 การส ารวจและรวบรวมขอ้มลูอาคารในพืน้ทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตปทุมวนั แยกขอ้มลูและรายละเอยีด
อาคารลงในตารางขอ้มลูโดยอา้งองิ หมวดหมู ่ จ านวนและขอ้มลูอาคารจากส านกับรหิารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รวมถงึพกิดัของอาคารดว้ยGoogle Map ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูละตจิดู (latitude)และลองจจิดู (longitude) 
ทัง้นี้ขอ้มลูจ านวนชัน้ของอาคารเพื่อใชใ้นการประเมนิความสงูของอาคารในการประเมนิโดยใชค้วามสงูระยะดิง่สงูสดุ
ของอาคารในประเทศไทย [8] ก าหนดมคี่าเท่ากบั 3.5 เมตร ต่อ 1 ชัน้อาคาร ยกตวัอย่างเช่น อาคาร 2 ชัน้ จะประมาณ
ความสงูอาคารเท่ากบั 7 เมตร เป็นตน้ 

2.1 การประเมนิรายอาคาร 

2.1.1 ใชเ้กณฑด์งัแสดงใน ตารางที ่1 ส าหรบัการคดัเลอืกขอ้มลู ใชโ้ปรแกรม ArcGIS ในการประเมนิเพื่อคดัพืน้ทีไ่ม่
เหมาะสมออกและบนัทกึผลการประเมนิลงตารางขอ้มูล ตวัอย่างพืน้ทีท่ีไ่ม่ผ่านเกณฑใ์นตารางที ่1 ดงัรปูที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รปูที ่1 ตวัอย่างพืน้ทีท่ีถู่กคดัออกตามเกณฑท์ีก่ าหนดในการประเมนิพืน้ที ่

 

2.1.2 การประเมนิศกัยภาพดว้ยขอ้จ ากดัทางวศิวกรรม 

  ขอ้จ ากดัทีม่ผีลต่อการตดิตัง้ระบบโซลารร์ฟูทอ็ป ทัง้ดา้นของการตดิตัง้ และประสทิธภิาพซึง่มผีลต่อปรมิาณ
ไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ส าหรบัการประเมนิและคดัเลอืกอาคารจากผลใน2.3.1 โดยใชเ้กณฑข์อ้จ ากดั
ทางดา้นวศิวกรรม ดงัทีแ่สดงใน ตารางที ่2 และ รปูที ่2 คอืตวัอย่างพืน้ที ่และอาคารทีไ่ม่ผ่านการประเมนิ 
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ตารางที ่2 เกณฑส์ าหรบัการประเมนิพืน้ทีศ่กึษา 

 

คุณสมบตั ิ ค าอธบิาย 

พืน้ทีท่ีข่าดความพรอ้ม
ดา้นโครงสรา้ง ความ
เหมาะสมของหลงัคา 

ถงึแมว้่าพืน้ทีจ่ะมอีาคารอยู่ แต่หลงัคาอาจไม่เหมาะกบัโครงสรา้งส าหรบัการตดิตัง้แผง
พลงังานแสงอาทติย ์เช่น อาคารอนุรกัษ์ เชงิคุณค่า สถาปัตยกรรม เช่น บา้นเรอืนไทย 
หลงัคาประเภทนี้ทีไ่ม่สามารถแบกรบัน ้าหนกัของแผงและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการตดิตัง้ได ้

ความชนั ความชนัของหลงัคาจะเป็นหนึ่งในคุณสมบตัทิีจ่ะพจิารณาร่วมกบัโครงสรา้งของหลงัคา 
โดยความชนัควรอยู่ทีป่ระมาณ  10 - 15 องศา 

ทศิทางการตดิตัง้ แนวทีเ่หมาะสมส าหรบัการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย ์อยู่ในระนาบแนว ทศิตะวนัออก-
ทศิตะวนัตก เป็นแนวทีร่บัแสงไดต้ลอดวนั โดยส่งผลใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทติยส์ามารถ
ท างานทีป่ระสทิธภิาพสงูสุดในการผลติกระแสไฟฟ้า ในทางกลบักนั แนวทศิเหนือ-ทศิ
ใต ้สามารถรบัแสงไดเ้พยีงครึง่วนั ท าใหป้ระสทิธภิาพลดลงครึง่หนึ่ง 

 

 

คุณสมบตั ิ ค าอธบิาย 

การอบัแสง (Shading) ตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยจ์ะตอ้งตดิตัง้ในบรเิวณทีไ่ดร้บั ปรมิาณแสงแดดเท่ากนั
ตลอดทัง้วนั หลกีเลีย่งการอบัแสงอาทติยโ์ดยการตดิตัง้แบบหลกีเลีย่งบรเิวณทีม่ี
สิง่ก่อสรา้งทีจ่ะท าใหเ้กดิเงาพาดทบั เช่น ตน้ไม ้และ อาคารสงู 

 

 

 

 

 

 

    รปูที ่2 ตวัอย่างพืน้ทีท่ีถู่กคดัออกตามเกณฑข์อ้จ ากดัทางวศิวกรรม 
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2.1.3  การประเมนิการอบัแสงอาทติย ์

  การประเมนิสามารถแบ่งได ้2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ประเมนิเบือ้งตน้ดว้ย GIS และการส ารวจพืน้ทีจ่รงิ และใช้
โปรแกรม SketchUp Pro 2021 ส าหรบัท าแบบจ าลองเพื่อตรวจสอบการแสงเงาแบบละเอยีดมากขึน้ เน่ืองดว้ยในแต่ละ
ช่วงเวลาอาจมแีสงสอ่งไม่เท่ากนั ตวัอย่างดงัรปูที ่2 แบบจ าลองการอบัแสงอาทติยข์องอาคารตวัอย่าง การท า
แบบจ าลองแสงเงาของชว่งเวลาทีต่่างกนั แสดงในรปูที ่3 โดยพืน้ทีท่ีผ่่านการประเมนิและเป็นพืน้ทีอ่บัแสงอาทติย์ พืน้ที่
หรอือาคารนัน้จะถูกคดัออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รปูที ่2 แบบจ าลองการอบัแสงอาทติยข์องอาคารตวัอย่างในพืน้ทีศ่กึษาโดยใช ้SketchUp Pro 2021 
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  รปูที ่3 แบบจ าลองการอบัแสงอาทติยใ์นแต่ละช่วงเวลาเดอืนมกราคมโดย SketchUp Pro 2021 

 

2.1.4  การวดัพืน้ทีห่ลงัคาอาคาร 

  โปรแกรม ArcGIS เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวดัหาพืน้ที ่ใชค้ าสัง่การวดั (measure) เกบ็ขอ้มลูพืน้ทีใ่นหน่วย
ตารางเมตร และการวดัหลงัคาจะท าการวดั จากพืน้ทีห่ลงัคาทัง้หมดของอาคารทีผ่่านการคดัเลอืก 

 

2.2  วเิคราะหข์อ้มลู Data Analysis 

 การวเิคราะหป์รมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาแต่ละอาคารที่ผ่าน
การคดัเลอืก โดยการประเมนิดว้ยโปรแกรม SolarEdge Design โดยก าหนดระบบผลติกระแสไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทติย์
แบบต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยมรีายละเอยีดสมมตฐิาน ดงัตารางที่ 3 โดยโปรแกรม SolarEdge Design จะถูกใช้
ในการวเิคราะห์ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ ก าหนดค่าพื้นฐานระบบ วางแผงเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคาโดย
ค านึงถงึความเหมาะสมในการตดิตัง้จรงิ ท าการประเมนิโดยการออกแบบจดัวางแผงใหเ้หมาะสมทีสุ่ดกบัพืน้ที่ และใหม้ี
ค่าการสูญเสยีจากการอบัแสงของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (shading loss) น้อยที่สุด โดยมคี่า shading loss ไม่เกนิ 1%
 ก าหนดสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามสมมติฐานในตารางที่ 3 และหลกีเลี่ยงสิง่กดีขวางบน
อาคารทีส่ามารถมองเหน็ผ่านภาพจากระบบ GIS จากนัน้ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบจะถูกค านวณโดย
โปรแกรม ผลทีไ่ด ้ไดแ้ก่ จ านวนแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ก าลงัการตดิตัง้สงูสดุ (kWp) และปรมิาณการผลติไฟฟ้าแบบราย
ปี (MWh/year) 

 

ตารางที ่3 สมมตฐิานประกอบการวเิคราะหข์อ้มลูของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา 

 

รายการ สมมตฐิาน 

1.ต าแหน่งพกิดัทีต่ัง้ ละตจิดูที ่13.74 ลองจจิดูที ่100.54 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2.Solar tracking mode Fixed 

3.ประสทิธภิาพเซลลแ์สงอาทติย ์ 14% 

4.ประสทิธภิาพอนิเวอรเ์ตอร ์ 90% 

5.ค่าสญูเสยีจากดนิ (Soiling Losses) 3% 
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6.ทศิทางการวางแผง (azimuth) ก า ห น ด ว า ง แ ผ ง ต า ม แ น ว ข อ ง ห ลั ง ค า ต า ม ข้ อ จ า กัด 
ส าหรบัพืน้ทีด่าดฟ้าก าหนดใหแ้ผงหนัตามและแนวการวางตวัขอ
ง อาคารโดยให้มุ่งไปทางทิศใต้ (azimuth = 180 องศา) 
เพื่อประสทิธภิาพสงูสดุของการรบัรงัสอีาทติย ์

7.มมุเอยีงของการวางแผง (tilt angle) สอดคล้องตามละติจูดและลองจิจูดของประเทศไทย และ 
ส าหรบัหลงัคาก าหนดความชนัเท่ากบั 15 องศา 

7.แผงเซลลแ์สงอาทติย ์ Monocrystalline 

ก าลงัไฟฟ้าทีผ่ลติ (Pmax) 405 W ต่อ แผง 

ขนาดภายนอก 2015 x 1002 x 40 mm  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการรวบรวมขอ้มลู 
  จากการศกึษาและรวบรวมขอ้มลูพืน้ที ่ อาคารในมหาวทิยาลยั มจี านวนอาคารทัง้หมด 216 อาคาร 
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ ส านกังานมหาวทิยาลยั คณะ วทิยาลยั โรงเรยีน และสถาบนั โดยจะมกีารรวบรวมขอ้มลูละตจิดู 
(latitude) ลองจจิดู (longitude) และจ านวนชัน้ของอาคารเพื่อใชใ้นการประเมนิความสงูของอาคารในการประเมนิ 
ตวัอย่างการเกบ็บนัทกึขอ้มลูดงั ตารางที ่4 

ตารางที ่4 ตวัอย่างตารางผลการรวบรวมขอ้มลู 
 

หมวดหมู ่ ชื่ออาคาร จ านวนชัน้ 
ความสงู พืน้ทีอ่าคาร พกิดั 

(เมตร) (ตารางเมตร) ละตจิดู ลองจจิดู 

ส านกังานมหาวทิยาลยั คลงัเกบ็เอกสาร 6 21 1,387.31 13.742220   100.526166 

  ธรรมสถาน 2 7 927.51 13.739915   100.526339 

 

2. ผลการประเมนิรายอาคาร 
  จากการประเมินรายอาคารมีอาคารที่ผ่านการคัดเลือกทัง้หมด 91 อาคาร โดยใช้ข้อจ ากัดรวมถึงใช้           
การวิเคราะห์แสงเงา Shading Impact Analysis (SIA) ในการคดัเลือกอาคาร อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีอาคารที่ไม่
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูของพืน้ทีห่ลงัคาได ้4 อาคาร ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหม้อีาคารทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในการตดิตัง้
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ทัง้หมด 87 อาคาร โดยมพีืน้ทีห่ลงัคาอาคารทัง้หมด 115,400.99 ตารางเมตร โดยตารางที่ 5 แสดงตวัอย่างการบนัทกึ
ขอ้มลูการประเมนิผลรายอาคาร 

 

 ตารางที ่5 ตวัอย่างการบนัทกึขอ้มลูการประเมนิคดัเลอืกรายอาคาร 

 

หมวดหมู ่ ชื่ออาคาร ต าแหน่งพืน้ที ่ โครงสรา้ง  
การอบัแสง 

สรุป 
เบือ้งตน้ SIA 

ส านกังานมหาวทิยาลยั คลงัเกบ็เอกสาร ผ่าน ผ่าน อาจอบัแสง ไม่อบัแสง ผ่าน 

  ธรรมสถาน ผ่าน ผ่าน อาจอบัแสง ไม่อบัแสง ผ่าน 

 

3. ผลการประเมนิศกัยภาพเชงิเทคนิค 
  ผลการประเมนิศกัยภาพเชงิเทคนิคจากการใชโ้ปรแกรม SolarEdge Designer ในการวเิคราะหเ์พื่อออกแบบ
และหาค่าพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบเซลลแ์สงอาทติย ์โดยมตีวัอย่างตารางบนัทกึผล ดงัตารางที ่6 

  

 

 

 

ตารางที ่6 ตวัอย่างตารางการประเมนิศกัยภาพเชงิเทคนิคส าหรบัการประเมนิรายอาคาร 

 

รายชื่ออาคาร 
พืน้ทีต่ดิตัง้ จ านวนแผง ก าลงัการตดิตัง้ ศกัยภาพเชงิเทคนิค 

(ตารางเมตร) (แผง) (kWp) (MWh/Year) 

คลงัเกบ็เอกสาร 42.39 21 1,387.31 62.25 

ธรรมสถาน 14.13 7 927.51 47.95 

 

 จากผลการวเิคราะหจ์ากโปรแกรมSolarEdge 
Designerออกแบบและวางแผงบนพืน้ทีห่ลงัคาอาคารสามารถโดยมพีืน้ทีท่ีส่ามารถตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ดจ้รงิทัง้
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หมดจ านวน 23,076 แผง ซึง่มกี าลงัการตดิตัง้สงูสดุรวมเท่ากบั 9,369.73 kWp โดยเป็นศกัยภาพเชงิเทคนิคเทา่กบั 
13,473.03 MWh/year 
 

4. ขอ้ก าหนดกบัการตดิตัง้ ส าหรบักจิการพลงังาน 
 จากผลอาคารทีผ่่านการคดัเลอืกและมศีกัยภาพเชงิเทคนิคมขีนาดใหญ่และจะตอ้งมกีารท าเรื่องเพื่อขอใบอนุ
ญาตกบัคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังานใหถู้กตอ้ง ตามขอ้ก าหนดในเอกสาร [5] 

 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวจิยั 

      งานวจิยันี้เป็นการศกึษาประเมนิศกัยภาพเชงิพืน้ทีต่ดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยช์นิดตดิตัง้บนหลงัคา พืน้ที่
กรณีศกึษาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จากการประเมนิพืน้ทีก่รณีศกึษา จากอาคารทัง้หมดจ านวน 216 อาคาร มอีาคาร
ทัง้หมดจ านวน 87 อาคารทีผ่่านเกณฑค์ดัเลอืกพืน้ทีแ่ละการประเมนิรายอาคารในการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติย์ จาก
เกณฑข์อ้จ ากดัทีศ่กึษาร่วมกบัการใชโ้ปรแกรมเพื่อคดัพืน้ทีท่ีไ่ม่เหมาะสมต่อการตดิตัง้และไม่มปีระสทิธภิาพในการผลติ
ไฟฟ้าซึง่การวเิคราะหป์รมิาณไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคาของอาคารโดยการใช้
โปรแกรมค านวณและออกแบบระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยจ์ากพืน้ทีห่ลงัคาอาคารทัง้หมดประมาณ108,521.68 
ตารางเมตร พืน้ทีน่ี้สามารถตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ดจ้รงิจ านวน 23,076 แผง และสามารถคดิเป็นพืน้ทีไ่ดป้ระมาณ  
46,590.44 ตารางเมตร ทุกอาคารทัง้หมดรวมกนัมกี าลงัการผลติตดิตัง้สงูสุดเท่ากบั 9,369.73 kWp และมศีกัยภาพเชงิ
เทคนิคทัง้หมดเท่ากับ 13,473.03 MWh/year โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่ออาคารเท่ากบั  154.86 
MWh/year อ้างอิงจากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของทุกหน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ2560 [2]            
ซึ่งมีปริ-มาณการใช้ไฟฟ้าทัง้หมด 50,843.56 MWh/year จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการติดตัง้แผงพลงังาน
แสงอาทติยบ์นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมนัน้สามารถช่วยทดแทนการใชไ้ฟฟ้าไดค้ดิเป็น 26.50% ของการใชไ้ฟฟ้่าทัง้หมดของ
มหาวทิยาลยั 

2.ขอ้เสนอแนะ 

 การวดัพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์เป็นกระบวนการท างานเกี่ยวกบัข้อมูลในเชงิพื้นที่ด้วยระบบ
คอมพวิเตอรเ์ท่านัน้ ซึง่ปัจจยับางประการอาจท าใหเ้กดิการคลาดเคลื่อนของขอ้มลูได้ ดงันัน้การประเมนินี้จงึเป็นเพยีง
แค่แนวทางหนึ่งในการประเมนิพืน้ทีส่ าหรบัการศกึษาและวจิยัเท่านัน้ อย่างไรกต็ามเพื่อเพิม่ความแม่นย าและป้องกนั
การคลาดเคลื่อนของขอ้มลู ดว้ยประการนี้จงึแนะน าใหม้กีารวดัพืน้ทีจ่รงิดว้ยอุปกรณ์ทีม่มีาตรฐานก่อนการน าขอ้มลูไป
ใชเ้พื่อการวางแผนตดิตัง้ระบบจรงิ ทัง้นี้การประเมนิพืน้ทีต่ดิตัง้บนหลงัคาสามารถปรบัใชไ้ดก้บัพืน้ทีอ่ื่นทีส่นใจไดโ้ดย
การปรบัเกณฑใ์นการคดัเลอืกพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัพืน้ทีท่ีส่นใจศกึษา 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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งานวิจัยฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความอนุเคราะห์ของส านักบริหารระบบกายภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และสถาบนัวจิยัพลงังานจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีใ่หค้ าแนะน า รวมถงึขอ้มูลทีจ่ าเป็นต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ 
ต่อการศกึษาวจิยัมา ณ ทีน่ี้ 
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บทคดัย่อ 

  



571 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

ในการศกึษานี้เป็นการประดษิฐอ์ุปกรณ์อเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใชส้ าหรบัการทดลองและการ
สาธติเกี่ยวกบัไฟฟ้าสถิต การออกแบบเป็นการอาศยัมอสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดเอน็เป็นตวับ่งชีค้วามเป็น
ประจุบวกหรอืลบของวตัถุทีน่ ามาทดสอบ และใชอ้อปแอมป์ส าหรบัเป็นตวัจ่ายแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัขาเกตและขาเดรน
ของมอสเฟต ซึง่ดว้ยเทคนิคดงักล่าวนี้ชุดอุปกรณ์สามารถตรวจสอบไดท้ัง้ประจุบวกและประจุลบโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
มอสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดพต่ีอร่วม อุปกรณ์ทีส่รา้งขึน้น้ีไดน้ าไปใชต้รวจสอบประจุทีไ่ดจ้ากสามวธิกีารไดแ้ก่ 
การขดัถูวตัถุ การเหนี่ยวน าร่วมกบัการค่ายประจุ และการไบอสัแรงดนัไฟฟ้าค่าต่างๆ ให้กบัแผ่นตวัน า จากผลการ
ทดลองทัง้ 3 วธิพีบว่ามคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการทางแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

ค าส าคญั :  อเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การพจิารณาขัว้ของประจุ เครื่องดมกลิน่ประจุ การสาธติเกีย่วกบัไฟฟ้า
สถติ 
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In this study, the invention of an electronic electroscope is used for electrostatic experiments and 
demonstrations. The design is based on an n-channel metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 
(MOSFET) to indicate the positive or negative charges of the tested objects. We also used the operational 
amplifiers (Op-Amps) to supply voltage to the gate and drain terminals of the MOSFET. With this technique, 
the electroscope can detect both positive and negative charges without a p-channel MOSFET requirement. It 
is used to detect the charges from three methods: object rubbing, induction with discharge, and biasing the 
various voltages to the conductor. The results from all methods are consistent with the electromagnetic principle. 

 

Keywords :  electronics electroscope, determining polarity of charge, charge sniffer, electrostatic 
demonstration 
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 บทน า  

อิเล็กโทรสโคป (electroscope) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรบัการตรวจวดัการเกิดไฟฟ้าสถิตบนวตัถุที่ต้องการ
ตรวจสอบ ซึ่งอุปกรณ์ดงักล่าวนี้จะนิยมใช้ส าหรบัการสาธติหรอืการทดลองทางด้านฟิสกิสใ์นบทเรยีนต้นๆ เกี่ยวกบั
แม่เหลก็ไฟฟ้า ทัง้นี้อเิลก็โทรสโคปแบบดัง้เดมิทีเ่ป็นทีคุ่น้เคยไดแ้ก่ วธิกีารใชแ้ผ่นตวัน าบาง (metal leaf) ตดิไวท้ีป่ลาย
ดา้นในของแท่งตวัน าไฟฟ้า (ภายในภาชนะปิดเพื่อป้องกนักระแสลมรบกวน) ปลายอกีดา้นหนึ่งทีเ่หลอืของแท่งตวัน าจะ
ถูกจดัวางไวภ้ายนอกภาชนะ โดยจะเรยีกปลายดา้นนี้ว่าเป็นอเิลก็โทรดตรวจจบั (sensing electrode) ซึง่เมื่อมกีารน า
วตัถุทดสอบทีม่ไีฟฟ้าสถติเกดิขึน้มาใกลก้บัดา้นอเิลก็โทรดตรวจจบันี้ แผ่นตวัน าบางทัง้สองจะกางแยกออกจากกนั จุด
ดอ้ยของอุปกรณ์ดงักล่าวนี้คอื ไม่ว่าประจุทีเ่กดิขึน้จะเป็นประจชุนิดบวกหรอืชนิดลบ ตวัแผ่นตวัน ากจ็ะกางออกเสมอ ท า
ให้ผู้ทดลองไม่ทราบชนิดของประจุทีเ่กดิขึน้ ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาได้มกีารน าเสนอวธิกีารใชอุ้ปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์   
[1-2] หรอืวธิกีารต่อวงจรอเิลก็ทรอนิกสใ์หม่ขึน้โดยเฉพาะ [3-10] เพื่อการระบุชนิดของประจุไฟฟ้าที่น ามาตรวจสอบ 
โดยจะมกีารเรยีกอุปกรณ์ดงักล่าวนี้ว่า “อเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic electroscopes)” 
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จากการศกึษาถึงอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสร์ูปแบบต่าง ๆ เราได้มุ่งความสนใจไปทีว่ธิกีารออกแบบ
โดยใชม้อสเฟต (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET) ซึ่งเป็นงานวจิยัทีต่พีมิพ์ในปี ค.ศ. 
2019 [9] โดยในงานวจิยัดงักล่าวเป็นการออกแบบโดยใชม้อสเฟตทัง้แบบช่องทางเดนิกระแสชนิดเอน็ (n-channel) และ
ชนิดพ ี(p-channel) เพื่อท าให้อเิลก็โทรสโคปสามารถระบุได้ทัง้ประจุบวกและลบ ซึ่งได้ใช้มอสเฟตแบบช่องทางเดนิ
กระแสชนิดเอน็ส าหรบัตรวจวดัประจุบวก ส่วนมอสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดพจีะใชต้รวจวดัประจุลบ อย่างไรก็
ตามในระหว่างท าการทดลองเราพบว่าหากมกีารควบคุมแรงดนัไฟฟ้าทีเ่หมาะสม พรอ้มทัง้มกีารเติมประจุบวกเริม่ตน้
ค่าหนึ่งใหก้บัมอสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดเอน็ ตวัมอสเฟตจะสามารถใชร้ะบุชนิดประจุไดท้ัง้ชนิดบวกและลบ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชม้อสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดพต่ีอร่วม 

ส าหรบังานวจิยันี้จะเป็นการออกแบบวงจรโดยใชม้อสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดเอน็ท างานร่วมกบัออป
แอมป์ (Operational Amplifiers; Op-Amps) เพื่อสรา้งเป็นอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่รายละเอยีดจะไดม้กีาร
กล่าวถงึในหวัขอ้ถดัไป 

 

2. อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

2.1 อปุกรณ์และหลกัการท างาน 
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รปูที ่1 โครงสรา้งของอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดอ้อกแบบใหม่ 

 ตามรูปที ่1 แสดงโครงสรา้งของอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดอ้อกแบบขึน้ครัง้นี้ ซึง่จะประกอบดว้ย 
มอสเฟตแบบช่องทางเดนิกระแสชนิดเอน็ (M1) 1 ตวั ออปแอมป์ 2 ตวั (A1 และ A2) ตวัเกบ็ประจุ 2 ตวั (C1 และ C2) ตวั
ต้านทานแบบปรบัค่าได้ 2 ตวั (R1 และ R2) ตวัต้านทานค่าคงที่ 1 ตวั (R3) สวติช์อเิลก็ทรอนิกส ์1 ตวั (sw) และแท่ง
อเิลก็โทรดทีส่รา้งขึน้จากลวดทองแดงยาว 20 cm จ านวน 1 เสน้ โดยการท างานของระบบสามารถอธบิายไดด้งันี้  

 ปลายดา้นนอกของลวดทองแดงถูกใชส้ าหรบัเป็นอเิลก็โทรดตรวจจบั ปลายดา้นในถูกต่อไวก้บัขาเกต (gate) 
ของมอสเฟตและตวัเกบ็ประจุ C1 โดยหน้าทีข่องตวัเกบ็ประจุ C1 คอืการเพิม่ค่าความจุไฟฟ้าทีข่าเกตของมอสเฟต ทัง้นี้
เพื่อให้สามารถรองรบัประจุได้มากขึน้ ออปแอมป์ A1 ต่อรวมกบัตวัต้านทาน R1 และ R3 ท าหน้าที่ร่วมกนัสองหน้าที่
ได้แก่ การควบคุมให้แรงดันไฟฟ้าที่ขาเดรน (drain) ของมอสเฟต (Vd) มีค่าคงที่ประมาณ 100 mV ซึ่งเท่ากับ
แรงดนัไฟฟ้า V1 (ไดจ้ากการปรบัค่าตวัตา้นทาน R1) หน้าทีท่ีส่องไดแ้ก่การแปลงค่ากระแสเดรน (Id) ทีไ่หลผ่านมอสเฟต
ไปเป็นค่าแรงดนัไฟฟ้า (Vo1) โดยทีค่่าของ Vo1 นี้จะมคี่าเท่ากบั Vo1 = V1 + IdR3  ออปแอมป์ A2 ต่อร่วมกบัตวัต้านทาน 
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R2 ตวัเกบ็ประจุ C2 และสวติชอ์เิลก็ทรอนิกส ์sw ท าหน้าทีเ่ปรยีบเทยีบค่าแรงดนัไฟฟ้าอา้งองิ V2 กบัค่าแรงดนัไฟฟ้า 
Vo1 แลว้สง่ต่อผลการเปรยีบเทยีบกลบัไปยงัขาเกตของมอสเฟต 

 จากการทดลองในเบือ้งตน้พบว่า กระแส Id ทีเ่หมาะสมทีม่อสเฟตจะยงัคงรกัษาไวไ้ด ้(โดยไม่กลบัไปเป็นศนูย์
หลงัจากปล่อยสวติช)์ จะมคี่าอยู่ในช่วงประมาณไม่เกนิ 2 mA โดยในทีน่ี้เราไดเ้ลอืกก าหนดค่า Id ไวท้ีป่ระมาณเท่ากบั 1 
mA และไดม้กีารก าหนด R3 = 3.9 kΩ ซึง่จะมผีลท าใหไ้ด ้Vo1 มคี่าเท่ากบั 4 V  

 ในสภาวะเริม่ต้น ใหผู้ใ้ชง้านกดสวติช ์sw คา้งไว ้แลว้ท าการปรบัตวัตา้นทาน R1 เพื่อใหไ้ดแ้รงดนัไฟฟ้า (V1) 
ที่ขาอินพุตบวกของออปแอมป์ A2  มีค่าประมาณ 4 V ซึ่งจะมีผลท าให้มีประจุบวกสะสมที่ขาเกตของมอสเฟต M1 
จ านวนหนึ่ง โดยประจุจ านวนดงักล่าวนี้จะมผีลท าใหไ้ด ้Id มคี่าเท่ากบั 1 mA และได ้Vo1 = 4 V ป้อนกลบัไปทีข่าอนิพุต
ลบของออปแอมป์ A2 ต่อจากนัน้ใหผู้ใ้ชป้ล่อยสวติช ์ระบบกจ็ะคงค่าประจุทีข่าเกตและค่ากระแส Id ค่าดงักล่าวนี้ไว ้ทัง้นี้
ในทางปฏบิตัอิาจมกีารลดหรอืเพิม่จากคา่เริม่ตน้ไปเลก็น้อย อย่างไรกต็ามระบบกจ็ะยงัคงรกัษาระดบัของ Id ไวท้ีค่่าหนึ่ง 
มผีลท าใหไ้ด ้Vo1 คงทีค่่าหนึ่ง 

 ล าดบัต่อมา เมื่อมีการการน าวตัถุที่ต้องการตรวจสอบเขา้ใกล้กบัปลายด้านนอกของลวดตวัน าที่เป็นส่วน
อเิลก็โทรดตรวจจบั โดยในกรณีที่วตัถุมคี่าประจุเป็นบวกจะเกดิการเหนี่ยวน าประจุจนกระทัง่ค่าประจุบวกทีข่าเกตของ
มอสเฟตมคี่าสงูขึน้ กระแส Id และแรงดนัไฟฟ้า Vo1 กจ็ะมคี่าสงูขึน้กว่าค่าเริม่ตน้ ในทางตรงกนัขา้ม หากเป็นประจุลบก็
จะส่งผลให้ปริมาณประจุบวกด้านบริเวณขาเกตของมอสเฟตมีค่าลดต ่าลง ผลที่ตามมาคือค่ากระแส Id และค่า
แรงดนัไฟฟ้า Vo1 กจ็ะมคี่าลดต ่าลงกว่าค่าเริม่ตน้ 

 

 

 

 

 

รปูที ่2 อเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีบ่รรจุในกล่องพลาสตกิ 

 ส าหรบัรูปที ่2 แสดงตวัอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีบ่รรจุในกล่องพลาสตกิ โดยไดม้กีารวางต าแหน่ง
สวติชอ์เิลก็ทรอนิกส ์sw กา้นหมุนส าหรบัปรบัตวัต้านทาน R2 ปลายของอเิลก็โทรดตรวจจบั และขัว้ไฟฟ้าส าหรบัการ
ตรวจวดัแรงดนัไฟฟ้า Vo1 ไว้ภายนอกกล่อง ซึ่งผู้ใช้จะสามารถทราบผลการตรวจวดัประจุได้จากการน าโวลต์มเิตอร์
เชื่อมต่อกบัจุดวดัแรงดนัไฟฟ้าดงักล่าว 

 

2.2 วิธีการทดลอง 

 เพื่อเป็นการทดสอบคุณสมบตักิารท างานของอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดพ้ฒันาออกแบบขึน้ และ
ใชเ้ป็นแนวทางส าหรบ้การประยุกตใ์ชง้านต่อไป ในงานวจิยันี้ไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นสามตอนดงันี้ 



575 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 ตอนท่ี 1 : การทดสอบประจท่ีุได้จากการขดัถวูตัถโุดยตรง 

 ในตอนที ่1 นี้เป็นการน าท่อพวีซีแีละแผ่นโฟม EVA (Ethylene-Vinyl Acetate) ดงัแสดงในรปูที ่3 มาขดัถูกนั 
จากนัน้น าท่อพวีซีไีปตรวจสอบกบัอเิลก็โทรสโคปแบบแผ่นตวัน า ตามด้วยการน าไปทดสอบกบัอเิลก็โทรสโคปแบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และท าการสงัเกตผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบดงัแสดงในรปูที ่3 (ก) ล าดบัต่อมาน าแผ่นโฟม EVA ไปทดสอบ
กบัอเิลก็โทรสโคปทัง้สองแบบดงัแสดงในรปูที ่3 (ข) และท าการสงัเกตผลทดสอบเช่นเดยีวกบัท่อพวีซี ี

 ตอนท่ี 2 : การทดสอบประจท่ีุเหลือจากการเหน่ียวน าและการคายประจบุางส่วนท้ิง 

 ส าหรบัตอนที ่2 นี้ จะเริม่ตน้ดว้ยการขดัถูท่อพวีซีกีบัแผ่นโฟม EVA เช่นเดยีวกบัตอนที ่1 ดงัรปูที ่4 ในตอน
แรกใหน้ าท่อพวีซีไีปใชส้ าหรบัการเหนี่ยวน าประจุใหเ้กดิขึน้บนลวดทองแดง จากนัน้ใชม้อืแตะทีป่ลายลวดทองแดงอกี
ดา้นหนึ่งเพื่อคายประจุบรเิวณดงักล่าวออกไป แลว้จงึน าลวดทองแดงไปทดสอบกบัอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
แลว้สงัเกตผลทีไ่ดด้งัรปูที ่4 (ก) และในตอนหลงักใ็หท้ าเช่นเดยีวกบัตอนแรกแต่เปลีย่นเป็นแผ่นโฟม EVA ทีไ่ดจ้ากการ
ขดัถูในตอนแรก 

 ตอนท่ี 3 : การทดสอบประจจุากการป้อนแรงดนัไฟฟ้าให้กบัแผน่ตวัน า 

 ในตอนที ่3 เป็นการทดสอบใชแ้หล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงป้อนแรงดนัไฟฟ้าใหก้บัลวดตวัน าทีม่คีวาม
ยาว 30 cm และใชอ้เิลก็โทรสโคปตรวจสอบผลทีเ่กดิขึน้จากการแปรค่าแรงดนัไฟฟ้า 0 – 30 V (โดยเพิม่ค่าทลีะ 5 V) 
ดงัแสดงในรปูที ่5 

 

 

 

รปูที ่3 การทดสอบชนิดประจุกบัอเิลก็โทรสโคปทัง้สองแบบ ดว้ยท่อพวีซีใีนรปู (ก) และดว้ยแผน่โฟม EVA ในรปู (ข)  

 



576 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

รปูที ่4 การเหนี่ยวน าประจุใหก้บัลวดทองแดงดว้ยท่อพวีซีใีนรปู (ก) และดว้ยแผ่นโฟม EVA ในรปู (ข) 

แลว้ค่อยน าลวดทองแดงไปทดสอบกบัอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

 
รปูที ่5 การใชแ้หล่งจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงใหก้บัลวดตวัน า 

 

3. ผลการทดลอง  

3.1 ผลการทดลองตอนท่ี 1 

 ตามรปูที ่6 อเิลก็โทรสโคปแบบแผ่นตวัน าบางและเขม็บนหน้าปัดของโวลตม์เิตอรท์ีใ่ชส้ าหรบัวดัแรงดนัไฟฟ้า 
Vo1 ในสภาวะเริม่ตน้ โดยจะเหน็ไดว้่าแผ่นตวัน าทัง้สองของอเิลก็โทรสโคปแบบแผ่นตวัน าบางจะอยูต่ดิกนั และเหน็ไดว้่า
เขม็ของมลัตมิเิตอรช์ีอ้ยู่ทีแ่รงดนัไฟฟ้าประมาณเท่ากบั 4 V  

 พจิารณารูปที ่7 เป็นผลการใชท้่อพวีซีทีีไ่ดจ้ากการขดัถูกบัแผ่นโฟม EVA เขา้ใกลก้บัอเิลก็โทรสโคปทัง้สอง
โดยแผ่นตวัน าบางของอเิลก็โทรสโคปแบบแผ่นตวัน าจะกางแยกออกจากกนัดงัรปูที ่7 (ก) ในขณะทีเ่ขม็บนหน้าปัดของ
โวลต์มเิตอรล์ดต ่าลงเหลอืประมาณเท่ากบั 0 V ดงัรูปที ่7 (ข) นัน่คอืแสดงว่าประจุทีน่ ามาทดสอบเป็นประจุลบ ส าหรบั
รูปที ่8 แสดงผลการใชแ้ผ่นโฟม EVA ทีไ่ดจ้ากการขดัถูกบัท่อพวีซีใีนตอนแรก โดยจะเหน็ไดว้่าแผ่นตวัน าบางจะกาง
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แยกออกจากกนัดงัรูปที ่8 (ก) ในขณะทีเ่ขม็ของมลัตมิเิตอรจ์ะเบนไปทางขวามากขึน้อยู่ทีป่ระมาณ 8 V ดงัรูปที ่8 (ข) 
ทัง้นี้เป็นการแสดงใหเ้หน็ไดว้่าประจุทีน่ ามาทดสอบเป็นประจุบวก 

3.2 ผลการทดลองตอนท่ี 2 

 ส าหรบัรูปที ่9 (ก) และ 9 (ข) แสดงผลการทดสอบประจุบนลวดทองแดงทีเ่หลอืจากการคายประจุตามรูปที่  
4 (ก) และ 4 (ข) ตามล าดบั โดยในรูปที ่9 (ก) นัน้แสดงใหเ้หน็ว่าประจุที่คา้งอยู่นัน้เป็นประจุชนิดบวก เนื่องจากเขม็
ของมลัตมิเิตอรเ์บนไปทางขวามากกว่าค่าเริม่ตน้ (ประมาณเท่ากบั 8 V) ในขณะทีรู่ป 9 (ข) นัน้แสดงใหเ้หน็ว่าประจุที่
คา้งอยู่เป็นประจุชนิดลบ เนื่องจากเขม็ของมลัตมิเิตอรเ์บนไปทางซา้ยของค่าเริม่ตน้ (เหลอืประมาณ 0 V) 

 

 
รปูที ่6 สถานะเริม่ตน้ของแผ่นตวัน าบางและหน้าปัดของมลัตมิเิตอร ์
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                        (ก)          (ข) 

รปูที ่7 ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบประจจุากท่อพวีซี ีรปู (ก) เมื่อทดสอบดว้ยอเิลก็โทรดตวัน าบาง รปู (ข) เมื่อทดสอบ
ดว้ยอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 

 

3.3 ผลการทดลองตอนท่ี 3 

 ตามรูปที ่10 แสดงกราฟผลการทดสอบประจุในตอนที ่3 โดยทีแ่กน x คอืค่าของแรงดนัไฟฟ้าทีป้่อนให้กบั
ลวดตวัน า แกน y คอืค่าของแรงดนัไฟฟ้า Vo1 โดยจะเหน็ไดว้่า เมื่อแรงดนัไฟฟ้าของ V3 มคี่าสงูขึน้ แรงดนัไฟฟ้า Vo1 ก็
จะมคี่าสงูขึน้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   (ก)          (ข) 

รปูที ่8 ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบประจจุากแผ่นโฟม EVA รปู (ก) เมื่อทดสอบดว้ยอเิลก็โทรดตวัน าบาง รปู (ข) เมื่อ
ทดสอบดว้ยอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
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                                 (ก)          (ข) 

รปูที ่9 ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบประจจุากแผ่นโฟม EVA รปู (ก) เมื่อทดสอบดว้ยอเิลก็โทรดตวัน าบาง รปู (ข) เมื่อ
ทดสอบดว้ยอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 
 

รปูที ่10 กราฟความสมัพนัธร์ะหว่างแรงดนัไฟฟ้าทีป้่อนใหก้บัลวดตวัน ากบัแรงดนัขาออก 

 

4. สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 จากผลการทดลองทัง้สามตอนแสดงใหเ้หน็ว่าไดว้่าอเิลก็โทรสโคปแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดพ้ฒันาออกแบบขึน้ 
สามารถตรวจสอบการเกดิไฟฟ้าสถติบนวตัถุทดสอบได ้และทีเ่หนือกว่าอเิลก็โทรสโคปแบบแผ่นตวัน าบางคอืสามารถ
ระบุชนิดของประจุไฟฟ้าทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยตรง ผลการทดลองตอนที ่1 พบว่าประจุทีเ่กดิขึน้บนท่อพวีซีแีละแผ่นโฟม EVA 
นัน้เป็นประจุลบและประจุบวก ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการทดลองทีไ่ดม้กีารน าเสนอไวก้่อนหน้านี้ ส าหรบัตอนที ่
2 แสดงให้เหน็ว่าประจุที่คา้งอยู่บนลวดทองแดงจะเป็นชนิดตรงขา้มกบัการทดลองตอนที่ 1 ซึ่งสามารถอธบิายไดว้่า
ประจุชนิดดงักล่าวทีเ่หลอืน้ีในขณะท าการคายประจุ ประจุทีถู่กคายคอืประจุชนิดเดยีวกนักบัประจุทีค่า้งบนท่อพวีซีแีละ
แผ่นโฟม EVA ซึง่จะถูกผลกัมาดา้นตรงขา้มกบับรเิวณทีม่กีารน าท่อพวีซีแีละแผ่นโฟม EVA เขา้ใกล ้และในตอนที ่3 
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แสดงใหเ้หน็ว่า เราสามารถสรา้งสนามไฟฟ้าเพื่อท าใหม้อสเฟตน ากระแสเพิม่ขึน้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งน ามาสมัผสักบัขาเกต
โดยตรง และเรายงัอาจใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการตรวจสอบเพื่อหาค่าแรงดนัไฟฟ้าของแผ่นตวัน ายอ้นกลบัได้ 
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การศึกษาการวดัความเข้มข้นของโพแทสเซียมเฟอรไ์รไซยาไนดด้์วยวิธี 

ไซคลิกโวลแทมเมทรี โดยใช้ขัว้ไฟฟ้าท างานต้นทนุต า่ 
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บทคดัย่อ  

  

   ในงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัสมบตัทิางไฟฟ้าเคม ีโดยทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาสว่นประกอบส าคญัของระบบ 
ไซคลกิโวลแทมเมทร ีคอื ขัว้ไฟฟ้าท างานทีเ่ป็นวสัดุคารบ์อน นัน่คอื แกนดนิสอ ซึง่ไดท้ าการออกแบบและสรา้งระบบ
วเิคราะห์ด้วยเทคนิคไซคลกิโวลแทเมทร ีโดยได้ท าการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขัน้ตอน นัน่คอื ตอนที่ 1 การหา
พารามเิตอรท์ีด่ทีีสุ่ดในการใชว้สัดุคารบ์อนเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน โดยไดน้ าแกนดนิสอมาสรา้งเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน และ
ทดลองเปลีย่นความเขม้ของแกนดนิสอ ทีม่คีวามเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C โดยในการทดลอง
ไดม้กีารเพิม่ศกัยไ์ฟฟ้าตัง้แต่ 1 – 5 Vp-p ใหแ้ก่วงจรไซคลกิโวลแทมเมทร ีซึง่ข ัว้ไฟฟ้าท างานจุ่มอยู่ในสารละลายอเิลก็
โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดท์ีค่วามเขม้ขน้ 3 mM พบว่าความเขม้ของแกนดนิสอทีเ่หมาะสมในการน ามาใช้
เป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน คอื แกนดนิสอความเขม้ B เน่ืองจากกราฟมคีวามชนัสงูทีส่ดุคอื 3.611 ซึง่ท าใหท้ราบว่าแกนดนิสอ
ความเข้ม B มีค่าความไวในการวัดสูงที่สุด และ มีค่า R-squared เท่ากับ 0.8056 ในตอนที่ 2 ได้ท าการทดสอบ
ประสทิธภิาพของขัว้ไฟฟ้าท างานดว้ยการวดัความเขม้ขน้ของสารละลาย โดยใชแ้กนดนิสอความเขม้ B ซึง่ศกัยไ์ฟฟ้าที่
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จ่ายใหก้บัวงจรไซคลกิโวลแทมเมทร ีคอื 2 Vp-p และมกีารเปลีย่นความเขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม 
เฟอร์ไรไซยาไนด์ตัง้แต่ 1 – 3 mM พบว่าเมื่อสารละลายอเิลก็โทรไลต์โพแทสเซยีม เฟอร์ไรไซยาไนด์มคีวามเขม้ขน้
เพิม่ขึน้ สง่ผลใหก้ระแสไฟฟ้าแอโนดคิมคี่าเพิม่ขึน้เช่นกนั โดยมคี่า R-squared เท่ากบั 0.9992 กล่าวคอืค่าความเขม้ขน้
ของสารละลายอเิลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดแ์ปรผนัตรงกบักระแสไฟฟ้าแอโนดคิ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี 

 

ค าส าคญั:  ขัว้ไฟฟ้าเคม ี, ไซคลกิโวลแทมเมทร,ี ความเขม้ขน้ของโพแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนด 
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ABSTRACT  

  

 In this study, electrochemical properties were studied. In this work, the important component observed 
by researchers was electrodes. The purpose of this study is to develop a carbon-based material, it’s a pencil 
lead was design and construction of the analysis system, using cyclic voltammetry technic. The experiment is 
divided into two stages, the first is the determination of the best parameters of carbon materials. The 
experimental results show that the pencil with different Intensity was from 2H HB B 2B 4B and C. In the 
experiment, the potential from 1 – 5 Vp-p was added to to the cyclic voltammetry circuit in which the electrodes 
work immersed in the Potassium Ferricyanide electrolyte solution at a concentration of 3  mM. Since the slope 
of the graph is 3.611, this indicates that the b value is the fastest. R-square is equal to 0.8056. In the second 
stage, the performance of the working electrode was tested by measuring the concentration of the solution By 
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using a B intensity pencil lead, the electric potential supplied to the cyclic voltammetry circuit was 2 Vp.p and 
the concentration of the electrolyte solution was change from 1 - 3 mM. In addition, when the electrolyte solution 
concentration was increased the anodic current is also increased. R-square is equal to 0.9992 That is, the 
concentration of potassium electrolyte solution Ferris cyanide is proportional to the anodic current. Which is 
theoretical. 
 

Keywords :  Electrochemical, Cyclic voltammetry, Potassium Ferricyanide concentration 
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บทน า 

 ไซคลิกโวลแทมเมทรี เป็นเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมศกัย์ไฟฟ้าจากวงจร
อิเลคทรอนิคส์ภายนอกที่จ่ายให้แก่ข ัว้ไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้าเคม ีศกัย์ไฟฟ้าที่ให้แก่วงจรท าให้ข ัว้ไฟฟ้าท างานมคี่า
ศกัย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขนาดของกระแสไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธก์บัความเขม้ขน้ของสารที่เกดิปฏกิริยิา ปัจจุบนั
พบว่าการวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้าเป็นเทคนิคทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มนักวทิยาศาสตร ์(1) ซึง่สามารถวเิคราะหไ์ดท้ัง้เชงิ
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ อีกทัง้ยงัเป็นเทคนิคที่สามารถตรวจวดัได้อย่างรวดเร็ว ราคาถูก มีความถูกต้องแม่นย า 
สามารถพฒันาใหเ้ป็นอุปกรณ์ขนาดเลก็เพื่อใชง้านในภาคสนาม (2)  

 ในการวดัดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมร ีประกอบดว้ยขัว้ไฟฟ้า 3 ขัว้ คอื ขัว้ไฟฟ้าท างาน(working electrode) 
ขัว้ไฟฟ้าอ้างองิ(reference electrode) ขัว้ไฟฟ้าช่วย(auxiliary หรอื counter electrode) การท างานของระบบจะมกีาร
ป้อนศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างขัว้ไฟฟ้าท างานและขัว้ไฟฟ้าอา้งองิ โดยที่ศกัยไ์ฟฟ้าที่ป้อนใหก้บัขัว้ไฟฟ้ามลีกัษณะเป็น
รอบ ศักย์ไฟฟ้าในครึ่งรอบแรกจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับครึ่งรอบหลัง ศักย์ไฟฟ้าจะท าให้สารบางชนิดที่อยู่ใน
สารละลายสามารถเกดิปฏกิริยิา ถ่ายเทอเิลก็ตรอน(electron transfer reaction) บนผวิของขัว้ไฟฟ้าได ้นัน่คอื มกีารให้
หรอืรบัอเิลก็ตรอนทีข่ ัว้ไฟฟ้าท างาน  ซึง่การวเิคราะหจ์ะมกีารจ่ายศกัยไ์ฟฟ้าใหร้ะบบโดยมคี่าเพิม่ขึน้เป็นเชงิเสน้ ท าให้
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งเรียกกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นว่า กระแสไฟฟ้าแอโนดิค เมื่อ
ศกัยไ์ฟฟ้ามคี่าลดลงจะเกดิปฏกิริยิารดีกัชัน่ ส่งผลใหเ้กดิกระแสไฟฟ้าแคโทดคิ และกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านขัว้ไฟฟ้า
ท างาน ซึง่จะถูกตรวจวดั ดว้ยวงจรอเิลคทรอนิกสภ์ายนอก โดยขนาดของกระแสไฟฟ้ามคีวามสมัพนัธก์บัความเขม้ขน้
ของสารละลายอเิลก็โทรไลต์ที่เกดิปฏิกริยิา ซึ่งมขี ัว้ไฟฟ้าช่วย เป็นส่วนที่ท าให้ระบบครบวงจร (3,4) จากงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง ขัว้ไฟฟ้าท างาน(working electrode) เป็นขัว้ไฟฟ้าทีป่ฏกิริยิาของสารทีต่้องการวเิคราะหจ์ะเกดิปฏกิริยิา ซึง่
โดยทัว่ไปวสัดุทีใ่ชใ้นการท าขัว้ไฟฟ้าท างานจะผลติดว้ยวสัดุทีม่รีาคาแพง ถูกสารละลายกดักร่อนไดง้่าย เสื่อมสภาพไว 
โดยสง่ผลอย่างมากต่อความถูกตอ้งแม่นย า และความไวในการวเิคราะหส์ารละลายตวัอย่าง (5,6) 

 งานวจิยันี้จงึสนใจศกึษาการน าแกนดนิสอมาท าเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน (working electrode) เพื่อแทนขัว้ไฟฟ้า
แพลตนิัมทีม่รีาคาสงู  และมปีระสทิธใิกลเ้คยีงกบัวสัดุเดมิดว้ยเทคนิคไซคลกิโวแทมเมทร ีโดยมกีารออกแบบและสรา้ง
ระบบการวเิคราะหท์างเคมไีฟฟ้าขึน้เพื่อท าการทดสอบขัว้ไฟฟ้าท างาน 
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อปุกรณ์และวิธีการทดลอง (Materials and method) 

1. เตรยีมสารละลาย 
 ท าการเจอืจางสารละลายโพแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดซ์ึง่เป็นสารละลายอเิลก็โทรไลตใ์นน ้าดไีอใหม้คีวาม
เขม้ขน้ 1 2 และ 3 mM เแสดงในรปูที ่1 
 

 
 

รปูที ่1 การเตรยีมสารละลายโพแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดท์ีค่วามเขม้ขน้ 1 2 และ 3 mM 

 

 

2. เตรยีมขัว้ไฟฟ้าท างาน(working electrode) 

 น าแกนดนิสอชนิดต่างๆ ทีม่คีวามเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C มาประกอบเป็นขัว้ไฟฟ้า
ท างาน ดงัรปูที ่2 

 

 

 

 

 

  

(ก)       (ข) 

รปูที ่2 (ก) แกนดนิสอทีย่งัไม่ประกอบเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน  

 (ข) แกนดนิสอทีป่ระกอบเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน 

 

3. ออกแบบและสรา้งวงจรทีใ่ชท้ดสอบดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี
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 สญัญาณรูปสามเหลี่ยม ดงัรูปที่ 3 สร้างจากเครื่องก าเนิดสญัญาณของออสซลิโลสโคปรุ่น Keysight EDUX 
1002G ซึง่เป็นสญัญาณทีจ่่ายใหก้บัขัว้ไฟฟ้า และออสซลิโลสโคปจะท าการวดัสญัญาณเอาต์พุตในโหมด  X-Y ในเวลา
เดียวกนั เมื่อสญัญาณรูปสามเหลี่ยมผ่านไปยงัวงจรส่วนแรก (input signal circuit) สญัญาณไฟฟ้าอินพุตจะถูกปรบั
เพื่อใหส้ญัญาณลอยอยู่เหนือกราวน์ก่อนทีจ่ะถูกส่งไปยงัวงจรขัว้ไฟฟ้า(electrode circuit) ทีอ่ยู่ในสารละลายอเิลก็โทร
ไลต์ ท าใหเ้กดิปฏกิริยิาไฟฟ้าเคมทีีผ่วิของขัว้ไฟฟ้า โดยผลลพัธข์องการเกดิปฏกิริยิาไฟฟ้าเคมจีะสรา้งกระแสไฟฟ้าแค
โทดคิและกระแสไฟฟ้าแอโนดคิ ในส่วนสุดทา้ยจะมกีารแปลงจากกระแสไฟฟ้าใหเ้ป็นแรงดนัไฟฟ้าดว้ยวงจรแปลงกระ
ไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้า (current to voltage circuit) เพื่ อท าการวัดสัญญาณเอาต์พุตด้วยเครื่องวัดสัญญาณ
ออสซลิโลสโคป ดงัรปูที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                              รปูที ่3 แผนภาพวงจรจดัการสญัญาณไฟฟ้าของระบบไซคลกิโวลแทมเมทร ี

 

4. ทดสอบระบบดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี

 ท าการจ่ายสญัญาณรูปสามเหลี่ยมจากเครื่องก าเนิดสญัญาณ (signal generator) ของออสซิลโลสโคปรุ่น 
Keysight EDUX 1002G ไปยงัวงจรไซคลกิโวลแทมเมทร(ีcyclic voltammetry circuit) ซึง่ต่ออยู่กบัขัว้ไฟฟ้า (electrode) 
ที่อยู่ ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จากนั ้นวัดสัญญาณเอาต์พุตที่ออกจากวงจรไซคลิกโวลแทมเมทรี (signal 
measurement) ดว้ยออสซลิโลสโคป ซึง่ CH1 ท าการวดัสญัญาณอนิพุตทีเ่ขา้สูว่งจร CH2 ท าการวดัสญัญาณเอาตพ์ุตที่
ออกจากวงจร ดงัรปูที ่4(ก) และท าการวดัสญัญาณในโหมด X-Y ซึง่แกน X เป็น CH1 และแกน Y เป็น CH2 ดงัรปูที ่4(
ข) จากนัน้น าไปแสดงผลดว้ยคอมพวิเตอร ์ดงัรปูที ่4(ค) 
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(ก)       (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ค) 

รปูที ่4 (ก) สญัญาณเอาตพ์ตุทีว่ดัเทยีบแกนเวลา 

      (ข) สญัญาณเอาตพ์ุตทีว่ดัในโหมด X-Y 

       (ค) แผนภาพระบบการวดัดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ี
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5. ออกแบบการทดลอง 

 ผู้วจิยัได้ท าการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที่ 1 หาความเขม้แกนดนิสอทีเ่หมาะสมเพือ่ใชเ้ป็น
ขัว้ไฟฟ้าท างาน โดยไดท้ าการทดลองเปลี่ยนความเขม้ของแกนดนิสอ ทีม่คีวามเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 2H H HB B 2B 
4B และ C โดยมกีารจ่ายศกัยไ์ฟฟ้าใหแ้ก่วงจรไซคลกิโวลแทมเมทร ี1 – 5 Vp-p ซึง่ข ัว้ไฟฟ้าท างานจุ่มอยู่ในสารละลายอิ
เลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดท์ีค่วามเขม้ขน้ 3 mM และตอนที ่2 ท าการทดสอบประสทิธภิาพของขัว้ไฟฟ้า
ท างานดว้ยการวดัความเขม้ขน้ของสารละลาย โดยใชแ้กนดนิสอความเขม้ B ซึง่ศกัยไ์ฟฟ้าทีจ่่ายใหก้บัวงจรไซคลกิโว
ลแทมเมทร ีคอื 2 Vp-p และมกีารเปลีย่นความเขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดต์ัง้แต่ 1 
– 3 mM 

 

ผลการทดลอง 

 ในการงานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาและทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 หาความเขม้แกนดนิสอที ่
เหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน และตอนที่ 2 ท าการทดสอบประสทิธภิาพของขัว้ไฟฟ้าท างานดว้ยการวดัความ
เขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนด ์

ตอนท่ี 1 
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รปูที ่5 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างศกัยไ์ฟฟ้ากบักระแสแอโนดคิ ของแกนดนิสอทีม่คีวามเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 
2H H HB B 2B 4B และ C 

ผลการวัดแกนดินสอท่ีมีความเข้มแตกต่างกันตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C ด้วย Scanning Electron 

Microscopy (SEM) 
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รปูที ่6 รปูแสดงผลการวดัแกนดนิสอทีม่คีวามเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C ดว้ย Scanning 
Electron Microscopy (SEM) 

จากการทดลองตอนที ่1 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างศกัยไ์ฟฟ้ากบักระแสแอโนดคิ ของแกนดนิสอทีม่ี
ความเขม้แตกต่างกนัตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C ท าให้ทราบค่าความชนัของกราฟ ซึ่งมคี่า 1.8772, 2.5206, 
3.4213, 3.611, 2.7099, 2.5568 และ 1.8187 ตามล าดบั ดงัรปูที ่5 โดยความเขม้แกนดนิสอ B เป็นแกนดนิสอทีม่คีวาม
ชนัของกราฟสูงที่สุดคอื 3.611 ท าให้ทราบว่าความเขม้ของแกนดนิสอ B มคี่าความไวในการวดัสูงทีสุ่ด และ มคี่า R-
squared เท่ากบั 0.8056 ดงันัน้แกนดนิสอความเขม้ B จงึเหมาะสมที่สุดที่น ามาท าขัว้ไฟฟ้าท างาน รูปที่ 6 แสดงถึง
ความแตกต่างของลกัษณะพืน้ผวิแกนดนิสอในความเขม้ต่างๆจาก  scanning electron microscopy (SEM) ซึง่ผลทีไ่ด้
แสดงถึงองค์ประกอบของแกนดินสอโดยแกนดินสอ B มีค่า atomic percent C O Al Si Mg K เท่ากบั 31.83, 66.4, 
66,47, 0.76 และ 0.02 ตามล าดบั โดย ตอนที ่2 ท าการทดสอบประสทิธิภาพของขัว้ไฟฟ้าท างานด้วยการวดัความ
เขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลต์โพแทสเซยีม เฟอร์ไรไซยาไนด ์โดยใชแ้กนดนิสอความเขม้ B ซึง่ศกัยไ์ฟฟ้าทีจ่่าย
ใหก้บัวงจรไซคลกิโวลแทมเมทร ีคอื 2 Vp-p และมกีารเปลีย่นความเขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลตโ์พแทสเซยีม เฟอร์
ไรไซยาไนดต์ัง้แต่ 1 – 3 mM พบว่าเมือ่สารละลายอเิลก็โทรไลต์โพแทสเซยีม เฟอร์ไรไซยาไนดม์คีวามเขม้ขน้เพิม่ขึ้น 
ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าแอโนดคิมคี่าเพิม่ขึ้นเช่นกนั กล่าวคอืค่าความเขม้ขน้ของสารละลายอเิลก็โทรไลต์โพแทสเซยีม 
เฟอร์ไรไซยาไนด์แปรผนัตรงกบักระแสไฟฟ้าแอโนดคิ ซึง่เป็นไปตามทฤษฎ ีโดยมคี่า R-squared เท่ากบั 0.9992 ดงั
แสดงในรปูที ่7 

ตอนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างความเขม้ของของสารละลายอเิลก็โทรไลต์โพแทสเซยีม เฟอรไ์รไซยาไนดเ์ฟอร์
ไรไซยาไนดแ์ละกระแสไฟฟ้าแอโนดคิ 

 

สรปุผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
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 จากการศกึษาขัว้ไฟฟ้าท างาน โดยใชเ้ทคนิคไซคลกิโวลแทมเมทร ีซึง่ไดส้รา้งและออกแบบระบบการวเิคราะห์ 
ท าการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ตอน คอื ตอนที ่1 การหาพารามเิตอรท์ีเ่หมาะสม โดยมกีารก าหนดพารามเิตอรด์งันี้  
ความเขม้แกนดินสอทีเ่ป็นขัว้ไฟฟ้าท างานตัง้แต่ 2H H HB B 2B 4B และ C ท าให้ทราบว่าแกนดินสอความเขม้ B มี
ความเหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะน ามาท าเป็นขัว้ไฟฟ้าท างาน และในการทดลองตอนที ่2 เพือ่หาประสทิธภิาพของแกนดนิสอ
ความเขม้ B ท าใหท้ราบผลว่า แกนดนิสอความเขม้ B มคีวามสามารถในการวดัความเขม้ขน้ของสารละลายโพแทสเซยีม 
เฟอรไ์รไซยาไนด ์ไดซ้ึง่เมือ่เพิม่ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าแอโนดคิกจ็ะมคี่าเพิม่ขึ้นตามไปดว้ย 
กล่าวคือ ค่าความเข้มข้นของสารละลายแปรผนัตรงกับค่ากระแสไฟฟ้าแอโนดิค ซึง่เป็นไปตามทฤษฎี ทีผู่้วิจยัได้
ท าการศกึษา 
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 งานวจิยันี้ไดร้บัการสนับสนุนจากภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 
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การประเมินความคุ้มค่าของระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

กบัแผงพลงังานแสงอาทิตยแ์บบทุ่นลอยน ้า (กรณีศึกษา) 

 

วาดฝัน สนัน่ดงั1* และ ฐติศิกัดิ ์บุญปราโมทย2์ 

 

 

บทคดัย่อ 

  

จากปัญหาความไม่เพียงพอของเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าชวีมวล ขนาด 41.1 เมกะวตัต์ จึงหาแนวทางผลติ
ไฟฟ้าใหไ้ดต้ามสญัญาแต่ลดการใชเ้ชือ้เพลงิ โดยเป็นทีม่าของการศกึษาระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวลกบั
แผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ซึง่ลดการใชเ้ชือ้เพลงิชานออ้ยในช่วงกลางวนัได ้โดยใชพ้ืน้ทีบ่่อเกบ็น ้าใหเ้กดิ
ประโยชน์ จากการก าหนดสมมตฐิานเบือ้งตน้ น าผลประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการประหยดัเชือ้เพลงิมาค านวณทางการเงนิของ
โครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ขนาด 2.5 MWpdc ดงันัน้งานวจิยันี้ มคี่าใชจ้า่ย
ในการลงทุน (CAPEX) ของโครงการ เท่ากบั 79 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (OPEX) ประมาณ 333,000 บาท
ต่อปี และผลประโยชน์จากการประหยดัเชือ้เพลงิ 4,149 ตนัต่อปี คดิเป็น 5.2 ลา้นบาทต่อปี ท าการประเมนิกระแสเงนิ
สดส่วนลด ซึ่งใช้อัตราคิดลด 10% โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 371,820 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน 10.1% และ
ระยะเวลาคนืทุน 8.2 ปี จากดชันีทางการเงนิสรุปไดว้่า โครงการน้ีคุม้ค่าในการลงทุนและบรหิารจดัการเชือ้เพลงิไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

 

ค าส าคญั :  การประเมนิความคุม้ค่า ระบบผสมผสาน โรงไฟฟ้าชวีมวล พลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 
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Feasibility Study of Hybrid System between Biomass Power Plant  

and Floating Solar Panels (Case Study) 

 

Wardfhun Sanandang1* and Thitisak Boonpramote2 

 

 

ABSTRACT 

  

According to a problem of insufficiency of biomass fuel power plant which is 41.1 MW size, we find 
ways to produce electricity to comply with the contract. We focus mainly on fuel consumed reduction. That is 
the reason that we study the hybrid system between floating solar and biomass power plant, which can reduce 
the usage of bagasse fuel during the day by utilizing the area of water reservoir. From the initial hypothesis, we 
can be use the benefits derived from the fuel saving to calculate financially to determine the floating solar panels 
project which is 2.5 MWpdc size. Therefore, the capital expenditure (CAPEX) is 79 million THB and the operating 
expense (OPEX) is 333,000 THB per year. The benefit of fuel-saving 4,149 ton per year of bagasse fuel 
usability, which the cost 5.2 million THB per year. From all previous information, the DCF Model of this project 
is evaluated. To evaluate the DCF, we use discount rate at 10%. The NPV and IRR are 371,820 THB and 
10.1%, respectively. Accordingly, the PB is 8.2 years. From all the financial index, this project is a worthy 
investment and management. 

 

Keywords :  feasibility study, hybrid system, biomass power plant, floating solar 
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บทน า 

ปัจจุบนัโรงงานน ้าตาลกรณีศึกษาได้ท าการพฒันาเพื่อน าชานอ้อยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
เชือ้เพลงิเป็นต้นทุนหลกัของโรงไฟฟ้าสงูถงึ 60% โดยการบรหิารจดัการปรมิาณชานออ้ยทีเ่กดิขึน้ในระยะสัน้และระยะ
ยาว เพื่อน าเชือ้เพลงิมาใชไ้ดต้ลอดทัง้ปี ทัง้ในแง่ของการจดัหามาไวใ้นพืน้ทีเ่กบ็ส ารองเชือ้เพลงิ ใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณ
ที่ต้องใช้ ซึ่งหากเกดิวกิฤตชานอ้อยขาดแคลน (fuel shortage) ในช่วงปลายปี โรงไฟฟ้าชวีมวลอาจต้องลดก าลงัการ
ผลติไฟฟ้าลงกว่า 60% เพราะมชีานอ้อยไม่พอใช้ โดยแต่ละโรงจะใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลงิปรมิาณสูงถึง 85 -100% 
เนื่องจากฤดูกาลหบีออ้ยในประเทศไทยมรีะยะเวลาเพยีง 4-5 เดอืนเท่านัน้ คอืช่วงเดอืนธนัวาคมถงึเดอืนมนีาคมหรอื
เมษายน [1] รวมถงึประสทิธภิาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นโรงงานร่วมกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และสิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื
การใชพ้ลงังานทัง้หมดทีผ่ลติไดใ้หคุ้ม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสดุ [2] 

จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยั โดย Mahadevan (2015) [3] ได้ศกึษาระบบ
ผลติพลงังานแสงอาทติยแ์บบผสมผสานเพื่อลดต้นทุน ซึง่เชื่อมต่อกบัทรพัยากรทีม่อียู่และศกัยภาพในการผลติไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าชีวมวล ถัดมา Le et al. (2016) [4] พบว่า ในช่วงกลางวนัระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ
ผสมผสานจะมกี าลงัไฟฟ้ามากพอที่จะจ่าย Critical Load ได้ รวมถึง วรียา (2560) [5] สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลติ
ไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนแบบผสมผสาน ลดค่าใชจ้่ายในการใชไ้ฟฟ้าและใชศ้กัยภาพพลงังานหมุนเวยีนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่าง
คุ้มค่า ถัดมา Choi et al. (2013) [6] สามารถสรุปได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน ้าใช้
ประโยชน์จากพืน้ทีบ่่อน ้าได ้ต่อมา ปิยรฐั (2560) [7] และเกษสรุางค ์(2560) [8] ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการผลติ
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์บนทุ่นลอยน ้า สอดคล้องกบั ณัฐฐา (2560) [9] ได้ศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงินส าหรบั
โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ในรูปแบบผสมผสานการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวลและโรงไฟฟ้าพลงั
แสงอาทติย ์วเิคราะหต์วัชีว้ดัทางด้านการเงนิจากตวัชีว้ดั Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) 
และ Payback Period (PB) พบว่า โครงการมคีวามคุม้ค่าแก่การลงทุนทัง้สิน้ 

จากปัญหาการใชช้วีมวลในปัจจุบนัมกัจะมกีารผลติเป็นฤดูกาลท าใหก้ารจดัหาชวีมวลในบางช่วงเวลาจะขาด
แคลน จงึหาแนวทางในการผลติไฟฟ้าใหไ้ดต้ามสญัญาแต่ลดการใชเ้ชือ้เพลงิลง รวมถงึการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัย จึงเป็นที่มาของการศึกษาระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชีวมวลกับแผงพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า เนื่องจากมพีืน้ทีบ่่อเกบ็น ้าทีไ่ม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิม่มลูค่าการลงทุน
และแก้ปัญหาความขาดแคลนของเชื้อเพลงิ และพจิารณาผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต โดยเทคโนโลยดีงักล่าวมเีงนิลงทุนเริม่แรกทีส่งู ดงันัน้
งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นศกึษาปัจจยัของความเสีย่งในการลงทุนของโครงการทีเ่หมาะสมกบัระบบเทคโนโลยนีี้ เพื่อประเมนิ
เสถยีรภาพของระบบผสมผสานทีใ่ชร้่วมกนั 



594 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้มุ่งประเมนิความคุม้ค่าของระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวลกบัแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ทุ่นลอยน ้า กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งหนึ่งของโรงงานน ้าตาล โดยแสดงให้เหน็ถึงสภาพทัว่ไปของโครงการ 
กระบวนการผลติไฟฟ้า และก าหนดสมมตฐิานทางการเงนิของโครงการ โดยท าการประเมนิตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการลงทนุ 
ประเมินพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ และประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ก าลงัการผลติ 2.5 MWpdc 

โดยรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดจากขอ้มูลปฐมภูม ิ(primary data) เช่น สภาพแวดล้อมทัว่ไปของโครงการ ราคา
เซลลแ์สงอาทติย ์ประมาณการค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ โดยไดจ้ากการสมัภาษณ์ทีป่รกึษาโครงการของ
โรงไฟฟ้าชวีมวลกรณีศกึษา และการเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(secondary data) จากหนงัสอื เอกสารวชิาการ เอกสารเผยแพร่ 
งานวจิยั บทความ 

1. สภาพทัว่ไปของโครงการ 

ในโครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ก าลงัการผลติ 2.5 MWpdc เป็นการผลติไฟฟ้า
ของพลงังานหมุนเวยีนในรูปแบบระบบผสมผสาน ระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวลกบัแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 
กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าชวีมวลแห่งหนึ่งของโรงงานน ้าตาล โดยไม่มเีทคโนโลยกีารกกัเกบ็พลงังาน จ านวน 1 โครงการ มี
ทีต่ัง้โครงการอยู่ทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ี

1.1 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

ก าหนดใหผู้ล้งทุน ใชเ้งนิทุนในสว่นตวัของเจา้ของกจิการรอ้ยละ 40 และกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิรอ้ยละ 60  

1.2 พืน้ทีใ่นการก่อสรา้งโครงการ 

สถานทีต่ัง้โรงไฟฟ้าอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีณ บรเิวณบ่อเกบ็น ้าตรงขา้มกองเกบ็เชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้า
ชวีมวล ซึง่มพีืน้ทีบ่่อประมาณ 36,000 ตารางเมตร ส าหรบัพืน้ทีท่ีใ่ชต้ดิตัง้ระบบแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุน่ลอยน ้า 
ประมาณ 25,000 ตารางเมตร หรอืคดิเป็น 71% ของพืน้ทีบ่่อ ดงัรปูที ่1 

 

 

 

รปูที ่1 ภาพถ่ายของแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 
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1.3 ระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ 

ก าหนดใหม้รีะยะเวลาด าเนินโครงการผลติไฟฟ้าได ้25 ปี โดยก าหนดมาจากอายุการใชง้านของเครื่องจกัรเป็น
หลกั เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564-2588 และมีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการและติดตัง้เครื่องจกัร
อุปกรณ์ระยะเวลา 1 ปี โดยก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2562 

 

2. กระบวนการผลติไฟฟ้า 

งานวจิยันี้ศกึษากระบวนการผลติไฟฟ้าในรปูแบบผสมผสานการผลติพลงังานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวลและ
ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์แบบทุ่นลอยน ้า โดยไม่มเีทคโนโลยกีารกกัเกบ็พลงังาน ซึ่งแบ่งขอ้ก าหนดด้าน
เทคโนโลยขีองโรงไฟฟ้าออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ระบบผลติไฟฟ้าชวีมวล และระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
แบบทุ่นลอยน ้า โดยมขีนาดก าลงัการผลติตดิตัง้ ดงันี้ 

1) โรงไฟฟ้าชวีมวล ก าลงัการผลติ 41.1 เมกะวตัต ์ 

2) ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ก าลงัการผลติ 2.5 MWpdc 

2.1 ขอ้ก าหนดดา้นเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าชวีมวล 

โรงไฟฟ้าชวีมวลกรณีศกึษาเป็นของโรงงานน ้าตาลแห่งหนึ่งในจงัหวดัสุพรรณบุร ีซึง่เป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ทีม่โีรงน ้าตาลทีผ่ลติน ้าตาลร่วมกบัโรงไฟฟ้าชวีมวลและโรงเอทานอล ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าชวีมวลผลติพลงังานโดยใช้
ระบบพลงังานความรอ้นร่วม มกี าลงัการผลติสงูสดุของโครงการในปัจจุบนัคอื 113.43 เมกะวตัต ์โดยมรีะบบการผลติที่
ส าคญัของกลุ่มเครื่องจกัร ดงันี้ 

โรงไฟฟ้าชวีมวลมกี าลงัการผลติ 41.1 เมกะวตัต์ และมจี านวนวนัการผลติ 330 วนั/ปี (หยุด 35 วนั ส าหรบั
ซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร) ผลติ 24 ชัว่โมงต่อวนั (ช่วง Peak 13 ชัว่โมงต่อวนั และช่วง Off-Peak 11 ชัว่โมงต่อวนั) 
โดยม ีBlock 1 เป็นอุปกรณ์หลกั ประกอบด้วย หม้อไอน ้า ขนาด 120 ตนั/ชัว่โมง จ านวน 2 ชุด เครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ขนาด 41.1 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 11.4 เมกะวตัต ์จ านวน 1 ชุด หอหล่อเยน็ จ านวน 1 ชุด 

โรงไฟฟ้าชีวมวลกรณีศึกษาเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากเศษวสัดุเหลือใช้ในการเกษตร 100% โดยมี
เชือ้เพลงิหลกัคอื ชานออ้ยทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติน ้าตาล 

2.2 ขอ้ก าหนดดา้นเทคโนโลยแีผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 

เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการเป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแผงพลงังานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน ้า โดยมี
รายละเอยีดขอ้ก าหนดต่าง ๆ ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 ขอ้ก าหนดดา้นเทคโนโลยรีะบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 

 

ข้อก าหนด รายละเอียด 

1. ชนิดของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์ Polycrystalline 

2. พกิดัก าลงั 330 วตัต/์แผง 

3. ก าลงัการตดิตัง้ 2,500 กโิลวตัต ์

4. เทคโนโลย ี Fixed Type 

5. อตัราการเสือ่มสภาพของแผงเซลลแ์สงอาทติย ์(degradation) 0.7% ต่อปี 

6. ปรมิาณพลงังานทีผ่ลติ 3,500,000 กโิลวตัต-์ชัว่โมงต่อปี 

 

2.3 แผนการผลติไฟฟ้า 

น าขอ้ก าหนดดา้นเทคโนโลยทีัง้สองระบบดงักล่าวมาเป็นแนวคดิในการผลติไฟฟ้าระบบผสมผสานได ้โดยมี
หลกัการท างานคอื ในช่วงกลางวนัเมื่อแผงเซลลแ์สงอาทติยไ์ดร้บัแสงแดดจงึสามารถผลติไฟฟ้าได ้ซึง่ทดแทนการผลติ
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล โดยจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 2.5 MWpdc ผ่านอนิเวอร์เตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทีเ่ปลีย่น
ระบบไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบั 2 MWac เป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั จะค่อย ๆ ลดก าลงัการผลติไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าชวีมวล ท าใหล้ดการใชเ้ชือ้เพลงิในบางช่วงเวลา โดยเฉพาะตอนกลางวนัในวนัทีม่แีดดดไีด้ ซึง่ผลติไฟฟ้า
ในรปูแบบระบบผสมผสานร่วมกบัโรงไฟฟ้าชวีมวล ถอืเป็นการลดการใชเ้ชือ้เพลงิจากชานออ้ยส าหรบักระบวนการผลติ
ไฟฟ้าในช่วงกลางวนัของโรงไฟฟ้าชวีมวลได ้ในขณะทีช่่วงกลางคนืจะไม่มแีสงแดดในการผลติไฟฟ้าจากแผงพลงังาน
แสงอาทติย ์จงึผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวล ส าหรบัการผลติไฟฟ้าภายในโรงงานน ้าตาล อกีทัง้ผลของการลด Peak 
จากแผง จะช่วยลดในเรื่องของค่าไฟฟ้า รวมถงึผลติไฟฟ้าใหไ้ดต้ามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า 27 MW ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2 แนวคดิการผลติไฟฟ้าระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวลกบัแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า 

 

Period 
Time 

Operating 
(hours/day) 

Technology System 

Before After Before After Before After Before After 

Peak 
09:00 น. - 
22:00 น. 

09:00 น. - 
17:00 น. 

13 

8 

Biomass 

Floating 
solar Stand-

alone 

Hybrid 

17:00 น. - 
22:00 น. 

13 Biomass Hybrid 

Off 
Peak 

22:00 น. - 09:00 น. 11 Biomass Stand-alone 

 

จากการก าหนดสมมตฐิานเบื้องต้นจะเหน็ไดว้่า สามารถน าขอ้มูลและแนวคดิการผลติไฟฟ้าดงักล่าว มาเป็น
แนวคิดในการประมาณปริมาณพลงังานไฟฟ้าและก าลงัการผลิตที่ใช้ต่อปีในการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมได้ รวมถึง
ประมาณปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ชภ้ายในโรงงานน ้าตาลได ้

เมื่อท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลทัง้หมดแลว้ จะท าการประเมนิพลงังานไฟฟ้าทีส่ามารถผลติไดต้ามศกัยภาพการ
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละเดือนของแผงพลงังานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน ้า ก าลังการผลิต 2.5 MWpdc ในพื้นที่จงัหวดั
สุพรรณบุรี โดยพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่อปี (Energy Consumption) จากแผงพลงังานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน ้า 
เท่ากับ 3,860,900 kWh/y ที่ประเมินด้วยโปรแกรม PVsyst จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นข้อมูลจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
กรณีศกึษา ดงัตารางที ่3 แลว้น ามาค านวณดว้ยโปรแกรม MS-Excel เพื่อประมาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดใ้นแต่ละปี 
ตลอดอายุโครงการ 25 ปี และค านวณหาปรมิาณเชือ้เพลงิชานออ้ยทีใ่ชใ้นการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวลในแต่ละปี 
เพื่อวเิคราะหผ์ลการประหยดัเชือ้เพลงิ (Fuel-Saving) ว่ามกีารประหยดัเชือ้เพลงิในแต่ละปีเป็นเท่าไร 
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ตารางที ่3 การประเมนิปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้ามศกัยภาพการผลติไฟฟ้าในแต่ละเดอืน 

 

Warranty power on Years, Month PV Sys (kWh) 

January  339,200  

February  297,300  

March  343,700  

April  355,000  

May  348,000  

June  309,400  

July  341,600  

August  298,400  

September  303,100  

October  290,900  

November  305,700  

December  328,600  

Accumulate end year for warranty (kwh)   3,860,900  

 

จากตารางที ่3 พบว่า พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติได ้(kWh) เป็นพลงังานทีแ่ผงพลงังานแสงอาทติยผ์ลติไดใ้นช่วงทีม่ี
แสงแดดเพยีงพอในเวลากลางวนั ช่วง Peak (09:00 น. - 17:00 น.) เป็นเวลา 8 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรบัจ่ายพลงังานไฟฟ้า
ภายในโรงงานน ้าตาล เพื่อลดการใชเ้ชือ้เพลงิชานออ้ยจากการผลติพลงังานไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่เป็นการผลติ
ไฟฟ้าหลกัก่อนท าการตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า จากขอ้มลูตามตารางที ่4-3 จะเหน็ว่า ในช่วงเดอืน
มนีาคม-พฤษภาคม แผงพลงังานแสงอาทติยส์ามารถผลติพลงังานไฟฟ้าไดม้ากกว่าเดอืนอื่น ๆ ในรอบปี เน่ืองจากเป็น
ช่วงฤดรูอ้น และเป็นช่วงเวลาทีพ่ืน้ทีส่ว่นใหญ่ของประเทศไดร้บัรงัสดีวงอาทติยส์งูสดุ 
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ในส่วนของค่าความรอ้น (Net Calorific Value) ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณปรมิาณเชือ้เพลงิส าหรบัโรงไฟฟ้าชวี
มวลในการศกึษาครัง้นี้ จะใชค้่าพลงังานความรอ้นของชานออ้ย เนื่องจากโรงไฟฟ้าชวีมวลทีเ่ป็นกรณีศกึษาใชช้านออ้ย
เป็นเชือ้เพลงิหลกัในการผลติพลงังานไฟฟ้า ซึง่มคี่าความรอ้น (Heating Value: HV) เท่ากบั 6,700 kJ/kg โดยค านวณ
ปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ช ้(Fuel Consumption) ในการผลติได้จากปรมิาณพลงังานทีใ่ช ้(Energy Consumption) โดยหาได้
จากสตูรค านวณค่าพลงังานไฟฟ้า [10] ดงันี้ 

พลงังานไฟฟ้า (MJ)  =  หน่วยไฟฟ้าทีใ่ช ้(kWh) x ค่าความรอ้นต่อหน่วย                                         (1) 

            ประสทิธภิาพของระบบผลติไฟฟ้า 

หมายเหตุ  ค่าความรอ้นต่อหน่วยไฟฟ้า  =  3.6 MJ/kWh 

    ประสทิธภิาพของระบบผลติไฟฟ้าโดยเฉลีย่  =  0.45  (เทยีบกบัโรงไฟฟ้าชวีมวล ระบบพลงังาน
ความรอ้นร่วม) 

 

 

3. ก าหนดสมมตฐิานทางการเงนิ 

สมมติฐานในการประเมนิและก าหนดตวัแปรในการค านวณด้านเศรษฐศาสตร์ มสีองส่วนคอื ตวัแปรที่เป็น
รายได้ ได้แก่ การประหยดัเชือ้เพลงิ โดยราคาเชือ้เพลงิชานออ้ยที่ค่าความชืน้ 50% เท่ากบั 1,250 บาทต่อตนั เฉลี่ย
เท่ากนัตลอดอายุโครงการ ซึง่รายไดจ้ากการประหยดัเชือ้เพลงิ (บาทต่อปี) หาไดจ้าก ปรมิาณเชือ้เพลงิทีใ่ช้ (ตนัต่อปี) 
คูณกบั ราคาเชื้อเพลงิ (บาทต่อตนั) แล้วน าผลประโยชน์ที่ได้จากการประหยดัเชื้อเพลงิมาค านวณทางการเงนิ เพื่อ
ประเมนิความคุม้ค่าของการผลติไฟฟ้าแบบระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวลกบัแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบ
ทุ่นลอยน ้า ดว้ยวธิกีารจ าลองการคดิลดกระแสเงนิสด (DCF model) ดว้ยโปรแกรม MS-Excel 

และตวัแปรทีเ่ป็นรายจ่ายของโครงการทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1) ตน้ทุนก่อสรา้ง (CAPEX) หรอืเงนิลงทุนเริม่ตน้ ประมาณ 79 ลา้นบาท 

 2) ตน้ทุนการด าเนินงาน (OPEX) 333,000 บาทต่อปี เพิม่ขึน้ 2.5% ทุกปี 

 3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 25 ปี 

 4) ระยะเวลาในการก่อสรา้งและตดิตัง้เครื่องจกัร 1 ปี 

 5) การค านวณตน้ทุนทางการเงนิโดยการค านวณอตัราสว่นลด จะใชว้ธิตีน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC)  

  เทา่กบั 10% 

จากนัน้น าผลที่ได้จากการค านวณ ได้แก่ Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) และ 
Payback Period (PB) จะถูกน ามาใชเ้ป็นฐานขอ้มลูเพื่อวเิคราะหค์วามคุม้ค่าในการลงทุนโครงการ 
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการวเิคราะหโ์ครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ก าลงัการผลติ 2.5 
MWpdc กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าชวีมวลแห่งหนึ่งของโรงงานน ้าตาล ไดผ้ลสรุป ดงัตารางที ่4 

 

ตารางที ่4 ผลการวจิยั 

Parameter Unit 

Bagasse Fuel 4,149 Ton/Year 

Fuel-Saving 5.2 MB/Year 

Investment Cost (CAPEX) 79 MB 

O&M 
333,000 Baht/Year 

Increase 2.5%/Year 

NPV @25 Years (WACC 10%) 371,820 Baht 

IRR 10.1% 

Payback Period 8.2 years 

 

1) การใชป้รมิาณเชือ้เพลงิชานออ้ยและปรมิาณไอน ้าในการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวลจะลดลงในแต่ละปี 
เน่ืองจากมพีลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทติยม์าช่วยเตม็เตมิในช่วงกลางวนั ท าใหก้ารประหยดัเชือ้เพลงิ
ทีไ่ดน้ัน้มแีนวโน้มประหยดัไดเ้พิม่ขึน้ทุกปีตลอดอายุโครงการ เน่ืองจากคดิราคาเปรยีบเทยีบเป็น Cost saving ว่ามกีาร
ประหยดัการเชือ้เพลงิชวีมวลได ้จงึช่วยใหม้เีชือ้เพลงิใชไ้ดย้าวนานขึน้ตลอดปี ลดภาระในการจดัหาเชือ้เพลงิภายนอก
พืน้ที ่ดงันัน้ส่งผลใหม้เีชือ้เพลงิชานออ้ยเพยีงพอส าหรบัการบรหิารจดัการในโรงไฟฟ้าชวีมวลมากขึน้ โดยผลประโยชน์
จากการประหยดัเชือ้เพลงิ เท่ากบั 4,149 ตนัต่อปี คดิเป็น 5.2 ลา้นบาทต่อปี 

2) มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองโครงการ (Net Present Value) มากกว่า 0 แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการน้ี มผีลตอบแทน
ทีค่าดว่าจะไดร้บัมากกว่าเงนิทีล่งทุน โดยมมีลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองโครงการ เท่ากบั 371,820 บาท 

3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return) มากกว่าต้นทุนทางการเงนิ หรอื IRR มคี่า
มากกว่า WACC (ก าหนดให้ WACC=10%) แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ มีอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากโครงการ
มากกว่าอตัราผลตอบแทนทีต่อ้งการจากโครงการ หรอือกีนยัหนึ่งคอื โครงการน้ี ไดร้บัผลตอบแทนสว่นเพิม่มากกว่าขัน้
ต ่าทีต่อ้งการ ซึง่เป็นอตัราทีจ่งูใจอย่างมาก โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในโครงการ เท่ากบั 10.1% 
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4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) น้อยกว่าอายุโครงการ ซึ่งก าหนดให้เท่ากบั 25 ปี แสดงให้เหน็ว่า 
โครงการน้ี มรีะยะเวลาทีว่่าจะตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดก้ระแสเงนิสดรบัสทุธจิากการลงทุน มคี่าเท่ากบัเงนิลงทุนทีจ่่ายลงทุนพอด ี
โดยมรีะยะเวลาคนืทุน เท่ากบั ปีที ่8.2 หรอื 8 ปี 2 เดอืน 

จากการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลการศกึษากบังานวจิยัทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัของปิยรฐั กล ่าทอง (2560) [7] ซึง่
ศกึษาถึงโครงการทีม่คีวามคุม้ค่าแก่การลงทุน โดยม ีNPV 149,617.47 บาท IRR 21% และ PB 8.5 ปี จะเหน็ว่า ผล
ของงานวจิยัม ีNPV และ IRR มคี่ามากกว่า 0 เช่นกนั รวมถงึมรีะยะเวลาคนืทุนใกลเ้คยีงกบังานวจิยันี้ 

 

สรปุและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวจิยั 

โครงการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแผงพลงังานแสงอาทติยแ์บบทุ่นลอยน ้า ก าลงัการผลติ 2.5 MWpdc ของการ
ผลติไฟฟ้าระบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าชวีมวล กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าชวีมวลแห่งหนึ่งของโรงงานน ้าตาล มคีวาม
คุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงจากชานอ้อยในการบริหารและจดัการการใช้เชื้อเพลิงหลกัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยวเิคราะหข์อ้มลูปรมิาณการผลติไฟฟ้าตามศกัยภาพการผลติไฟฟ้าในแต่ละเดอืน ค านวณหาปรมิาณ
เชื้อเพลิงชานอ้อยที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละปี และน าข้อมูลรายละเอียดของโครงการมา
ประมาณกระแสเงนิสด ส าหรบัใชว้เิคราะหค์วามคุ้มค่าของโครงการ โดยศกึษาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุน จาก
ดชันีชีว้ดัเชงิเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ Net Present Value, Internal Rate of Return และ Payback Period สรุปไดว้่า การ
ประเมนิความคุม้ค่าของโครงการน้ี มคีวามคุม้ค่าในการลงทุน 

2. ขอ้เสนอแนะ 

1) ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ของกรณีศกึษาครัง้นี้ หากน าไปประยุกต์ใชก้บัพืน้ทีอ่ื่น ๆ เช่น ขนาดของบ่อน ้า ระยะห่าง
จาก site ก าลงัการผลติ ชนิดของวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ ทุ่น ระบบยดึโยงใตน้ ้า เซลลแ์สงอาทติย ์รวมถงึในเรื่องของสภาพ
ภูมอิากาศของพืน้ที ่เช่น ความเขม้ของแสงแดด สภาพพืน้ทีน่ ้า 

2) งานวิจัยครัง้นี้ เป็นการประเมินความคุ้มค่าทางการเงินในการลงทุนติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานน ้าตาลเท่านัน้ โดยไม่ได้ค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ในทาง
เศรษฐศาสตรม์ากนกั ซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบภายนอกทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป อาจเน้นถงึ
ผลกระทบภายนอกทัง้เชงิบวกและเชงิลบเพิม่เตมิ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยันี้จะส าเรจ็ไม่ได ้หากไม่ไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ผูว้จิยัขอขอบคุณขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญทีม่ขีอ้มลู
ภาคสนามจรงิของบรษิทัโรงงานน ้าตาลแห่งหนึ่งในจงัหวดัสุพรรณบุร ีทีอ่นุเคราะหใ์หข้อ้มลูต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการวจิยั
มา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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การจ าลองพลวตัอากาศเชิงตวัเลขของตวัแปรทางบรรยากาศของพายโุซนร้อน 

ซินลากดู้วยแบบจ าลอง WRF 

 

วารนิทร ์ทาอ่อน, เบญจรงค ์เปียมาร, และ ชยัณรงค ์รกัธรรม* 

  

 

บทคดัย่อ 

  

การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาตวัแปรทางบรรยากาศพายุโซนรอ้นซนิลากู ละตจิูด 6 - 24 องศาเหนือ 
ลองจจิดู 95 - 125 องศาตะวนัออก ตัง้แต่พายุโซนรอ้นซนิลากกู่อตวัจนสลายระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 18UTC 
ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 00UTC การย่อสว่นเชงิพลวตัจ าลองสภาพอากาศหนึ่งโดเมนดว้ยแบบจ าลองWRF แบ่งพืน้ที่
เป็น 59*94 กรดิๆ ละ 36 กโิลเมตร และจ านวน 35 ชัน้ในแนวดิง่ ขอ้มูล Final Analysis (FNL) เป็นเงื่อนไขเริม่ตน้และ
เงื่อนไขขอบเขต Betts-Miller-Janjic (BMJ) ควบคุมฟิสิกส์ของคิวมูลัสและ Purdue Lin Microphysics ค านวณการ
เปลีย่นแปลงสถานะของน ้า แสดงผลตวัแปร เช่น ความเรว็ลม ฯลฯ ดว้ย National Center for Atmospheric Research 
Command Language (NCL) และวเิคราะหผ์ล 

ผลการศกึษาพบว่า แบบจ าลอง WRF สามารถจ าลองสภาพอากาศดงันี้ ลมตะวนัตกพดัสวนกบัลมตะวนัออก
เกดิการพดัวนทวนเขม็นาฬิการอบหย่อมความกดอากาศต ่าบรเิวณทะเลจนีใต้ และพฒันาเป็นพายุโซนรอ้นในวนัที ่1 
สงิหาคม 2563 ความเรว็ลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ 38 นอต ความกดอากาศต ่าสุด 994 mb บรเิวณที่พายุโซนรอ้น
ซินลากูผ่าน เกิดฝนตกหนักมากและกระจายทัว่ไป (ปริมาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงสูงสุดมากกว่า 102.4 mm) 
เสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุทีจ่ าลองไดจ้ากแบบจ าลอง WRF พายุก่อตวัทีท่ะเลจนีใต ้(ละตจิดู 17 องศาเหนือ ลองจจิดู 
116 องศาตะวนัออก) เคลื่อนที่ผ่านเกาะไหหล า เวยีดนาม ลาว และสลายตวับรเิวณภาคเหนือของไทย ช่วงเวลาและ
เสน้ทางการก่อตวัจนสลายของพายุ สอดคลอ้งกบัขอ้มลูพกิดัการตรวจวดัจากกรมอุตุนิยมวทิยา 

 

ค าส าคญั:  การจ าลองสภาพอากาศเชงิตวัเลข, การย่อสว่นเชงิพลวตั, พลวตัทางบรรยากาศ, พายุโซนรอ้นซนิลาก,ู  

WRF 
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Numerical Simulation on Atmospheric Dynamics of Tropical Storm Sinlaku 

with WRF Model 

 

Warin Ta-on, Benjarong Pearman, and Chainarong Raktham* 

 

ABSTRACT 

 

This study was aimed to investigate atmospheric variables due to Tropical Storm Sinlaku within domain 
(latitude 6-24๐N,longitude 95-125๐E). The Storm developed and dissipated between 31st July (18UTC) and 3th 
August 2020 (00UTC) The Weather Research and Forecasting Model (WRF) was used to simulate single 
domain with 36 km grid size (59*94) and 35 vertical layers. The FNL was input as initial and lateral boundary 
conditions. This simulation was conducted by Betts-Miller-Janjic (BMJ) Cumulus Physics Parameterization 
scheme (CP), Purdue Lin scheme (LIN) Microphysics scheme (MP) and Yonsei-Univeristy (YSU) planetary 
boundary layer scheme (PBL), while the NCL. 

 The results of the study revealed that the WRF model simulates the following weather conditions an 
east wind and west wind in South China Sea shearly flow causing counter-clockwised vorticity around low-
pressure depression and it developed into Tropical Storm Sinlaku on August 1st, 2020. The maximum wind 
speed near its center was approximately 38 Khot. The lowest pressure is about 994 Mb. An area where Tropical 
Storm Sinlaku passes through it. The rain is Very heavy and widespread. (cumulative rainfall for 24 hours, 
maximum approximately 102.4 mm).  the Tropical Storm trajectory of the storm will be formed in the South 
China Sea. (latitude 17๐N, longitude 116๐E) moving through the Hainan Islands Vietnam Laos and disintegration 
in northern Thailand. The timing and path of the formation until the dissolution of the storm Consistent with the 
measurement data from the Meteorological Department 

 

Keywords:  Atmospheric Dynamics, Dynamical Downscaling, Numerical Weather Simulation, Tropical Storm 
Sinlaku, WRF 
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บทน า 

ประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลจากมรสุม 2 ชนิด คอื มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมมรสมุ
ตะวนัตกเฉียงใต้มกีารเคลื่อนทีใ่นช่วงเดอืนพฤษภาคมถงึตุลาคมท าใหเ้กดิลมแรงขึน้ทางตะวนัตกของประเทศไทย [1] [2] 
[3] เป็นปัจจยัเสรมิท าใหม้กีารพดัรวมตวักนัของอากาศในแนวราบ และการเคลื่อนที่ของอากาศชืน้ในแนวดิง่ก่อใหเ้กดิเมฆ
และฝนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอิทธิพลของความกดอากาศสูงท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงของอุณหภูมติามความสงูของอากาศชัน้สงู [4] นอกจากนี้ประเทศไทยไดร้บัอทิธพิลจากพายุหมุนเขตรอ้นจาก
ทะเลจนีใตแ้ละมหาสมุทรอนิเดยีอกีดว้ย  

พายุหมุนเขตรอ้น เกดิจากอุณหภูมขิองมหาสมุทรสงูกว่า 26 องศาเซลเซยีส [5] น ้าจงึระเหยกลายเป็นไอน ้าขึ้นสู่
บรรยากาศ ก่อใหเ้กดิลมพดัหมุนวนในราบรอบศูนย์กลางความกดอากาศต ่าและน ามวลอากาศเขา้ไป เมื่ออากาศก่อตวัเป็น
เมฆจะคายความรอ้นแฝงจากบรรยากาศดา้นบนและสรา้งเป็นแกนกลางความร้อนของพายุ (warm core) ท าใหเ้กดิเป็นพายุ
หมุนเขตรอ้น [6] พายุหมุนเขตรอ้นทีก่่อตวับรเิวณมหาสมุทรแปซฟิิกบรเิวณหมู่เกาะประเทศฟิลปิปินส ์ในปี 2563 สว่นมากมี
เสน้ทางการเคลื่อนทีมุ่่งหน้าสู่ชายฝัง่ประเทศจนีและญี่ปุ่ น เช่น พายุโซนรอ้นฮโีกส พายุโซนรอ้นนูร ีและพายุโซนรอ้นนังกา 
[7] สง่ผลใหป้ระเทศทีอ่ยู่บรเิวณชายฝัง่ไดร้บัผลกระทบจากพายุหมุนเขตรอ้นทีเ่คลื่อนทีผ่่าน [8] ทว่าพายุโซนรอ้นซนิลากูเป็น
พายุโซนร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ท าให้เกดิฝนตกหนักและน ้าป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย เช่น จงัหวดัอุตรดติถ์ จงัหวดัเลย และจงัหวดัอุดรธานี  เป็นต้น โดยเมื่อวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ไดเ้กดิหย่อม
ความกดอากาศต ่าก าลงัแรงบรเิวณทะเลจนีใต้ ทวกี าลงัแรงขึน้เป็นพายุดเีปรสชนั และพายุโซนรอ้น มุ่งหน้าขึน้ฝัง่ทีป่ระเทศ
เวยีดนามเขา้สู่ประเทศลาว และสลายตวัเป็นหย่อมความกดอากาศต ่าเขา้สู่ประเทศไทยเมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2563 ซึง่ส่งผล
กระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย [9]  

เพื่อให้เขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในพื้นที่ศกึษาที่ครอบคลุมทัง้พื้นดนิและพื้นน ้าจ าเป็นต้องอาศยั
ขอ้มูลตรวจวดัตามเสน้ทางและพืน้ทีท่ีพ่ายุโซนรอ้นซลิลากูเคลื่อนทีผ่่าน แต่สถานีตรวจสภาพอากาศมคี่อนขา้งจ ากดั และ
ขอ้มูลสภาพอากาศทีไ่ดจ้ากสถานีตรวจวดัภาคพืน้ดนิไม่สามารถแสดงผลขอ้มูลเหนือพืน้น ้าและสงูขึน้ไปในชัน้บรรยากาศ
ได ้การศกึษาความสมัพนัธข์องตวัแปรทางบรรยากาศ เช่น ความเรว็ลม ความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลาง ความสงู
เท่าทางภูมิศาสตร์ ปริมาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมง และเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ [8] ด้วยการใช้แบบจ าลอง
ภูมอิากาศแบบภูมภิาคหรอืเฉพาะพื้นที่ในการจ าลองสภาพอากาศโดยการย่อส่วนเชงิพลวตั น ากระบวนการทางฟิสกิส์
บรรยากาศที่สมัพนัธ์กบัสภาพภูมิประเทศ มาค านวณหาค่าตัวแปรทางบรรยากาศเชิงพื้นที่และเวลา [10] แบบจ าลอง 
Weather Research and Forecasting (WRF) [11] เป็นแบบจ าลองทางอุตุนิยมวทิยาแบบ mesoscale ซึ่งสามารถใช้เพื่อ
จ าลองสภาพอากาศ การเปลีย่นแปลงและการเคลื่อนทีข่องบรรยากาศ และคุณภาพอากาศในระดบัต่าง ๆ เช่น จ าลองสภาพ
อากาศระดบัโลกและระดบัภูมภิาค โดยอาศยัสมการทางฟิสกิสบ์รรยากาศ [12] ก าหนดเงื่อนไขเริม่ต้นและเงื่อนไขขอบเขต 
จากข้อมูลที่ รวบรวมโดย National Centers for Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric 
Research (NCAR) [13] นอกจากนี้แบบจ าลอง WRF มกีารน ามาประยุกต์ใชใ้นรูปแบบทีห่ลากหลาย เช่น ศูนย์พยากรณ์
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ(NCEP) ใชใ้นโหมดปฏบิตักิารระบบวจิยัและพยากรณ์อากาศพายุเฮอริเคน (HWRF) [14] และใช้ใน 

γSREPS ซึ่งเป็นระบบท านายที่พัฒนาโดย AEMET ส านักงานอุตุนิยมวิทยาของสเปน [15] การจ าลองสภาพอากาศ
แปรปรวนรุนแรงในอนิเดยีตอนใตโ้ดยใชแ้บบจ าลอง WRF [16] การพฒันาการจ าลองปรมิาณน ้าฝนในฤดรูอ้นทางตะวนัออก
เฉียงใตข้องสหรฐัอเมรกิา [17] การจ าลองสภาพอากาศในภูมภิาคส าหรบั EURO-CORDEX [18] การตดิตามการคาดการณ์
พายุไซโคลน 'Nargis' ทีรุ่นแรงมาก [19] การจ าลองดว้ยแบบจ าลอง WRF ท าใหง้่ายต่อการวเิคราะหแ์ละเขา้ใจความสมัพนัธ์
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ของตัวแปรทางบรรยากาศ เน้นการท างานเป็นรูปแบบกราฟิก การวิเคราะห์และท านายสภาพอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเชื่อถอืได ้[4] 

 งานวจิยันี้จงึจ าลองสภาพอากาศโดยใชแ้บบจ าลอง WRF ในการจ าลองพลวตัอากาศเชงิตวัเลขของพายุโซนร้อน
ซนิลากู ค านวณค่าตวัแปรทางฟิสกิสบ์รรยากาศ โดยอาศยัสมการพืน้ฐานทางฟิสกิสท์ีอ่ยู่ภายในแบบจ าลอง เพื่อศกึษาตวั
แปรและวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องตวัแปรทางบรรยากาศ ไดแ้ก่ ความเรว็ลม ความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลาง 
ความสูงเท่าทางภูมศิาสตร์ ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมง และเสน้ทางการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนซนิลากูใน
ขอบเขตพืน้ทีช่่วงละตจิดู 6 - 24 องศาเหนือ และลองจจิดู 95 - 125 องศาตะวนัออก และแสดงผลผ่าน NCAR Command 
Language (NCL) [20] ในรปูแบบแผนภาพกราฟิก 

 

ข้อมลูและวิธีทดลอง 

ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจ าลอง Weather Research and Forecasting (WRF) ซึ่งแบบจ าลองนี้
สามารถคาดการณ์สภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ [8] โดยอาศัยการย่อส่วนด้วยวิธีการพลวัต หรือการใช้แบบจ าลอง
ภูมิอากาศภูมิภาค (Regional Climate Model หรือ RCM) เป็นวิธีการที่มีความละเอียดสูง [10] โดยใช้ข้อมูลสภาพ
อากาศ เงื่อนไขเริม่ต้นและเงื่อนไขขอบเขตจาก Final Analysis (FNL) [21] ซึง่เกบ็รวบรวมโดย National Centers for 
Environmental Prediction (NCEP)/National Center for Atmospheric Research (NCAR) [13] ข้อมูลครอบคลุมทัว่
โลก เป็นขอ้มลูชนิดกรดิ เกบ็อยู่ในรปูแบบ GRIB2 (Grid Binary files) [20] น ามาใชใ้นจ าลองสภาพอากาศ ซึง่ใกลเ้คยีง
กับสภาพบรรยากาศจริงมากกว่าการคาดการณ์ [22] [23] ความละเอียดของข้อมูลเชิงพื้นที่ 1°× 1° (~111 X 111 
กิโลเมตร) เพื่อให้ได้การจ าลองที่แม่นย าด้วยความละเอียดเชงิพื้นที่สูง [24] [25] ความถี่ของการเก็บขอ้มูลทุก ๆ 6 
ชัว่โมงคอื ทีเ่วลา 00UTC, 06UTC, 12UTC และ 18UTC [26] ของวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 
ตวัแปรทีต่อ้งการศกึษาประกอบดว้ยความเรว็ลม ความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลาง ความสงูเท่าทางภูมศิาสตร ์
ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงและเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุโซนรอ้นซนิลาก ูก าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นการศกึษา 
จ านวน 1 โดเมน ในช่วงละตจิดู 6 - 24 องศาเหนือ ลองจจิดู 95 - 125 องศาตะวนัออก ครอบคลุมพืน้ทีต่ัง้แต่ทะเลจนีใต ้
ประเทศไทย และบรเิวณใกลเ้คยีง ขนาดกรดิมรีะยะห่าง 36 กโิลเมตร และในการศกึษานี้ไดน้ าผลทีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง 
WRF [11] มาวิเคราะห์โดยอาศัยการแสดงผลด้วยโปรแกรม NCAR Command Language (NCL) [20] เพื่อการ
วเิคราะหแ์ละแสดงแผนภาพขอ้มลูภูมอิากาศ [27] ขอ้มูลทีแ่สดงเป็นแผนภาพกราฟิกของตวัแปรทางฟิสกิสบ์รรยากาศ 
ไดแ้ก่ ความเรว็ลม ความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลาง ความสงูเท่าทางภูมศิาสตร ์ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 
ชัว่โมงและเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุโซนรอ้นซนิลาก ู 

 

วิธีทดลอง 

 การจ าลองพลวตัอากาศเชงิตวัเลขของตวัแปรทางบรรยากาศของพายุโซนรอ้นซนิลาก ูเริม่ตน้จากการน าเขา้ขอ้มูล 
(External Data Sources) ประกอบด้วยขอ้มูลเชงิภูมอิากาศ โดยขอ้มูลที่น าเขา้สู่แบบจ าลองอยู่ในรูปแบบ กรดิ (Grid data) 
การเตรยีมขอ้มูล WRF Preprocessing System (WPS) เพื่อน าไปสู่การค านวณเชงิตวัเลข เริม่ต้นจาก geogrid ก าหนดพืน้ที่
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ช่วงละตจิดู 6 - 24 องศาเหนือ ลองจจิดู 95 - 125 องศาตะวนัออก ในวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 
โดยพืน้ทีท่ีศ่กึษาไดเ้ริม่ตัง้แต่ทะเลจนีใต ้จนเขา้ถงึประเทศไทยตามล าดบั จ านวน 59*94 กรดิ ขนาดกรดิ 36 กโิลเมตร โดยน า
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์มาจดัเรียงลงบนพื้นที่ที่ท าการศึกษา และ ungribท าหน้าที่แตกข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย NCAR ใน
รปูแบบ Final Analysis (FNL) น ามาใชส้ าหรบัเป็นเงื่อนไขเริม่ตน้และเงื่อนไขขอบเขต จากนัน้ metgrid น าขอ้มลูสภาพอากาศ
ทีไ่ดจ้าก ungrib มาจดัวางลงบนขอบเขตพืน้ทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้น geogrid การจ าลองดว้ย WRF Model น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ
เตรยีม (WPS) มาท าการประมวลผล โดยอาศยัสมการพื้นฐานทางฟิสกิสบ์รรยากาศในการค านวณเพื่อจ าลองสภาพอากาศ 
โดยใช้ Betts-Miller-Janjic (BMJ) ควบคุมฟิสิกส์ของคิวมูลัส  [28] และ  Purdue Lin Microphysics ค านวณการ
เปลีย่นแปลงสถานะของน ้า [29] ตวัแปรทางฟิสกิสบ์รรยากาศทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ประกอบดว้ย ความเรว็ลม ความกด
อากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลาง ความสงูเท่าทางภูมศิาสตร ์ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมง และเสน้ทางการเคลื่อนทีข่อง
พายุโซนรอ้นซนิลาก ูการแสดงผล (Visualization) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบจ าลอง WRF จะแสดงผลผ่านโปรแกรม NCL ในรปูแบบ
ของแผนภาพกราฟฟิก ประกอบด้วยค่าของตัวแปรทางบรรยากาศ เพื่อน าไปวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของตัวแปรทาง
บรรยากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แผนผงัการท างานของแบบจ าลอง WRF ดดัแปลงมาจากคู่มอื WRFUsersGuide_v42 

 

ผลการทดลอง 

ภาพ 2 (a) – (d) แสดงความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเล (Sea Level Pressure)และปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 
ชัว่โมง(24hr Accumulated precipitation) จากแบบจ าลอง WRF ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 
2563 โดยเสน้สดี าแสดงลกัษณะของความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเล (Sea Level Pressure) แถบสดี าเทาแสดงปรมิาณ
น ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมง (24hr Accumulated precipitation) แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบจ าลอง WRF 
ออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงที่ 1 พายุโซนรอ้นซนิลากูก่อตวั ช่วงที่ 2 พายุโซนรอ้นซนิลากูทวคีวามรุนแรง และช่วงที่ 3 
พายุโซนรอ้นซนิลากอู่อนก าลงัลงจนสลายตวั  

WRF Model 
WRF Preprocessing System 

(WPS) 
External Data 
Sources Visualization 

 
NCL 
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Metgrid 

Ungrib 

Static 
Geographical 
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- Geopotential Heights  

- 24hr Accumulated 
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ช่วงที่1 ช่วงที่พายุโซนร้อนซนิลากูก่อตวัวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 (ภาพ 2 (a)) พบความกดอากาศต ่าทีม่ ี
ความกดอากาศต ่าสดุประมาณ 1001 มลิลบิาร ์ต าแหน่งของศนูยก์ลางอยูท่ีป่ระมาณละตจิดู18 องศาเหนือ ลองจจิดู 115 
องศาตะวนัออก ทีท่ะลจนีใต้ มฝีนตกกระจายเป็นแห่งๆบรเิวณทะเลจนีใต้ และมฝีนตกบรเิวณประเทศเวยีดนาม ลาว 
และประเทศไทยมปีรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงตัง้แต่ 25.6  มลิลเิมตร ช่วงที่ 2 ช่วงที่พายุโซนร้อนซนิลากูทวี
ความรุนแรง วนัที่ 1 สงิหาคม 2563 (ภาพ 2 (b)) พบความกดอากาศต ่าที่มีความกดอากาศต ่าสุดประมาณ 997 
มลิลบิาร ์ต าแหน่งของศนูยก์ลางอยู่ทีป่ระมาณละตจิดู 19 องศาเหนือ ลองจจิดู 110 องศาตะวนัออกฝนตกทัว่ไปบรเิวณ
ทศิตะวนัตกของเกาะไหหล า ประเทศเวยีดนาม ลาว และประเทศไทยมปีรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงตัง้แต่ 102.4 
มลิลเิมตรขึน้ไปโดยปรมิาณน ้าฝนเพิม่จากช่วงเวลาทีพ่ายุโซนร้อนซนิลากูก่อตวั ช่วงที่ 3 ช่วงที่พายุโซนร้อนซนิลากู
อ่อนก าลงัลงจนสลายตวั วนัที ่2 สงิหาคม 2563(ภาพ 2 (c)) - วนัที ่3 สงิหาคม 2563 (ภาพ 2 (d)) พบความกดอากาศ
ต ่าทีม่คีวามกดอากาศต ่าสดุประมาณ 997 มลิลบิาร ์อยู่ทีล่ะตจิดู 21 องศาเหนือ ลองจจิูด 101 องศาตะวนัออก ปกคลุม
ภาคเหนือของประเทศไทย มฝีนตกทัว่ไปในประเทศไทยบรเิวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัตกของประเทศไทย 
มปีรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงตัง้แต่ 25.6 มลิลเิมตรขึน้ไปปรมิาณน ้าฝนลดลงจากในช่วงทีพ่ายุโซนรอ้นซนิลากู
ทวคีวามรุนแรง  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ความกดอากาศและปรมิาณฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงจากแบบจ าลอง WRF 

ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 (a) ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 (d)  

 

ภาพ 3 (a) – (d) แสดงลมตามแนวราบทีร่ะดบัความดนั 850 มลิลบิาร ์(Horizontal wind) และความสงูเท่าทาง
ภูมศิาสตร ์(Geopotential Heights) จากแบบจ าลอง WRF ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 – วนัที ่3 สงิหาคม 2563 
บรเิวณใกลก้บัศูนย์กลางความกดอากาศต ่าและศูนยก์ลางพายุโซนร้อนซนิลากู ลมมกีารพดัวนในทศิทวนเขม็นาฬิกา 

b a 

c d 
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โดยมลีมตะวนัออกบรเิวณทะเลจนีใตพ้ดัสง่ใหพ้ายุโซนรอ้นซนิลากเูคลื่อนทีไ่ปทางตะวนัตก แบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ด้
จากแบบจ าลอง WRF ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 พายุโซนร้อนซนิลากูก่อตวั ช่วงที่ 2 พายุโซนร้อนซนิลากูทวี
ความรุนแรง และช่วงที ่3 พายุโซนรอ้นซนิลากอู่อนก าลงัลงจนสลายตวั 

ช่วงที่1 ช่วงที่พายุโซนร้อนซินลากูก่อตวั วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 (ภาพ 3 (a)) ลมตะวนัออกก าลงัแรง 
(ความเรว็ลมสงูสุดประมาณ 38 นอต) บรเิวณทีล่ะตจิูดที ่20 องศาเหนือ เหนือหย่อมความกดอากาศต ่าในทะเลจนีใต้
และลมตะวนัตกก าลงัอ่อน (ความเรว็ลมสงูสุดประมาณ 11 นอต) พดัสวนท าใหเ้กดิการพดัสวนในทศิทวนเขม็นาฬกิาสู่
ต าแหน่งของศูนยก์ลางหย่อมความกดอากาศต ่าทีม่คีวามสงูเท่าทางภูมศิาสตร ์1460 กโิลเมตร  ในขณะทีล่มตะวนัตก
ปกคลุมประเทศไทยบรเิวณภาคใต ้ร่วมถงึลมตะวนัตกเฉียงเหนือปกคุลมประเทศไทยบรเิวณภาคเหนือ ภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ลมตะวนัออกก าลงัแรงมกีารพดัส่งผลใหพ้ายุมกีารเคลื่อนทีไ่ปทางทศิตะวนัตก ช่วงที ่2 ช่วงที่
พายุโซนร้อนซนิลากูทวคีวามรุนแรง วนัที่ 1 สงิหาคม 2563 (ภาพ 3 (b)) ลมตะวนัออกก าลงัแรง (ความเรว็ลมสงูสุด
ประมาณ 38 นอต) บรเิวณทีล่ะตจิดูที ่20 องศาเหนือ เหนือหย่อมความกดอากาศต ่าทางทศิตะวนัตกเกาะไหหล าและลม
ตะวนัตกก าลงัปานกลาง(ความเรว็ลมสูงสุดประมาณ 30 นอต) พดัสวนท าให้เกดิการพดัวนในทศิทวนเขม็นาฬิกาสู่
ต าแหน่งของศนูยก์ลางหย่อมความกดอากาศต ่าทีม่คีวามสงูเท่าทางภูมศิาสตร ์1420 กโิลเมตร ในขณะทีล่มตะวนัตกปก
คลุมประเทศไทยบรเิวณภาคใต้มกี าลงัแรง ร่วมถึงลมตะวนัตกเฉียงเหนือปกคุลมประเทศไทยบรเิวณภาคเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลมตะวนัออกก าลงัแรงมกีารพดัสง่ผลใหพ้ายุมกีารเคลื่อนทีไ่ปทางทศิตะวนัตก ช่วงที ่
3 ช่วงทีพ่ายุโซนรอ้นซนิลากอู่อนก าลงัลงจนสลายตวั วนัที ่2 สงิหาคม 2563(ภาพ 2 (c)) - วนัที ่3 สงิหาคม 2563 (ภาพ 
3 (d))  ลมตะวนัตกก าลงัแรง (ความเรว็ลมสงูสดุประมาณ 38 นอต) บรเิวณทีล่ะตจิดูที ่21 องศาเหนือ เหนือหย่อมความ
กดอากาศต ่าบรเิวณประเทศเวยีดนาม เกดิการพดัวนในทศิทวนเขม็นาฬิกาสู่ต าแหน่งของศูนยก์ลางหย่อมความกด
อากาศต ่าที่มีความสูงเท่าทางภูมิศาสตร์ 1 ,400 กิโลเมตร เมื่อลมปะทะชายฝัง่ท าให้อ่อนก าลังลงประกอบกบัลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท าใหพ้ายุโซนรอ้นสลายตวั ในขณะทีล่มตะวนัตกปกคลุมประเทศไทยทัว่ทัง้ประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 ทศิทางการพดัของลมตามแนวราบทีร่ะดบัความดนั 850 มลิลบิาร์ จากแบบจ าลอง WRF 

ระหว่างวนัที ่31 กรกฎาคม 2563 (a) ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 (d) 

a b 

c d 
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เสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุโซนรอ้นซนิลากู โดยเสน้ทบึสดี าคอืขอ้มูลจากกรมอุตุนิยมวทิยา และเสน้ประสี
ด าคอืขอ้มลูจากแบบจ าลอง WRF ตามล าดบั สรา้งจากความกดอากาศทีร่ะดบัน ้าทะเลปานกลางต ่าสดุเป็นจุดศนูยก์ลาง
พายุในบริเวณที่พายุเคลื่อนที่ผ่าน พบว่าเริ่มจากทะเลจีนใต้ (ละติจูด 6 - 24 องศาเหนือ ลองจิจูด 95 - 125 องศา
ตะวนัออก) เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวนัตก เข้าสู่ประเทศเวยีดนาม ประเทศลาว และสลายตัวบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทยตามล าดบัแสดงใหเ้หน็ว่าเสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุโซนรอ้นซนิลากจูากการจ าลองสภาพอากาศ WRF 
กับข้อมูลตรวจวัดจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีต าแหน่งของจุดศูนย์กลางพายุค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในช่วงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 เวลา 18UTC ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 เวลา 00UTC  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4 เสน้ทางการเคลื่อนทีข่องพายุโซนรอ้นซนิลากจูากแบบจ าลอง WRF (เสน้ประและจุดสามเหลีย่มทบึ) และกรม
อุตุนิยมวทิยา (เสน้ทบึและจุดวงกลมทบึ) ระหว่างวนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ถงึวนัที ่3 สงิหาคม 2563 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

สรปุผลการทดลอง  

การจ าลองสภาพอากาศในช่วงที่เกิดพายุโซนร้อนซินลากู ระหว่างวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 3 
สงิหาคม 2563 โดยใชแ้บบจ าลอง WRF พบว่า ลมตะวนัตกพดัสวนกบัลมตะวนัออกบรเิวณทะเลจนีใต ้ท าใหเ้กดิการพดั
วนในทศิทวนเขม็นาฬกิาสูต่ าแหน่งศนูยก์ลางของหย่อมความกดอากาศต ่า ความเรว็ลมสงูสดุใกลศ้นูยก์ลางของพายุ 38 
กิโลเมตรต่อชัว่โมง ในขณะนัน้ ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้  ความกดอากาศบริเวณ
ศูนยก์ลางของพายุจะเป็นบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต ่าที่สุด 994 mb บรเิวณทีม่พีายุโซนรอ้นซนิลากูเคลื่อนที่ผ่านนัน้ 
เกดิฝนตกหนักมากและกระจายทัว่ไป (ปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงสงูสุดประมาณ 102.4 มลิลเิมตร) ในวนัที ่1 
สงิหาคม 2563 การจ าลองเสน้ทางการเคลื่อนของพายุจะก่อตวัทีท่ะเลจนีใต ้(ละตจิดู 17 องศาเหนือ ลองจจิดู 116 องศา
ตะวนัออก) เคลื่อนที่ผ่านหมู่เกาะไหหล า ประเทศเวยีดนาม ประเทศลาว และมกีารสลายตวัที่บรเิวณภาคเหนือของ
ประเทศไทย  
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วิจารณ์ผลการทดลอง 

 ศูนยก์ลางของพายุ (ตาพายุ) เป็นบรเิวณทีม่คีวามกดอากาศต ่าทีสุ่ดสอดคลอ้งกบั FT Cruz and G.Narisma 
[30] โดยปรมิาณน ้าฝนสะสมราย 24 ชัว่โมงทีแ่ตกต่างกนัเกดิจากปรมิาณความชืน้ การกลไกการเคลื่อนทีใ่นแนวดิง่และ
ความเสถียรภาพในอากาศ [4] ตลอดการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนจะมกีารพดัสวนทางกนัของลมตะวนัตกและลม
ตะวนัออกท าใหเ้กดิการพดัวนในทศิทวนเขม็นาฬกิาสู่ต าแหน่งศูนยก์ลางของหย่อมความกดอากาศสอดคลอ้งกบัปิยะ 
ผ่านศกึ [8] เสน้ทางการเคลื่อนที่ของพายุโซนร้อนซนิลากูมกีรเคลื่อนทีจ่ากทะเลจนีใต้ ผ่านหมู่เกาะไหหล า ประเทศ
เวยีดนาม ประเทศลาว และมกีารสลายตวัที่บรเิวณภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกบัเสน้ทางพายุของกรม
อุตุนิยมวทิยา [31] การวเิคราะหส์ภาพอากาศดว้ยแบบจ าลอง WRF สามารถน าไปใชไ้ดก้บัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ ท าให้
เขา้ใจการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ และความสมัพนัธข์องตวัแปรสภาพอากาศ 

 

กิติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยด ีเนื่องจากได้รบัความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร. ชยัณรงค์ รกัธรรม  
อาจารยท์ีป่รกึษา ทีก่รุณาใหค้ าแนะน าปรกึษา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อย่างดยีิ่ง 
ผูว้จิยัตระหนกัถงึความตัง้ใจจรงิและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน่ี้  

กลุ่มผูว้จิยัหวงัว่า งานวจิยัฉบบันี้จะมปีระโยชน์อยู่ไมน้่อย จงึขอมอบสว่นด ีทัง้หมดน้ีใหแ้ก่เหล่าคณาจารยท์ีไ่ด้
ประสทิธปิระสาทวชิาจนท าใหผ้ลงานวจิยัเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและขอมอบความกตญัญกูตเวทติาคุณ แด่บดิา 
มารดา และผูม้พีระคุณทุกท่าน ส าหรบัขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้นัน้ ผูว้จิยัขอน้อมรบัผดิเพยีงผูเ้ดยีว และยนิดี
ทีจ่ะรบัฟังค าแนะน าจากทุกท่านทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันางานวจิยัต่อไป  
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การประเมินความคุ้มค่าของโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม : กรณีศึกษา 

 

ศริ ิสรีอ้ยค า1* และ ฐติศิกัดิ ์บุญปราโมทย2์ 

 

 

บทคดัย่อ 

  

ปรมิาณขยะอุตสาหกรรมทีเ่พิม่สงูขึน้สง่ผลกระทบต่อสขุภาพและสิง่แวดลอ้มเป็นอย่างมาก รฐับาลไดต้ระหนัก
ถงึความส าคญัของปัญหาและตอ้งการเพิม่ศกัยภาพในการจดัการขยะอุตสาหกรรมจงึไดก้ าหนดนโยบายรบัซือ้พลงังาน
ไฟฟ้าทีไ่ดจ้ากการก าจดัขยะอุตสาหกรรมในอตัราพเิศษ ดงึดูดใหภ้าคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการขยะ
มากขึน้ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อจะประเมนิความคุม้ค่าโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษา ผลการศกึษาคดิลด
กระแสเงนิสดแสดงใหเ้หน็ว่าโครงการนี้มมีลูค่าปัจจุบนัสทุธ ิ1,919 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนภายใน 24.98% อตัราสว่น
ผลตอบแทนต่อตน้ทุน 2.05 เท่าและระยะเวลาคนืทุน 3.81 ปี จากผลการศกึษาสรุปไดว้่า โครงการนี้มคีวามคุม้ค่าในการ
ลงทุน 
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Feasibility Study of Industrial Waste Power Plant : A Case Study 

 

Siri Siroikam1* and Thitisak Boonpramote2 

 

ABSTRACT 

  

 An increasing in industrial waste causes the negative impact to healthiness and environment 
significantly. The government is aware of the situation and needs to increase the performance of industrial 
waste management. The strategy to set the price of electricity purchasing in a special rate for industrial waste 
power plant is implemented. This investment scheme is used to draw an attention from the new investors. The 
purpose of this research is to conduct the feasibility study of the industrial waste power plant by using DCF 
model. The result of this study reveals that the net present value is 1,919 million Thai Baht, internal rate of 
return is 24.98%, benefit-cost ratio is 2.05 and payback period is 3.81 years. As a result, the project is feasible 
to invest. 
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บทน า 

ขยะอุตสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปีก าลงัสรา้งปัญหาใหก้บัประเทศไทย การก าจดัขยะอุตสาหกรรมดว้ยวธิกีารฝัง
กลบ (Landfill) นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แลว้ ยงัก่อใหเ้กดิผลเสยีดา้นสิง่แวดลอ้มมากมาย ซึง่ปัจจุบนัปรมิาณหลุมฝัง
กลบเดมิทีม่ใีนประเทศไม่สามารถรองรบักบัปรมิาณขยะทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหห้ลุมฝังกลบไม่เพยีงพอและการขยายหรอืสรา้ง
หลุมฝังกลบใหม่เป็นเรื่องทีท่ าไดย้าก ดงันัน้การน าขยะอุตสาหกรรมมาแปลงเป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าย่อมเป็นอกี
หนึ่งทางเลอืกทีน่่าสนใจ จงึเป็นทีม่าของการศกึษาการประเมนิความคุม้ค่าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาดก าลงั
การผลติไฟฟ้า 9.9 เมกะวตัต์ ซึง่การเปลีย่นขยะอุตสาหกรรมเป็นพลงังาน (Waste-to-Energy) จะช่วยแกปั้ญหาดา้น
สิง่แวดลอ้มและสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน อกีทัง้ยงัเป็นการแกปั้ญหาขยะอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยนื 

พลังงานจากขยะเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 (Alternative 
Energy Development Plan : AEDP2015) โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบที่มีอยู่
ภายในประเทศให้ได้เต็มศกัยภาพ การพฒันาศกัยภาพการผลติพลงังานทดแทนด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและการ
พฒันาพลงังานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมแก่ชุมชน [1] โดยแผนพฒันาฉบบันี้มี 
เป้าหมายการผลติไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 50 เมกะวตัต ์ภายใน พ.ศ.2579 [2] 

การน าขยะมาแปลงสภาพใหเ้ป็นเชือ้เพลงิในรูปแบบต่างๆไดร้บัความนิยมอย่างมากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
หลายประเทศมกีารน าเทคโนโลยเีตาเผา (Incinerator System) มาใชใ้นการจดัการขยะอุตสาหกรรม [3] ซึง่นอกจากจะ
ไดผ้ลติผลเป็นกระแสไฟฟ้าแลว้ ยงัสามารถน าความรอ้นทีเ่หลอืจากการเผาไหมไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ดา้นอื่น
อกีด้วย [4] ส าหรบัประเทศไทยนัน้ ภาครฐัได้มกีารก าหนดนโยบายรบัซื้อไฟฟ้าในราคาพเิศษ [5] และเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการลงทุนมากขึน้ การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจงึเป็นอกีหนึ่งทางเลอืกในการ
แปลงสภาพขยะให้เป็นพลงังานไฟฟ้า การประเมนิความคุ้มค่าโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจะช่วยใหผู้้ลงทุนสามารถ
ตดัสนิใจในการลงทุนไดด้ขีึน้ [6-7] 

  

วิธีการด าเนินการวิจยั 

งานวจิยันี้ศกึษาการประเมนิความคุม้ค่าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า 
9.9 เมกะวัตต์ โดยแสดงให้เห็นถึงสภาพทัว่ไปของโครงการ ขยะอุตสาหกรรมที่รับก าจดั กระบวนการก าจดัขยะ
อุตสาหกรรมและผลติไฟฟ้า และการวเิคราะหท์างดา้นการเงนิเพื่อประเมนิความคุม้ค่าของโครงการ 

1. สภาพทัว่ไปของโครงการ 

งานวจิยันี้รวบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่จากแหล่งขอ้มูลทุตยิภูม ิ(secondary data) เช่น หนังสอื เอกสารวชิาการ 
เอกสารเผยแพร่ งานวจิยั บทความและรายงานจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษา 

1.1 ทีต่ัง้ของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนี้ตัง้อยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา มเีน้ือทีป่ระมาณ 40 ไร่ การใชป้ระโยชน์
ทีด่นิของโครงการ ประกอบดว้ย อาคารเกบ็กากอุตสาหกรรม อาคารโรงไฟฟ้า บ่อพกัน ้าดบิ พืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีอ่ื่นๆ  

1.2 ระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการ 
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โครงการนี้เริม่ก่อสร้างในปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะก่อสร้างและตดิตัง้เครื่องจกัรอุปกรณ์ต่างๆแล้วเสรจ็กลางปี 
พ.ศ.2565 หลงัจากนัน้จะเริม่ผลติไฟฟ้าและก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชงิพาณิชย ์(SCOD) ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 
พ.ศ.2565 โดยโครงการไดท้ าสญัญาขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ) ปรมิาณไฟฟ้าสงูสุด 8.0 เมกะวตัต์ 
ทีร่ะดบัแรงดนั 22,000 โวลท ์รวมระยะเวลาขายไฟฟ้าตามสญัญาทัง้สิน้ 20 ปี (พ.ศ.2565-2585) 

1.3 แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

เงนิลงทุนส าหรบัโครงการน้ีมาจากเงนิสว่นตวัของเจา้ของกจิการทัง้หมด 

 

2. ขยะอุตสาหกรรมทีร่บัก าจดั 

2.1 ประเภทของขยะอุตสาหกรรมทีร่บัก าจดั 

โครงการน้ีรบัก าจดัขยะอุตสาหกรรมทัง้ประเภทอนัตรายและไม่อนัตราย โดยพจิารณากลุ่มขยะอุตสาหกรรมที่
เผาไหม้ได้หรอืให้ค่าความร้อนเป็นหลกั ซึ่งจะมทีัง้ขยะอุตสาหกรรมประเภทของแขง็และของเหลวจ านวน 13 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

 1) ขยะอุตสาหกรรมประเภทของแขง็ จ านวน 12 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มเศษผา้ กลุ่มถ่านกมัมนัต์ กลุ่มเศษ
โฟม กลุ่มเศษหนงั กลุ่มเศษกระดาษ กลุ่มเศษพลาสตกิ กลุ่มเศษยาง กลุ่มเศษไม ้กลุ่มกากตะกอน กลุ่มกากส ีกลุ่มวสัดุ
ดดูซบัสารเคมแีละวสัดุปนเป้ือนสารเคม ีและกลุ่มกากกาว 

 2) ขยะอุตสาหกรรมประเภทของแขง็ จ านวน 1 กลุ่ม คอื กลุ่มน ้ายาหล่อเยน็  

 ส าหรบัขยะอุตสาหกรรมทีโ่ครงการไม่รบัก าจดั ไดแ้ก่ ขยะอุตสาหกรรมจากต่างประเทศ ขยะอุตสาหกรรมที่
ปนเป้ือนกมัมนัตภาพรงัส ีสารไวไฟ สารกดักร่อน ขยะอุตสาหกรรมอินทรีย์ เช่น เศษผกั ผลไม้ มูลสตัว์ หรือกาก
อุตสาหกรรมทีเ่น่าเป่ือยย่อยสลายไดง้่ายท าใหเ้กดิกลิน่เหมน็และขยะอุตสาหกรรมทีไ่ม่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ปรมิาณและค่าความรอ้นของขยะอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มทีร่บัก าจดั สามารถแสดงไดด้งัตารางที ่1 

 

ตารางท่ี 1 ปรมิาณและค่าความรอ้นของขยะอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มทีร่บัก าจดั 

กลุ่มของขยะอุตสาหกรรม ปรมิาณทีร่บัก าจดั 

(ตนั/วนั/หน่วย) 

สดัส่วน 

(%) 
ค่าความรอ้นสงู 

(kcal/kg) 

ค่าความรอ้นต ่า 

(kcal/kg) 

เศษผา้ 3.15 1.91 4,016 3,656 

ถ่านกมัมนัต์ 0.18 0.11 5,369 5,060 

เศษโฟม 0.30 0.18 6,625 6,415 

เศษหนงั 0.21 0.13 4,662 4,327 

เศษกระดาษ 0.74 0.45 3,380 3,015 
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เศษพลาสตกิ 50.25 30.45 7,768 7,438 

เศษยาง 2.94 1.78 6,791 6,548 

เศษไม้ 0.04 0.03 3,658 3,297 

กากตะกอน 0.76 0.46 1,143 571 

กากส ี 16.50 10.00 7,402 6,884 

วสัดุดดูซบัสารเคมแีละวสัดุปนเป้ือนสารเคม ี 32.83 19.90 9,138 8,425 

กากกาว 2.17 1.32 7,177 6,967 

สารหล่อเยน็ 54.93 33.29 611 66 

รวม 165 100 - - 

 

2.2 แหล่งทีม่าของขยะอุตสาหกรรม 

โครงการมกีารรบัก าจดักากอุตสาหกรรมจากกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมทีต่ัง้อยู่ใน
พืน้ทีภ่าคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตก เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี ระยอง ชลบุรแีละฉะเชงิเทรา 
เป็นต้น โดยโครงการไดท้ าสญัญารบัก าจดัขยะอุตสาหกรรมระยะยาวกบักลุ่มลูกคา้โรงงานเป้าหมายเพื่อป้องกนัปัญหา
การขาดแคลนเชือ้เพลงิและความไม่ต่อเนื่องของการเดนิเครื่องจกัร ซึง่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ 
ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมแีละกลุ่มอุตสาหกรรมหลอมโลหะ เป็นตน้ 

 

 2.3 องคป์ระกอบของขยะอตุสาหกรรม 

  ขยะอุตสาหกรรมทีค่าดว่าจะไปรบัมาก าจดัจะถูกน าไปวเิคราะหโ์ดยพจิารณาจากองคป์ระกอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบของขยะอุตสาหกรรมทีส่ามารถเผาไหมไ้ด ้ค่าความชืน้และปรมิาณเถ้า เป็นต้น ขยะทีร่บัมาก าจดัทัง้หมด
ไม่จ าเป็นต้องมีการปรับสภาพ (Pretreatment) ก่อนการเผาไหม้แต่อย่างใด โครงการจะควบคุมปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มทีจ่ะน าเขา้มาผสมกนัในบ่อพกัขยะอุตสาหกรรม ก่อนน าเขา้สูเ่ตาเผาขยะอุตสาหกรรมต่อไป โดย
หลงัจากผสมกนัแลว้ ขยะอุตสาหกรรมจะมอีงคป์ระกอบทางเคม ีดงัแสดงในตารางที ่2 

 

 

 

 

 



620 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบทางเคมขีองขยะอุตสาหกรรม เมื่อมกีารผสมก่อนเขา้เตาเผา 

 

องคป์ระกอบทางเคม ี ค่าเฉลีย่ หน่วย 

Carbon (C) 45.85 % 

Hydrogen (H) 5.40 % 

Oxygen (O) 2.45 % 

Nitrogen (N) 0.75 % 

Sulphur (S) 0.18 % 

Chlorine (CI) 0.28 % 

Ash 8.86 % 

ความชืน้ 36.23 % 

รวม 100.00 % 

ค่าความรอ้นสงู (HHV) 5,465 kcal/kg 

ค่าความรอ้นต ่า (LHV) 4,970 kcal/kg 

ค่าความรอ้นทีใ่ชใ้นการออกแบบ 4,970 kcal/kg 

 

3. กระบวนการก าจดัขยะอุตสาหกรรมและผลติไฟฟ้า 

งานวจิยันี้จะศกึษาการก าจดัขยะอุตสาหกรรมใหเ้ป็นพลงังานหมุนเวยีนส าหรบัผลติไฟฟ้า โดยใชเ้ตาเผาขยะ
อุตสาหกรรมขนาด 165 ตนั ตดิตัง้จ านวน 2 ชุด มคีวามสามารถในการก าจดัขยะอุตสาหกรรมได ้330 ตนั/วนั และใช้
ประโยชน์จากความรอ้นทีไ่ดจ้ากการเผาไหมข้ยะอุตสาหกรรม น ามาผลติไอน ้าโดยการแลกเปลีย่นความรอ้นกบัน ้าใน
หน่วยผลติไอน ้า (Waste Heat Boiler) เพื่อผลติไฟฟ้าโดยผ่านเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอน ้า (Steam Turbine 
Generator ) ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า 4.95 เมกะวตัต ์ตดิตัง้จ านวน 2 ชุด สามารถผลติไฟฟ้าไดท้ัง้สิน้ 9.9 เมกะวตัต ์

3.1 การเตรยีมขยะก่อนเขา้เตาเผา 

ขยะอุตสาหกรรมประเภทของแขง็จะถูกย่อยขนาดดว้ยเครื่องย่อย (Shredder Machine) ก่อนทีจ่ะล าเลยีงจาก
อาคารเกบ็ขยะอุตสาหกรรมไปยงับ่อพกัขยะอุตสาหกรรมในอาคารโรงไฟฟ้าดว้ยระบบสายพานล าเลยีง ทางโครงการจะ
ควบคุมปรมิาณขยะอุตสาหกรรมแต่กลุ่มทีน่ าเขา้มาผสมกนัในบ่อพกัขยะอุตสาหกรรมเพื่อใหไ้ดค้่าความรอ้นทีเ่หมาะสม 
(เฉลี่ยประมาณ 4,900-5,500 kcal/kg) โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและสัง่การจากห้องควบคุม ทัง้นี้ขยะ



621 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

อุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มไม่จ าเป็นต้องมกีารปรบัสภาพ (Pretreatment) ก่อนแต่อย่างใด ส่วนขยะอุตสาหกรรมประเภท
ของเหลวจะถูกเกบ็ไวใ้นถงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาด 1,000 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 8 ถงั 

3.2 การน าขยะอุตสาหกรรมเขา้สูเ่ตาเผา 

ขยะอุตสาหกรรมประเภทของแขง็จะถูกคลุกเคล้าผสมกนัดว้ยเครนทีต่ดิตัง้อยู่บรเิวณด้านบนของบ่อพกัขยะ
อุตสาหกรรม จ านวน 2 ชุด สามารถตักขยะอุตสาหกรรมได้ประมาณ 2 ตัน/ครัง้ ซึ่งเครนจะคลุกเคล้าและตักขยะ
อุตสาหกรรมเขา้ช่องรบัขยะอุตสาหกรรม (Hopper) ของเตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) โดยสามารถด าเนินการได้
ประมาณ 10 ครัง้/ชัว่โมง ส่วนขยะอุตสาหกรรมประเภทของเหลวจะถูกน าเขา้สู่หอ้งเผาไหมบ้รเิวณดา้นบนของเตาเผา
แบบตะกรบั (Stoker) ดว้ยหวัฉีด ซึง่มอีตัราการฉีดอยู่ทีป่ระมาณ 54.93 ตนั/วนั/หน่วย 

3.3 กระบวนการเผาไหมข้ยะอุตสาหกรรม 

งานวจิยันี้ไดศ้กึษาเทคโนโลยเีผาขยะอุตสาหกรรมแบบ 2 เตาเผาไหม ้ไดแ้ก่ 

 1) เตาเผาแบบหมุน (Rotary Kiln) โดยขยะอุตสาหกรรมจะถูกป้อนเขา้สู่ส่วนหวัของเตาเผาแบบหมุนซึง่มี
ลกัษณะเป็นทรงกระบอกท ามุมเอยีง 2-5 องศากบัแนวระดบัและหมุนตามแกนอย่างชา้ๆ เพื่อลดความชืน้และท าให้เกดิ
การเผาไหม ้อุณหภูมขิองเตาเผานี้อยู่ทีป่ระมาณ 300-900 องศาเซลเซยีส ทีเ่ตาเผาไหมน้ี้ขยะอุตสาหกรรมจะถูกเผา
ไหมอ้ย่างสมบรูณ์ประมาณ 60-70% ก่อนทีจ่ะสง่สว่นทีเ่หลอืไปยงัเตาเผาแบบตะกรบัต่อไป 

 2) เตาเผาแบบตะกรบั (Stoker) จะเผาขยะอุตสาหกรรมที่เผาไหม้ไม่หมดจากเตาเผาแบบหมุน ภายใน
เตาเผาชนิดนี้ขบัเคลื่อนการท างานโดยการขยบัตะกรบัแบบเดนิหน้าสลบัถอยหลงั เพื่อใหข้ยะอุตสาหกรรมสมัผสัความ
รอ้นและอากาศไดม้ากขึน้ จากนัน้เถ้ารวมถงึขยะอุตสาหกรรมทีเ่ผาไหมไ้ม่ไดจ้ะหลุดลอดออกจากเตาเผาสู่ช่องรบัเถ้า
ต่อไป  

  ก๊าซร้อนจากการเผาไหม้จะถูกส่งต่อไปยงัห้องเผาไหม้ที่ 2 ซึ่งมีลกัษณะเป็นเตาทรงกระบอกคล้ายท่อใน
แนวตัง้สงูจากพืน้ ทีห่อ้งเผาไหมน้ี้จะท าการเผาก๊าซหรอืไอทีเ่กดิจากขยะอุตสาหกรรมประเภทของเหลวและรบัก๊าซรอ้น
ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มาเผาซ ้าเพื่อท าลายมลสารต่างๆให้แตกตัวเป็นอะตอมอิสระ โดยมีการควบคุม
อุณหภูมอิยู่ที ่1,124 องศาเซลเซยีส ก๊าซรอ้นจะถูกท าใหอุ้ณหภูมลิดลงดว้ยการน าก๊าซรอ้นไปแลกเปลีย่นความรอ้นใน
หมอ้น ้า (Waste Heat Boiler) เพื่อเป็นการถ่ายเทความรอ้นไปใชป้ระโยชน์ในการผลติไอน ้าและส่งไอน ้าไปยงักงัหนัไอ
น ้า (Steam Turbine) ซึง่จะใชปั้น่เครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) เพื่อผลติพลงังานไฟฟ้าต่อไป โดยก๊าซรอ้นทีถู่กลด
อุณหภูมแิล้วจะเหลอือุณหภูมปิระมาณ 220 องศาเซลเซยีส จากนัน้ก๊าซร้อนจะถูกส่งต่อไปยงัระบบบ าบดัมลพษิทาง
อากาศต่อไป 

  ปรมิาณขยะอุตสาหกรรมทีร่บัก าจดั = ปริมาณขยะที่เข้าเตาเผา (ตัน/วัน/ชุด) x จ านวนวันที่ผลิตไฟฟ้า   
         (วนั/ปี) x จ านวนชุดของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า (ชุด) 

        = 165 (ตนั/วนั/ชุด) x 330 (วนั/ปี) x 2 (ชุด) 

        = 108,900 ตนั/ปี 
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3.4 กระบวนการผลติไฟฟ้า 

หน่วยผลติไอน ้าแต่ละชุดจะใชก้๊าซรอ้นทีเ่กดิจากเตาเผาขยะอุตสาหกรรมในการแลกเปลีย่นความรอ้นในหมอ้
ไอน ้าจนท าให้อุณหภูมขิองน ้าสูงจนกลายเป็นไอร้อนยิง่ยวด (Superheated Steam) ที่ความดนั 40 บาร์ ณ อุณหภูม ิ
380 องศาเซลเซยีส อตัราการไหลของไอน ้าอยู่ที ่35 ตนั/ชัว่โมง/ชุด จากนัน้ไอน ้าทีผ่ลติไดจ้ะถูกส่งไปยงักงัหนัไอน ้าทีม่ ี
ความเรว็รอบอยู่ที ่3,000 รอบ/นาท ีส่งผ่านก าลงัขบัมายงัเครื่องก าเนิดไฟฟ้าเพื่อปัน่กระแสไฟฟ้า ซึง่ก าหนดก าลงัการ
ผลติกระแสไฟฟ้าของโครงการไว้ที ่4.95 เมกะวตัต์/ชุด โดยส่งเขา้ระบบการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเพื่อจ าหน่าย 4 เมกะ
วตัต์/ชุด และใช้ภายในโครงการ 0.95 เมกะวตัต์/ชุด โครงการจะเดินเครื่องจกัร 330 วนัต่อปีและท าการหยุดเดิน
เครื่องจกัรเพื่อตรวจสอบและซ่อมบ ารุงประจ าปี โดยขอ้มลูการเดนิเครื่องของโครงการสามารถแสดงไดด้งัตารางที ่3 

พลงังานไฟฟ้าทีผ่ลติไดร้วมทัง้สิน้ = ก าลงัการผลติ(MW/ชุด) x จ านวนวนัที่ผลติไฟฟ้า(วนั/ปี) x ชัว่โมงที่
           เดนิเครื่องจกัร(ชัว่โมง/วนั) x จ านวนชุดของอุปกรณ์ผลติไฟฟ้า (ชุด) 

        = 4.95 (MW/ชดุ) x 330 (วนั/ปี) x 24 (ชัว่โมง/วนั) x 2 (ชุด) 

        = 78,408  MWh/ปี 

    หรอื   = 78,408,000  kWh/ปี 

พลงังานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให ้กฟภ = ก าลงัไฟฟ้าตามสญัญาPPA (MW) x จ านวนวนัทีผ่ลติไฟฟ้า(วนั/ปี) x 
           ชัว่โมงทีเ่ดนิ x เครื่องจกัร(ชัว่โมง/วนั)  

        = 8 (MW) x 330 (วนั/ปี) x 24 (ชัว่โมง/วนั)  

        = 63,360  MWh/ปี 

    หรอื   = 63,360,000  kWh/ปี 

 

ตารางท่ี 3 ขอ้มลูการเดนิเครื่องของโครงการ 

รายการ การเดนิเครื่องก าจดัขยะและผลติไฟฟ้า หน่วย 

1. ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวม 4.95 x 2 ชดุ เมกะวตัต์ 

2. ก าลงัการผลติไอน ้า 35 x 2 ชดุ ตนั/ชัว่โมง 

3. ก าลงัการก าจดัขยะอุตสาหกรรม 165 x 2 ชดุ ตนั/วนั 

4. ระยะเวลาทีเ่ดนิเครื่อง 330 วนั/ปี 

5. ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าที่ผลติไดร้วม 78,408,000 kWh/ปี 

6. ปรมิาณพลงังานไฟฟ้าทีจ่ าหน่ายให้ กฟภ 63,360,000 kWh/ปี 

7. ปรมิาณขยะอุตสาหกรรมที่รบัก าจดั 108,900 ตนั/ปี 
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4. การวเิคราะหข์อ้มลูทางการเงนิเพื่อประเมนิความคุม้ค่าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 

งานวจิยันี้จะรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษาแลว้น ามาวเิคราะห ์เพื่อประเมนิ
ความคุ้มค่าของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ด้วยวธิกีารจ าลองคดิลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Model) 
โดยใช้โปรแกรม MS-Excel ซึ่งรายละเอยีดของขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิ มดีงันี้ ต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าเครื่องจกัร 
(CAPEX) 1,830 ลา้นบาท ต้นทุนการด าเนินงาน (OPEX) 190 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3% ทุกปี การค านวณมูลค่าปัจจุบนั
สุทธ ิใชอ้ตัราคดิลดแบบวธิตี้นทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) 10% คดิในช่วงตลอดอายุโครงการระยะเวลา 20 ปี โดย
อตัราการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ) จะใชรู้ปแบบ Feed-in Tariff (FiT) จากนัน้น าผลทีไ่ดจ้ากการ
ค านวณ ได้แก่ NPV, IRR, B/C Ratio และ PB มาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรม ขอ้มลูทางดา้นการเงนิทีจ่ะถูกน ามาใชเ้พื่อวเิคราะห ์มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1) เงนิลงทุนเริม่ตน้ (CAPEX) ประมาณ 1,830 ลา้นบาท 
2) ตน้ทุนการด าเนินงาน (OPEX) ประมาณ 190 ลา้นบาท/ปี เพิม่ขึน้ปีละ 3% 
3) รายไดเ้ฉลีย่จากการก าจดัขยะอุตสาหกรรม 2,500 บาท/ตนั 
4) รายไดเ้ฉลีย่จากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ) 6.29 บาท/หน่วย 
5) ระยะเวลาด าเนินโครงการ 20 ปี 
6) ค านวณอตัราสว่นลด ตน้ทุนทางการเงนิเฉลีย่ (WACC) 10% 

  

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

จากการวเิคราะห์โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า 9.9 เมกะวตัต์ 
สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที ่4 

ตารางท่ี 4 ผลการวจิยั 

รายการ ผลการวจิยั หน่วย 

รายไดจ้ากการจ าหน่วยไฟฟ้าเฉลีย่ตลอดอายุโครงการ 398.6 ลา้นบาท/ปี 

รายไดจ้ากการก าจดัขยะอุตสาหกรรม 272.2 ลา้นบาท/ปี 

เงนิลงทุนเริม่ตน้ (CAPEX) 1,830 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (OPEX) 190 ลา้นบาท/ปี 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) 1,919 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 24.98 % 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) 2.05 - 

ระยะเวลาคนืทุน (PB) 3.81 ปี 
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1) โครงการน้ีมรีายไดห้ลกัจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ) 
เฉลีย่ตลอดอายุโครงการ 398.6 ลา้นบาท/ปี และรายไดจ้ากการรบัก าจดัขยะอุตสาหกรรม 272.2 ลา้นบาท/ปี ซึง่หาก
น ารายไดท้ัง้ 2 แหล่งมารวมกนัจะท าใหโ้ครงการมรีายไดเ้ฉลีย่ทัง้หมด 670.8 ลา้นบาท/ปี 

2) มลูค่าปัจจุบนัสทุธขิองโครงการ (Net Present Value : NPV) มคี่ามากกว่า 0 แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการน้ีมี
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนรวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของต้นทุนรวม โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิอง
โครงการ เท่ากบั 1,919 ลา้นบาท 

3) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มคี่ามากกว่าต้นทุนทางการเงนิ 
(WACC) ซึ่งก าหนดไว้ที่ 10% แสดงให้เหน็ว่าโครงการนี้มอีตัราผลตอบแทนทีไ่ด้รบัมากกว่าอตัราผลตอบแทนที่
ตอ้งการจากโครงการ โดยมอีตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากบั 24.98% 

4) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio) มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า 
โครงการนี้มีอตัราส่วนมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองผลตอบแทนรวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของต้นทุนรวมตลอดอายุ
โครงการ โดยมคี่าเท่ากบั 2.05 เท่า 

5) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) มคี่าค่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัอายุโครงการ แสดงใหเ้หน็ว่า โครงการ
นี้มรีะยะเวลาที่จะต้องใชต้ัง้แต่เริม่เปิดด าเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสุทธจิากการลงทุนมคี่าเท่ากบัเงนิลงทุน
พอด ีโดยมรีะยะเวลาคนืทุน เท่ากบั ปีที ่3.81 หรอื 3 ปี 10 เดอืน 

 

สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวจิยั 

งานวจิยันี้ไดน้ าขอ้มลูต่างๆของโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมกรณีศกึษา ขนาดก าลงัการผลติไฟฟ้า 9.9 
เมกะวตัต์ ซึง่ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ), รายไดจ้ากการก าจดัขยะ, เงนิ
ลงทุนเริม่ตน้และตน้ทุนค่าด าเนินงาน เป็นต้น  มาวเิคราะหค์วามคุม้ค่าของโครงการ โดยศกึษาความเป็นไปไดข้องการ
ลงทุนจากดชันีชีว้ดัเชงิเศรษฐศาสตร ์ไดแ้ก่ NPV, IRR, B/C Ratio และ PB สรุปไดว้่า โครงการน้ีมคีวามคุม้ค่าในลงทุน 
ซึง่หากลองเปรยีบเทยีบผลการศกึษานี้กบัการประเมนิความคุม้ค่าโรงไฟฟ้าขยะทีใ่ชเ้ทคโนโลยใีกลเ้คยีงกนั [7] สามารถ
สรุปผลไดด้งัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการเปรยีบเทยีบ 

รายการ ผลจากการวจิยันี้ ผลจากงานวจิยัอื่น [7] หน่วย 

ก าลงัการผลติไฟฟ้าสงูสุด 9.9 20 MW 

เชือ้เพลงิหลกั ขยะอุตสาหกรรม ขยะมลูฝอยชมุชน - 

เทคโนโลยกีารเผาไหม้ Incineration Gasification - 

เงนิลงทุนเริม่ตน้ (CAPEX) 1,830 3,430.43 ลา้นบาท 

ตน้ทุนการด าเนินงาน (OPEX) 190 148.14 ลา้นบาท/ปี 

มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(NPV) 1,919 2,021.82 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 24.98 15 % 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C Ratio) 2.05 1.39 - 

ระยะเวลาคนืทุน (PB) 3.81 6 ปี 

 

จากตารางเปรยีบเทยีบผลของงานวจิยัจะเหน็ได้ว่า ทัง้สองงานวจิยันี้มคีวามคุม้ค่าในการลงทุนเหมอืนกนั แต่ผลของ
ดชันีประเมนิทีแ่ตกต่างกนัเนื่องมาจากก าลงัการผลติไฟฟ้า ชนิดของเชือ้เพลงิและเทคโนโลยทีีใ่ชม้คีวามแตกต่างกนั 

2. ขอ้เสนอแนะ 

1) งานวจิยันี้ศกึษาเฉพาะเทคโนโลยกีารเผาขยะอุตสาหกรรมแบบ 2 เตาเผาและใชก้งัหนัไอน ้าปัน่เครื่องผลติ
ไฟฟ้าเท่านัน้ ยงัมรีะบบการก าจดัขยะอุตสาหกรรมและผลติไฟฟ้ารปูแบบอื่นทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจจะมผีล
ต่อการคดิตน้ทุนการลงทุนและด าเนินงาน 

2) งานวจิยันี้ใชเ้กณฑอ์ตัราค่าก าจดัขยะอุตสาหกรรม (Tipping Free) ตามทีโ่ครงการกรณีศกึษาเป็นผูก้ าหนด 
อตัรานี้เป็นขอ้ตกลงระหว่างโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมและโรงงานเป้าหมาย ส าหรบักรณีศกึษาอื่นๆอาจจะมเีกณฑ์
ราคาทีแ่ตกต่างๆกนั ความผนัผวนของค่าก าจดัขยะอุตสาหกรรมอาจจะสง่ผลต่อการประเมนิความคุม้ค่าในการลงทุน 

3) งานวจิยันี้ใชเ้กณฑใ์นการคดิอตัราขายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าสว่นภูมภิาค (กฟภ) รปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
ซึง่หากใชเ้กณฑอ์ตัราขายไฟฟ้ารปูแบบอื่นมาพจิารณา อาจจะสง่ผลต่อการประเมนิความคุม้ค่าในการลงทุน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ไปได้ด้วยด ีผู้วจิยัขอขอบพระคุณที่ปรกึษาและบรษิัทโรงไฟฟ้าขยะ
อุตสาหกรรมกรณีศกึษา ทีใ่หค้วามอนุเคราะหข์อ้มลูและช่วยเหลอืการวจิยัไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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การตรวจวดัค่าความหวานของสารละลายซูโครส 

ด้วยเทคนิคการกระเจิงแสง 

 

วงศธร มสุกิปาน1, แสงเพชร บุญผาง2 และ คเชนทร ์ แดงอุดม1,* 

 

 

บทคดัย่อ 

  

ในงานวจิยันี้ไดจ้ดัตัง้ระบบเพื่อศกึษาการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซข์องแสงเมื่อผ่านตวักลางทีเ่ป็นสารละลาย
ซูโครสเพื่อน าไปเทยีบกบัค่าความหวาน โดยใชแ้หล่งก าเนิดแสงเป็นเลเซอรส์แีดง ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ทีใ่ห้
แสงเป็นโพลาไรซ ์โดยใหล้ าแสงเลเซอรต์กกระทบตัง้ฉากกบั สารละลายซูโครสทีม่คีวามเขม้ขน้ 0.375, 0.500, 0.625, 
0.750 และ 0.875 กรมัต่อมลิลลิติร แลว้วดัความเขม้แสงกระเจงิทีมุ่ม 0-360 องศา ซึง่ปรบัเลื่อนระดบัความลกึจากผวิ
ของเหลวตามแนวดิง่ ใช้ตวัต้านทานไวแสง (LDR) เป็นหวัวดัแสง และอ่านค่าด้วยมลัตมิเิตอร์ จากการทดลองพบว่า 
สารละลายซูโครสทีม่คีวามเขม้ขน้สูงขึน้ จะมกีารเปลี่ยนแปลงแนวโพลาไรซ์มากขึน้ นอกจากนี้ เมื่อหาความสมัพนัธ์
ระหว่างค่าความหวานกบัการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซข์องแต่ละสารละลาย พบว่ามคีวามสัมพนัธใ์นลกัษณะเพิม่ขึน้
ในเชงิเสน้ตรง แสดงใหเ้หน็ว่าระบบนี้สามารถน าไปตรวจวดัความหวานได้ 

 

ค าส าคญั: สารละลายซโูครส การกระเจงิแสง การเปลีย่นแนวโพลาไรซ ์ความหวาน 
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The measurement of sweetness of sucrose solution  
by light scattering technique 

 

Wongsathon Musikpan1, Saengphet Boonpang2 and Kachain Dangudom1,* 

 

ABSTRACT 

  

This research has established a system to detect the changing of the polarization of light through the 
medium by using light scattering from the dipole. The light source is a polarized laser diode with the wavelength 
of 650 nm. The sample is sucrose solution with concentration 0.375, 0.500, 0.625, 0.750 and 0.875 g/ml. 
Measured the scattered light intensity using light dependent resistor (LDR) at various angles and different 
depths. It was found that the high concentrations of sucrose solution provide the more changing polarized 
angles.  Furthermore, the relationship between sweetness in brix and the changing of polarized angle is an 
increasing function linearly.  So, this system can be applied for measuring sweetness of sucrose solution. 

 

Keywords:  Sucrose solution, Light scattering, Optical activity, Sweetness 
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บทน า 

แสงมบีทบาทส าคญัต่อเทคโนโลยใีนปัจจุบนั เนื่องจากมสีมบตัทิีส่ามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดห้ลากหลาย 
หนึ่งในสมบตัิที่สงัเกตเหน็ได้ของแสงคอืโพลาไรเซชนั แสงโพลาไรซ์เป็นคลื่นที่มกีารสัน่ในระนาบใดระนาบหนึ่ง
เพยีงระนาบเดยีว เมื่อผ่านระนาบแสงโพลาไรซ์ไปในสารละลายของสารประกอบพวก Chiral จะท าใหร้ะนาบของ
การสัน่ของแสงหมุนไป และสารที่สามารถหมุนระนาบของแสงโพลาไรซ์ได้ จดัว่าเป็นสาร optically active ซึ่ง
น ้าตาลซโูครส เป็นหนึ่งในสารประกอบทีม่คีุณสมบตัดิงักล่าว และยงัเป็นน ้าตาลทีพ่บในพชืทัว่ไป เช่น ผลไมส้กุ ออ้ย 
และหวับที เป็นต้น เมื่อย่อยสลายจะไดน้ ้าตาลกลูโคส และน ้าตาลฟรุกโทส น ้าตาลชนิดนี้ บางครัง้เรยีกว่า น ้าตาล
ทราย ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีวามส าคญัในครวัเรอืนเป็นอย่างมาก การศกึษาการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซข์องแสง
ทีผ่่านตวักลาง สามารถตรวจไดด้ว้ย Polarimeter แต่กม็วีธิอีื่นๆ ทีส่ามารถใชต้รวจสอบไดเ้ช่นกนั หนึ่งในนัน้คอืการ
วดัแสงกระเจงิแสง ตวัอย่างเช่นในชุดปฏบิตักิารสาธติการกระเจงิแสงของ Monica Avalos Pecina และ Charles A. 
Smith [1] ซึง่เมื่อไดโพลถูกแสงโพลาไรซต์กกระทบจะสัน่แลว้แผ่รงัสคีลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า [2] ออกมาดว้ยความเขม้

แสงกระเจงิ Isc แปรผนัตามมุมกระเจงิกบัแนวโพลาไรซข์องแสง   เมื่อใหแ้สงตกกระทบและระยะห่างจากตวักระเจงิ
เป็นตวัแปรควบคุมใหค้งที ่ตามสมการ 1 ซึง่ วรีะพงษ์ ก๋าอนิตา และคเชนทร ์แดงอุดม ไดส้ามารถหาแนวโพลาไรซ์
ของแสงจากเทคนิคการกระเจงิแสงจากไดโพลได ้[3] 

2sinscI                                         (1) 

ผูว้จิยัจงึได้มแีนวความคดิที่จะจดัตัง้อุปกรณ์การวดัความเขม้แสงจากการกระเจงิของแสงเพื่อวเิคราะหก์าร
เปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซข์องสารซูโครส ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ทางแสงทีร่าคาไม่แพง และมคีุณภาพเพยีงพอทีจ่ะเหน็ผล
การเปลี่ยนแปลงแนวโพลาไรซ์เมื่อผ่านตัวกลางได้อย่างชดัเจน เพื่ อน าไปประยุกต์ใช้ในการหาค่าความหวานของ
สารละลายซโูครสได ้

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

จดัตัง้ระบบการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแนวโพลาไรซ์ของแสง โดยใส่สารละลายซูโครสตัวอย่าง  ลงใน
หลอดแกว้ทีม่ผีวิเรยีบและบางสม ่าเสมอ ทีต่ัง้อยู่บนฐาน หวัวดัความเขม้แสง (LDR) ทีป่รบัระดบัขึน้ลงและสามารถหมุน
ไดร้อบ ใชม้ลัตมิเิตอรว์ดัค่าความต้านทานจากหวัวดั (LDR) เพื่อน าไปหาค่าความเขม้แสงสมัพทัธ์เทยีบกบัความแสง
กระเจงิสูงสุด เหนือหลอดแก้วตดิตัง้แหล่งก าเนิดแสงและแผ่นโพลาไรเซอร์ โดยให้ล าแสงส่องผ่านแผ่นโพลาไรเซอร์ 
แลว้ตกกระทบตัง้ฉากกบัผวิตวัอย่างในแนวศูนยก์ลางของหลอดแกว้และฐาน ดงัภาพ 1 จากนัน้ท าการวดัค่าความเขม้
แสงจากหวัวดัแสงกระเจงิทีมุ่มต่างๆ โดยแต่ละความลกึจากผวิของเหลวจะวดัความเขม้แสงทุก 10 องศา จนครบ 360 
องศา น าผลทีไ่ดไ้ปวเิคราะหแ์ละสอบเทยีบกบัเครื่องวดัค่าความหวาน 
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ภาพ 1 การจดัตัง้ระบบ 

 

ผลการทดลอง 

ความเขม้แสงทีมุ่มกระเจงิต่างๆ เช่นทีค่วามลกึ 0.5 เซนตเิมตร สามารถน าไปวเิคราะหห์าความสมัพนัธแ์สดง
ถงึแนวโพลาไรซไ์ด ้ซึง่จะเหน็ไดจ้ากภาพ 2 ใชส้ารตวัอย่างเป็น สารละลายซโูครส ความเขม้ขน้ 0.375 กรมัต่อมลิลลิติร 
แสดงการหาความสมัพนัธร์ะหว่างมุม (องศา) กบัความเขม้แสงสมัพทัธ ์ซึง่ทีค่วามเขม้แสงต ่าสุดจะเป็นแนวโพลาไรซ์
ของแสง 

 

ภาพ 2 ความเขม้แสงกระเจงิ ของสารละลายซโูครส ความเขม้ขน้ 0.375 g/ml ทีค่วามลกึ 0.5 cm 

จากภาพการกระเจงิของไดโพล จะเหน็ได้ว่าแนวโพลาไรซข์องแสงจะอยู่ตรงกบัแนวประมาณ 60-70 องศา 
สามารถหาแนวโพลาไรซข์องแสงทีแ่ม่นย าขึน้โดยการน าขอ้มลูไปพลอ็ตในรูปแบบสมการการกระเจงิแสงตามทฤษฎใีน

สมการที ่(1) ในกราฟจะไดส้มการเป็น y=a+bsin2(2𝜋x/d+c) เพื่อวเิคราะหห์ามุมทีใ่หแ้สงกระเจงิน้อยทีสุ่ด ซึง่ผูว้จิยัได้
ใช้มุมที่ให้แสงกระเจงิน้อยที่สุดของช่วงแรกของกราฟ คอืช่วงมุม 0 - 180 องศา มาใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลหาแนว
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โพลาไรซข์องแสง ทีร่ะดบัความลกึ 0.5 เซนตเิมตรแสดงในภาพ 3 และ ทีร่ะดบัความลกึ 1.5 – 8.5 เซนตเิมตร ดงัแสดง
ในภาพ 4 

 

 

ภาพ 3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างมมุกระเจงิ (องศา) กบัความเขม้แสงสมัพทัธ ์ทีร่ะดบัความลกึ 0.5 cm ของ
สารละลายซโูครส ความเขม้ขน้ 0.375 g/ml 

 

ภาพ 4 ความสมัพนัธร์ะหว่างมมุกระเจงิ (องศา) กบัความเขม้แสงสมัพทัธ ์ของสารละลายซโูครส ความเขม้ข้น 0.375 
g/ml ทีร่ะดบัความลกึ (ก) 1.5 cm (ข) 2.5 cm (ค) 3.5 cm (ง) 4.5 cm (จ) 5.5 cm (ฉ) 6.5 cm (ช) 7.5 cm (ซ) 8.5 cm 

 

 

64.21 

 

 
(ก)                                                            (ข) 

 
                               (ค)                                                              (ง) 

 
                               (จ)                                                              (ฉ) 

 
                              (ช)                                                             (ซ) 

63.15 62.75 

0 

61.99 60.70 

59.57 
57.92 

57.24 56.30 



632 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความลกึในการวดั กบัแนวโพลาไรซ์ของสารละลายซูโครส ความเขม้ขน้ 0.375 
กรมัต่อมลิลลิติรมลีกัษณะลดลงเป็นเชงิเสน้ตรง โดยมสีมการเป็น y = -1.024x + 65.03 สมการนี้มขีนาดของความชนั
ซึ่งแสดงถึงอตัราการเปลี่ยนแนวโพลาไรซ์ต่อระดบัความลกึเป็น 1.024 องศาต่อเซนตเิมตร ซึ่งขนาดของความชนัจะ
แสดงถงึการม ีoptically active ดงัแสดงในภาพ 5  

 

 

ภาพ 5 การเปลีย่นแปลงของแนวโพลาไรซข์องแสงเมื่อผ่านสารละลายซโูครส ความเขม้ขน้ 0.375 g/ml  

เมื่อท าการวเิคราะห์อตัราการเปลี่ยนแนวโพลาไรซ์ต่อระดบัความลึกด้วยวิธกีารเดียวกนันี้ของสารละลาย
ซูโครสทีค่วามเขม้ขน้ต่างๆคอื 0.375, 0.500, 0.625, 0.750 และ 0.875 กรมัต่อมลิลลิติร และท าการวดัค่าความหวาน
ดว้ยเครื่องวดัค่าความหวาน รุ่น LYT-390 ไดค้วามสมัพนัธร์ะหว่างค่าความหวานและอตัราการเปลีย่นแนวโพลาไรซ์ต่อ
ระดบัความลกึมลีกัษณะเพิม่ขึน้เป็นเชงิเสน้ตรงดงัภาพ 6 โดยมสีมการเป็น y = 39.97x - 9.961  เมื่อ y คอืค่าความ
หวานในหน่วยบรกิซ ์และ x คอือตัราการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซ ์โดยมคี่า R-squared อยู่ที ่0.9817 แสดงใหเ้หน็ว่า
การใชเ้ทคนิคการตรวจวดัการกระเจงิแสงในการหาการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซข์องสารละลายซโูครส สามารถน าไป
ประยุกตใ์นการวดัค่าความหวานได ้ 

 

 

ภาพ 6 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการเปลีย่นแปลงแนวโพลาไรซก์บัค่าความหวาน 

y = -1.024x + 65.03
R² = 0.9856
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากผลการทดลองพบว่าระบบการวดัการเปลีย่นแนวโพลาไรซข์องสารทีใ่ชแ้หล่งก าเนิดแสงเป็นเลเซอรค์วาม
ยาวคลื่น 650 นาโนเมตรและใชห้วัแสงเป็น (LDR) สามารถใชต้รวจวดัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และจากการวเิคราะห์
ข้อมูลหาแนวโพลาไรซ์ของแสงจากสารละลายซูโครสที่ระดับความลึกแตกต่างกัน พบว่าแนวโพลาไรซ์มีการ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ เพราะฉะนัน้ซูโครสจงึเป็น optically active และสารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้แตกต่างกนัทีร่ะดบั
ซึง่การจดัตัง้ระบบทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ยงัสามารถน าไปใชป้ระยุกตใ์ชเ้ป็นระบบตรวจวดัความเขม้แสงของสารละลายทีเ่ป็น  
optically active รวมถึงเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์หาค่าความหวานจากน ้าตาลซูโครสในรูป
สารละลายที่ให้แสงผ่านได้โดยสามารถออกแบบระบบให้เป็นแบบควบคุมการตรวจวดัด้วยระบบอิเล็กทรอนิกและ
คอมพวิเตอรไ์ดต่้อไป  
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การศึกษาการป้องกนันิวตรอนเรว็ของพอลิเอสเทอรเ์รซ่ินและมอรต้์ารเ์รซ่ินผสม
สารประกอบโบรอน 

 

คณศิร แกว้ศรทีอง1, ปิญชาน์ ต่อกติตกุิล2 และ ทนงศกัดิ ์โนไชย1,3,* 

 

บทคดัย่อ  

  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการศึกษาค่า รีมูฟเวิลคอสเซคชัน่  (removal crossection), ระยะทางเฉลี่ย  
(mean free path) และความหนาครึ่งค่าวสัดุ (half value thickness) เพื่อหาคุณสมบตัิในการป้องกนันิวตรอนเรว็ของ
พอลเิอสเทอรเ์รซิน่และมอรต์า้รเ์รซิน่ ซึง่วสัดุเหล่านี้มปีรมิาณอะตอมของไฮโดรเจนสงูท าใหป้้องกนันิวตรอนเรว็ไดด้แีละ
มคีุณสมบตัเิชงิกลทีด่ ีโดยเพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนันิวตรอนเรว็โดยการเตมิสารโบรอนคาไบด์, กรดบอรกิ และ 
บอแรกซ์ ในปรมิาณร้อยละ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 โดยน ้าหนัก จากการค านวณพบว่าค่า รมีูฟเวลิคอสเซคชัน่ 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ค่าระยะทางเฉลี่ยและค่าความหนาครึ่งค่าวสัดุมีแนวโน้มลดลงเมื่อมีการใส่สารประกอบโบรอน 
ในปริมาณที่มากขึ้น โดยพอลิเอสเทอร์เรซิ่นที่มีการเติมโบรอนคาไบด์มีแนวโน้มท าให้การลดทอนนิวตรอนเร็ว 
มคี่ามากทีส่ดุ  

 

ค าส าคัญ :   นิวตรอนเร็ว, พอลิเอสเทอร์เรซิ่น, มอรต์้ารเ์รซิ่น 
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The investigation of resin and mortar resin containing boron compounds for fast 
neutrons shielding 

 

Kanisorn Kaewsrithong1, Pincha Torkittikul2 and Thanongsak Nochaiya1,3,* 

 

 

ABSTRACT 

  

 This article aims to study on removal crossection, mean free path and half value thickness for determine 
fast neutrons shielding properties of polyester resin and mortar resin. These materials have high hydrogen atom 
contents causing a good fast neutron shielding and good mechanical properties. In order to develop fast 
neutrons shielding properties, boron cabide, boric acid and borax were added in the samples with contents of 
10%wt, 20%wt, 30%wt, 40%wt, 50%wt and 60%wt. The calculated result shown that removal crossection trends 
to increase with increasing boron compounds content while mean free path and half value thickness trend to 
decrease when the boron compound increased. In addition, polyester resin containing boron cabide has the 
best properties for fast neutron shielding. 

 

Keywords: Fast neutron, Polyester resin, Mortar resin 
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บทน า  

 ในปัจจุบนัเทคโนโลยนีิวเคลยีรเ์ป็นประโยชน์แก่มนุษยใ์นหลาย ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็น การรกัษามะเรง็ในอวยัวะ
ต่าง ๆ ทางด้านการแพทย์ การวเิคราะห์แร่ธาตุในดนิเพื่อการเพาะปลูกในด้านเกษตรกรรม การหาอายุวตัถุโบราณ 
ในด้านโบราณคดี และการตรวจสอบรอยรัว่หรือรอยร้าวบนท่อส่งแก๊สในด้านอุตสาหกรรม แม้เทคโนโลยีนิวคลยีร์ 
จะเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นพลงังานที่ไม่มมีลพษิต่อสิง่แวดล้อม  [1] แต่ในทางกลบักนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร์มีสามารถท าอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ จากการปลดปล่อยกัมมันตภาพรังสีไม่ว่าจะเป็น  
รงัสแีอลฟ่า รงัสเีบตา้ รงัสแีกมม่า รงัสเีอก็ซ ์รวมไปถงึการปลดปล่อยรงัสนีิวตรอนดว้ย 

นิวตรอน คอือนุภาคมูลฐานของอะตอม ทีม่มีวลแต่ไม่มปีระจุทางไฟฟ้า จงึไม่มกีารเลีย้วเบนในสนามแม่เหลก็
และสนามไฟฟ้า ส่วนนิวตรอนเรว็คอืนิวตรอนที่มพีลงังานระหว่าง 0.5 ถึง 20 MeV [2] การเกดินิวตรอนเรว็เกดิจาก 
การที่น านิวตรอนช้ายงิเขา้ไปชนกบันิวเคลยีสของยูเรเนียม-235 ซึ่งกค็อืปฏกิริยิาฟิชชัน่ในโรงงานนิวเคลยีร์นัน่เอง 
ปัจจุบนัมกีารใชป้ระโยชน์จากนิวตรอนมากมายเช่น การใชน้ิวตรอนในการผลติสารเภสชัรงัส ีการตรวจสอบความชื้น 
และการถ่ายภาพด้วยนิวตรอน [3] แต่เนื่องจากนิวตรอนไม่มีประจุทางไฟฟ้าท าให้การเกิดอันตรกิริยาแตกต่าง  
จากรงัสกี่อไอออนชนิดอื่น โดยจะท าปฏกิริยิากบัอนุภาคทีม่มีวลใกลเ้คยีงกบัตวันิวตรอนเช่น อะตอมของธาตุไฮโดรเจน  
ซึ่งร่างกายของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบหลักคือธาตุไฮโดรเจนหากได้รับอนุภาคนิวตรอนมากเกินไป  
อาจท าใหเ้กดิอนัตรายต่ออวยัวะ หรอืถงึขัน้เสยีชวีติได้ 

อนุภาคนิวตรอนมีการเกิดอนัตรกิริยากบัอิเล็กตรอนน้อยมากซึ่งแตกต่างจากรงัสชีนิดอื่น ท าให้การสร้าง  
วสัดุป้องกนันิวตรอนนัน้จะแตกต่างจากการสรา้งวสัดุป้องกนัรงัสกี่อไอออนชนิดอื่นดว้ย ส่วนใหญ่วสัดุป้องกนันิวตรอน 
จะเป็นวสัดุทีป่ระกอบดว้ยธาตุไฮโดรเจนเช่น ยางธรรมชาต ิพาราฟิน และซลิโิคน เนื่องจากนิวตรอนจะเกดิการสญูเสยี
พลงังานในการท าอนัตรกริยิากบัธาตุไฮโดรเจน จากงานวจิยัทีผ่่านมาได้มกีารน าเอาวสัดุพอลเิมอร์ชนิดพอลเิอทลินี 
มาลดทอนพลงังานนิวตรอน [4, 5] หรอืมกีารน าสารประกอบโบรอนมาใชใ้นการป้องกนัรงัสแีกรมมาและนิวตรอน [6] 

พอลเิอสเทอรเ์รซิน่ถอืว่าเป็นวสัดุทีม่สีมบตัริบัน ้าหนักไดด้ ีแขง็แรง ไม่ละลายในตวัท าละลายใดๆ สามารถทน
ความร้อนได้ถึง 200 องศาเซลเซียส พอลิเอสเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ พอลิเอสเทอร์ชนิดอิ่มตัว            
(saturated polyester resin) และพอลิ เ อส เทอร์ชนิ ด ไม่ อิ่ม ตัว  (unsaturated polyester resin) โ ดยทั ว่ ไปนิยม 
ใชพ้อลเิอสเทอรช์นิดไม่อิม่ตวัเพราะสามารถผลติไดง้่ายท าใหร้าคาค่อนขา้งถูกกว่าพอลเิอสเทอรช์นิดอิม่ตวั นอกจากนี้
ยงัสามารถต้านทานต่อก าลงัอดัได้ดีอีกด้วย ตัวเร่งปฏิกิริยา  (hardener) เป็นตัวที่ท าให้พอลิเมอร์เกิดกระบวนการ 
พอลิเมอไรเซซันเรซิ่นคือการเปลี่ยนจากเรซิ่นที่มีลักษณะของเหลวกลายเป็นเรซิ่นที่มีลักษณะของแข็ง  
เช่น เมทลิเอทลิคโีตนเปอรอ์อกไซด ์(MEKP หรอื MEKPO) ตวัเร่งปฏกิริยิาอกีชนิดคอื สารทีท่ าใหพ้อลเิมอรเ์รซิน่ก่อตวั
ไดใ้นอุณหภูมหิอ้ง โดยส่วนใหญ่นิยมใชเ้กลอืของโลหะเช่น โคบอลแนฟทเีนต ปฏกิริยิาแขง็ตวัของเรซิน่เป็นปฏกิริยิา
คายพลังงานโดยจะแข็งตัวเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่ตัวเร่งปฏิกิริยา จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา 
ไดม้กีารน าทรายมาผสมกบัพอลเิอสเทอรเ์รซิน่เพื่อลดปรมิาณการใชเ้รซิน่ลงและน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการก่อสรา้ง [7]  

ดงันัน้ในงานวิจยันี้จึงมแีนวคิดในการวเิคราะห์วสัดุป้องกนันิวตรอนแบบเรว็โดยมีพอลิเอสเทอร์เรซิ่นและ 
มอร์ต้าร์เรซิ่นเป็นวัสดุหลักเนื่ องจากวัสดุเหล่านี้ ป็นวัสดุที่มีปริมาณอะตอมของไฮโดรเจนสูง และมีคุณสมบัติ  
ทางกายภาพที่ดี โดยจะท าการจ าลองการใส่สารประกอบโบรอนได้แก่ โบรอนคาไบด์, กรดบอริก และบอแร็กซ์  
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เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการป้องกนันิวตรอน เพราะโบรอนมีความคุณสมบตัิในการลดทอนพลงังานนิวตรอนได้ด ี
รองจากไฮโดรเจน โดยคาดว่าองคค์วามรูจ้ากงานวจิยัในครัง้นี้ไปพฒันาวสัดุป้องกนันิวตรอนเรว็ได้ 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

การขึน้รปูพอลิเอสเทอรเ์รซ่ินและมอรต้์ารเ์รซ่ิน 

 การขึน้รูปพอลเิอสเทอร์เรซิน่นัน้ ท าได้โดยการน าพอลเิอสเทอร์เรซิน่ชนิดไม่อิม่ตวัผสมกบัตวัเร่งปฏกิริยิา
ชนิด MEKP และตวัเร่งปฏกิริยิาโคบอลต ์ในอตัราสว่นตวัเร่งปฏกิริยิาต่อพอลเิอสเทอรเ์รซิน่เท่ากบั 0.02:1 โดยน ้าหนัก 
และโคบอลตต่์อพอลเิอสเทอรเ์รซิน่เท่ากบั 0.0048:1 โดยน ้าหนกั ท าการขึน้รปูขนาด 5×5×5 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

 สว่นการขึน้รปูมอรต์า้รเ์รซิน่นัน้ ท าไดโ้ดยการน าพอลเิอสเทอรเ์รซิน่ชนิดไม่อิม่ตวัผสมกบัตวัเร่งปฏกิริยิาชนดิ 
MEKP และตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ จากนัน้น าทรายลงไปผสมต่อ ในอัตราส่วนอัตราส่วน ตัวเร่งปฏิกิริยาต่อ 
พอลเิอสเทอรเ์รซิน่เท่ากบั 0.005:1 โดยน ้าหนกั โคบอลตต่์อพอลเิอสเทอรเ์รซิน่เท่ากบั 0.0008:1 โดยน ้าหนกั และทราย
ต่อพอลเิอสเทอรเ์รซิน่มคี่า 3.4:1 โดยน ้าหนกั ขึน้รปูขนาด 5×5×5 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร 

 

การทดสอบความหนาแน่น 

 น าชิน้งานพอลเิอสเทอรเ์รซิน่และมอรต์า้รเ์รซิน่ทดสอบหาความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM C642 โดยน า

ชิ้นงานไปอบที่อุณหภูมิ 110 ± 5 องศาเชลเซียสเป็นเวลา 24 ชัว่โมงแล้วบันทึกค่า (A) และน าชิ้นงานไปแช่น ้า  
24 ชัว่โมง แลว้น ามาชัง่มวลในน ้า บนัทกึค่า (B) จากนัน้หาความหนาแน่นดงัแสดงในสมการ (1) 

 ρ = 
𝐴

𝐴−𝐵
× 𝑤 (1) 

        

 โดยที ่ ρ = ความหนาแน่นของชิน้งาน (g/cm3) 

   A = มวลของชิน้งานทีผ่่านการอบแหง้ (g) 

   B =  มวลของชิน้งานหลงัแช่น ้า (ชัง่ในน ้า) (g) 

   W =  ความหนาแน่นของน ้า (g/cm3) 

 

การจ าลองการใส่สารประกอบโบรอน 

 ท าการจ าลองการใส่สารประกอบโบรอนจากสมการ (2) เพื่อใช้ในการหาความหนาแน่นของชิน้งานในสตูร
ต่างๆ  

-1
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       ρ =      (1−𝑋

𝜌𝑟
+

𝑋

𝜌𝑏
)     (2)  

  

 โดยที ่ ρ = ความหนาแน่นชิน้งาน (g/cm3) 

   𝜌𝑟  = ความหนาแน่นของพอลเิอสเทอรเ์รซิน่หรอืมอรต์า้รเ์รซิน่ (g/cm3) 

   𝜌𝑏 = ความหนาแน่นของสารประกอบโบรอน (g/cm3) 

   𝑋 = สดัสว่นโดยน ้าหนกัของสารประกอบโบรอนทีม่คี่า 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 
ตามล าดบั 

 

 ในงานวจิยันี้ใช้ค่าความหนาแน่นของบอแรกซ์ กรดโบรกิ และโบรอนคาไบด์ มคี่าเท่ากบั 1.67, 1.44 และ 
2.52 กรมัต่อลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ตามล าดบั และท าการจ าลองการใสส่ารประกอบโบรอนเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10, 20, 30, 
40, 50 และ 60 โดยน ้าหนกัของชิน้งาน 

 

การหาค่า  removal crossection 

 ส าหรบัสมัประสทิธิก์ารลดทอนของนิวตรอนเรว็ โดยปกติจะใช้ตวัแปร removal crossection (ΣR) โดยตวั
แปรนี้บ่งบอกถงึความน่าจะเป็นทีน่ิวตรอนเรว็จะท าการชนกบันิวเคลยีสของธาตุในวสัดุครัง้แรก [8] จากนัน้ลบนิวตรอน
ทีท่ าการชนแลว้ออกจากนิวตรอนทีย่งัไม่ไดท้ าการชน เราสามารถหาค่าไดโ้ดยสมการ (3) [9] 

       ΣR = ∑ 𝑤𝑖(Σ𝑅 𝜌⁄ )𝑖𝑖  (3)  

 

 โดยที ่ ΣR  = ค่า Removal crossection (cm-1) 

   𝑤𝑖   = ค่า Partial density (g/cm3) 

   ΣR/ρ = ค่า Mass removal crossection (cm2/g) 
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 เนื่องจากค่า mass removal crossection จากสมการที่ (3) เป็นค่าเฉพาะตัวของแต่ละธาตุขึ้นอยู่กับมวล
อะตอมหรอืเลขอะตอมสามารถหาค่าไดจ้ากสมการ (4) – (7) [8] 

      ΣR/ρ = 0.21A-0.56 (4) 
  

 

      ΣR/ρ  = 0.00662A-1/3 + 0.33A-2/3 – 0.211A-1  (เมื่อ A > 12) (5) 

 

      ΣR/ρ = 0.190Z-0.743 (เมื่อ Z ≤ 18) (6) 

 

      ΣR/ρ = 0.125Z-0.565 (เมื่อ Z > 18) (7) 

 

โดยที ่ A  = มวลอะตอม (u) 

  Z  = เลขอะตอม 

 

การหาค่า  mean free path 

 คือค่าที่บ่งบอกถึงระยะทางเฉลี่ยที่ตัวนิวตรอนเร็วสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่ท าอันตรกิริยากับสสาร  
โดยจะแปรผกผนักบัค่า removal crossection และสามารถค านวณไดจ้ากสมการ (8) [11] 

       λ =  ΣR
-1 (8)  

 

 โดยที ่ λ  = ค่า  mean free path (cm) 

   ΣR  = ค่า removal crossection (cm-1) 
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การหาค่า  half value thickness 

 ความหนาของวสัดุทีท่ าใหค้วามเขม้ของนิวตรอนเรว็ลดลงเหลอืครึง่หนึ่งจากความเขม้ตัง้ตน้สามารถค านวณ
ไดจ้ากสมการ (9) [11] 

       X1/2 = 
ln (2)

Σ𝑅
 (9) 

  

 โดยที ่ X1/2  = ค่า half value thickness (cm) 

   ΣR  = ค่า removal crossection (cm-1) 

 

ผลการทดลอง 

 จากการทดสอบความหนาแน่นตามมาตรฐาน ASTM C642 พบว่าพอลเิอสเทอรเ์รซิน่มคีวามหนาแน่น 1.26 
กรมัต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร และมอรต์้ารเ์รซิน่มคีวามหนาแน่น 1.88 กรมัต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร จะเหน็ไดว้่ามอรต์้าร์ 
เรซิ่นนัน้จะมีความหนาแน่นมากกว่าเป็นเพราะมทีรายเป็นส่วนประกอบหลกัท าให้ความหนาแน่นของชิ้นงานมาก  
เมื่อน ามาวเิคราะหห์าธาตุองคป์ระกอบและค่า removal crossection จะไดต้ารางที ่1 และตารางที ่2 ตามล าดบั จะเหน็
ว่ามอรต์้ารเ์รซิน่จะมธีาตุ Al และ Si ซึง่แตกต่างจากพอลเิอสเทอรเ์รซิน่ เป็นเพราะว่าทรายทีอ่ยู่ในมอรต์้าร์เรซิน่นัน้ม ี
Al2O3 และ SiO2 เป็นส่วนประกอบ เมื่อน าทรายไปผสมจะท าใหส้ดัส่วนของธาตุ H ลดน้อยลง ซึง่ธาตุ H ถอืไดว้่ามคี่า 
mass removal crossection มากที่สุดท าให้ ค่า removal crossection ของมอร์ต้าร์เรซิ่นน้อยกว่าพอลิเอสเทอร์เรซิ่น 
โดยค่า removal crossection ของพอลิเอสเทอร์เรซิ่นและของมอร์ต้าร์เรซิ่นเท่ากับ 0.0963 cm-1 และ 0.0810 cm-1 
ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 1 แสดงธาตุองคป์ระกอบและค่า removal crossection ของพอลเิอสเทอรเ์รซิน่ 

 

Element 
ΣR/ρ 

(cm²/g) 
Fraction  

by Weight 
Patial  

Density (g/cm3) 
ΣR 

(cm-1) 

H 0.5980 0.0533 0.0672 0.0402 

C 0.0502 0.6377 0.8036 0.0403 

O 0.0405 0.3088 0.3890 0.0158 

Co 0.0194 0.0002 0.0002 0.0000 

Total    1.2600 0.0963 
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ตารางท่ี 2 แสดงธาตุองคป์ระกอบและค่า removal crossection ของมอรต์า้รเ์รซิน่ 

 

 

 

 

รปูท่ี 1 แสดงค่า removal crossection ของพอลเิอสเทอรเ์รซิน่และมอรต์า้รเ์รซิน่ผสมสารประกอบโบรอน 

 

 

 

Element 
ΣR/ρ 

(cm²/g) 
Fraction  

by Weight 
Patial  

Density (g/cm3) 
ΣR 

(cm-1) 

H 0.5980 0.0121 0.0227 0.0136 

C 0.0502 0.1449 0.2710 0.0136 

O 0.0405 0.4638 0.8673 0.0351 

Co 0.0194 0.0000 0.0001 0.0000 

Al 0.0293 0.1051 0.1965 0.0058 

Si 0.0252 0.2740 0.5124 0.0129 

total    1.8700 0.0810 
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รปูท่ี 2 แสดงค่า mean free path ของพอลเิอสเทอรเ์รซิน่และมอรต์า้รเ์รซิน่ผสมสารประกอบโบรอน 

 

 

 

รปูท่ี 3 แสดงค่า half value thickness ของพอลเิอสเทอรเ์รซิน่และมอรต์า้รเ์รซิน่ผสมสารประกอบโบรอน 
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 เมื่อใส่สารประกอบโบรอนได้แก่ บอแรกซ์ กรดบอริก และโบรอนคาไบด์ ลงในพอลิเอสเทอร์เรซิ่นและ  
มอร์ต้าร์เรซิ่นแล้วค านวณหาค่า removal crossection พบว่าค่า removal crossection มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อใส่
สารประกอบโบรอนลงไปในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ โดยการใสโ่บรอนคาไบดม์แีนวโน้มท าใหค้่า removal crossection เพิม่ขึน้ 
มากที่สุด (ดังรูปที่ 1) เมื่อท าการค านวณค่า mean free path ของพอลิเอสเทอร์เรซิ่นและมอร์ต้าร์เรซิ่นที่ผสม
สารประกอบโบรอนมแีนวโน้มลดลงเมื่อใสส่ารประกอบโบรอนลงไปในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ (แสดงในรปูที ่2) ทัง้นี้เน่ืองจาก 
ค่า mean free path แปรผกผนักบัค่า removal crossection ดงันัน้เมื่อเตมิสารประกอบโบรอนเขา้ไปจงึท าใหม้แีนวโน้ม
ลดลง อย่างไรกต็ามการเตมิสารประกอบโบรอนคาร์ไบด์ลงไปจะท าใหค้่า mean free path มแีนวโน้มลดลงมากทีสุ่ด  
ซึง่บ่งบอกถงึประสทิธภิาพของโบรอนคารไ์บดท์ีส่ามารถลดระยะทางเฉลีย่ทีอ่นุภาคนิวตรอนเรว็สามารถเคลื่อนทีไ่ดโ้ดย
สง่ผลใหน้ิวตรอนมโีอกาสในการท าอนัตรกริยิากบัสสารมากขึน้ สง่ผลต่อการป้องกนันิวตรอนเรว็ไดด้ขีึน้ นอกจากนี้เมื่อ
ท าการศกึษาค่า half value thickness ของพอลเิมอรท์ีผ่สมสารประกอบโบรอนมแีนวโน้มลดลงเช่นเดยีวกัน (แสดงใน
รูปที่ 3) เนื่องจากค่า half value thickness แปรผกผนักบัค่า removal crossection  เช่นเดยีวกบัค่า mean free path  
โดยค่า half value thickness จะบ่งบอกถงึความหนาของวสัดุทีท่ าใหค้วามเขม้ของนิวตรอนลดลงครึง่หนึ่ง โดยพบว่า
พอลเิอสเทอร์เรซิน่ทีม่กีารเตมิโบรอนคาไบด์ลงไปในอตัราส่วนรอ้ยละ 60 โดยน ้าหนัก สามารถเตรยีมใหม้คีวามหนา
น้อยทีส่ดุทีท่ าใหค้วามเขม้ของนิวตรอนลดลงครึง่หนึ่ง โดยมคีวามหนาของชิน้งานอยู่ที ่6.00 เซนตเิมตร  

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 จากงานวจิยัที่ท าการศกึษาสมบตัิการป้องกนันิวตรอนเรว็ของพอลเิอสเทอร์เรซิน่และมอร์ต้าร์เรซิน่ที่เติม
สารประกอบโบรอน 3 ชนิดได้แก่ บอแรกซ์ กรดบอริก และโบรอนคาร์ไบด์ สามารถสรุปได้ว่า พอลิเอสเทอร์เรซิน่  
มปีระสทิธภิาพในการป้องกนันิวตรอนเรว็ได้ดกีว่ามอร์ต้าร์เรซิน่ นอกจากนี้ยงัพบว่าการเติมสารประกอบโบรอนใน
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดทอนพลังงานของนิวตรอนเร็ว อย่างไรก็ตามพบว่าการเติม
สารประกอบโบรอนคาไบด์ลงในพอลเิอสเทอร์เรซิน่และมอร์ต้าร์เรซิน่มแีนวโน้มท าให้การลดทอนนิวตรอนเรว็ดทีีสุ่ด 
รองลงมาเป็นสารประกอบบอแรกซ์ และกรดบอริกมีประสทิธิภาพในการลดทอนพลงังานนิวตรอนเร็ว ได้น้อยที่สุด  
จากงานวจิยันี้สามารถน าขอ้มลูจากการศกึษาไปพฒันาและออกแบบวสัดุในการป้องกนันิวตรอนเรว็ได้ 
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การศึกษาคณุสมบติัของอนุกรมเวลาพีเอม็ 2.5 โดยการวิเคราะหเ์วฟเลท็ 

 

ดาลดั มรสุม , ปนัทชา อนุสาสนนันท์* สุขสนัต ์สุวรรณรตัน์ และ นิพนธ ์ตัง้ประเสรฐิ 

 

 

บทคดัย่อ 

  

  มลภาวะทางอากาศเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศทีเ่กดิจากการสะสมละอองลอยในรปูของเหลวหรอืของแขง็
ทีไ่ดจ้ากการปล่อยและสง่ผ่านเขา้สูบ่รรยากาศ สว่นประกอบทีส่ าคญัอนัหนึ่งของมลภาวะทางอากาศคอืฝุ่ นละออง (พี
เอม็) ทีม่ขีนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 10 ไมโครเมตร(พเีอม็10) และ 2.5 ไมโครเมตร(พเีอม็2.5) อนุภาคเหล่าน้ีมผีลโดยตรง
ต่อสขุภาพอย่างเรือ้รงัของมนุษยผ์่านทางเดนิหายใจ ส าหรบัการทดลองนี้เราศกึษาอนุกรมเวลาพเีอม็2.5 โดยอาศยัการ
วเิคราะหเ์วฟเลท็ซึง่เป็นเทคนิคใหมแ่ละมนีกัวจิยัใชก้นัทัว่ไป ค านวณสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็จากอนุกรมเวลาพเีอม็2.5 
รายชัว่โมง รายวนั และรายเดอืน เพื่อทีจ่ะหาคุณสมบตัขิองพเีอม็2.5 ภายในอนุกรม นอกจากนัน้ยงัศกึษาผลของฝนและ
อุณหภูมทิีม่ต่ีอปรมิาณความเขม้ขน้ของพเีอม็2.5 ผลจากการทดลองพบว่า 1)ก าลงัสงูสดุรวมตวักนัอยูช่่วงแถบ 22-26 
ชัว่โมง 5-7 เดอืน และ 11-13 เดอืน ซึง่แสดงว่าอนุกรมเวลาพเีอม็2.5 มคีาบของการเปลีย่นแปลงเป็นรายวนั และรายปี 
2)ความเขม้ขน้ของพเีอม็2.5 มคีา่มากตอนทา้ยของฤดหูนาวและฤดรูอ้น และมคี่าน้อยในช่วงฤดฝูน ซึง่ฝนจะท าใหค้วาม
เขม้ขนัของปรมิาณพเีอม็2.5ลดลง จากปรากฏ การณ์การขจดัมลภาวะของฝน 3)ส าหรบัในหนึ่งวนัพเีอม็2.5 จะมรีะดบัสงู
ในช่วงกลางคนื และมรีะดบัต ่าในช่วงกลางวนั เพราะว่าอุณหภมูสิงูในช่วงกลางวนัจะท าใหเ้กดิชัน้บรรยากาศทีส่งูขึน้ ท า
ใหพ้เีอม็2.5 ลอยขึน้เบือ้งบน ความรูเ้รื่องคุณสมบตัขิองอนุกรมเวลาความเขม้พเีอม็2.5 จะชว่ยใหท้ัง้บุคคลทัว่ไปและ
รฐับาลสามารถเตรยีมพรอ้มเพื่อรบัมอืกบัมลภาวะจากพเีอม็2.5 ซึง่เกดิขึน้ทุกฤดรูอ้นและท าใหเ้กดิผลรา้ยต่อสขุภาพ
ของประชาชน 

 

ค าส าคญั:  มลภาวะทางอากาศ ฝุ่ นละออง พเีอม็2.5 การวเิคราะหเ์วฟเลท็ สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ 

 

 

 

 

1ภาควชิาฟิสกิส ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง กรุงเทพมหานคร 10240 

ผูน้ิพนธป์ระสานงาน, e-mail: Panatcha02@hotmail.com 
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Study on Characteristics of PM2.5 Time Series Using Wavelet Analysis 

 

Dalad Morasum , Panatcha Anusasananan* Suksan Suwanarat and Nipon Thangprasert 

 

 

ABSTRACT 

  

Air pollution is a weather phenomenon caused by accumulation of atmospheric aerosols, the 
suspended systems of liquid or solid particles in the air, through local emissions and regional transmission. One 
of the most important components of the air pollution is the ambient particulate matter (PM) of the diameters of 
10 µm (PM10) and 2.5 µm (PM2.5). These particles have direct impact on chronic human health via inhalation. 
In this research, we study the PM2.5 time series using wavelet analysis which is the new technic used by many 
researcher. The wavelet power spectrums are calculated based on the hourly, daily and monthly PM2.5 time 
series to extract the information hidden in the series. The effects of rainfall and temperature on the PM2.5 
concentration are also discussed. The results show that 1) there are more concentration of power on the wavelet 
power spectrum between 22-26 hours, 5-7 months and 11-13 months which shows that this PM2.5 time series 
have a strong diurnal and annual signal. 2) The concentrations of PM2.5 are high in late winter and summer 
and low in rainy season. The rainfall will decrease the PM2.5 concentrations due to its scavenging effects on 
polluted air. 3) On one day period, PM2.5 is high in night time and low in day time. High temperature in day 
time normally accompanies a higher boundary layer and promotes the vertical dispersion of PM2.5 within the 
atmosphere. Knowledge of the information on the characteristics of PM2.5 concentration time series will help 
both general people and government in better prepared to cope with PM2.5 pollution that came regularly in 
summer time and caused the harmful effects on the population health. 

 

Keywords:  air pollution, particulate matter, PM2.5, Wavelet analysis, wavelet power spectrum 
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บทน า 

มลพษิทางอากาศ (air pollution) มผีลต่อสขุภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ประชากรทีอ่าศยัอยูต่าม
เมอืงหลวงขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพ ปักกิง่ ลอนดอน นิวเดล ีเป็นประจ าทุกปี จะมชี่วงเวลาทีม่ลพษิมคีวามเขม้มาก จน
เกนิมาตรฐานทีม่ผีลต่อสขุภาพโดยรวม[1,2] ขอ้มลูเกีย่วกบัมลพษิทางอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง (particulate matter) 
คารบ์อนมอนน็อกไซด ์ ไนโตรเจนไดอ๊อกไซด ์ ซลัเฟอรไ์ดอ๊อกไซด ์ และสารประกอบอื่น ๆ จงึมคีวามส าคญัมากต่อ
การศกึษาเพื่อป้องกนัมลพษิเหล่านี้ สว่นประกอบส าคญัทีเ่ป็นอนัตรายต่อร่างกายเมื่อสดูดมเขา้ไป ไดแ้ก ่ ฝุ่ นละออง
ขนาดเลก็ทีม่เีสน้ผ่าศนูยก์ลางน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10 ไมครอน (พเีอม็10 = PM10) และทีม่เีสน้ผ่านศนูยก์ลางน้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 2.5 ไมครอน  (พเีอม็2.5 = PM2.5) [3,4] แหล่งก าเนิดของฝุ่ นจิว๋เหล่านี้ในเมอืงใหญ่มาจากการจราจรของ
ยานพาหนะทีท่ าใหเ้กดิการเผ่าไหมเ้ชือ้เพลงิจากเครื่องยนต ์ สว่นตามชนบท เช่น หลายจงัหวดัทางภาคเหนือ เชน่ 
เชยีงใหม่ เชยีงราย เกดิจากการเผาในทีโ่ล่ง เป็นไฟป่าทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตหิรอืทีเ่กดิจากการกระท าของมนุษย ์
เช่นเดยีวกนัจงัหวดัทางภาคใตข้องประเทศไทย เช่น ยะลา สตูล ปัตตานี กม็หีมอกควนัพษิจากไฟป่าพดัมาจากประเทศ
เพื่อนบา้นเป็นประจ าเกอืบทุกปี ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาทีส่ าคญัและมคีวามเร่งรบีทีจ่ะตอ้งท าการแกไ้ขเพราะว่ามผีลต่อ
สขุภาพของประชากรโดยตรง จากการศกึษาทางการแพทย ์ พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัยะส าคญัระหว่างปรมิาณ
ความเขม้ของพเีอม็2.5 และประชากรทีม่ปัีญหาทางระบบทางเดนิหายใจ มรีายงานจากธนาคารโลก (world Bank) ว่า ใน
ประเทศไทยมผีูเ้สยีชวีติถงึ 50,000 คนต่อปี จากภาวะมลพษิทางอากาศ ปัจจุบนัมงีานวจิยัมากมายเพื่อศกึษาวเิคราะห์
และพยากรณ์ปรมิาณความเขม้ขน้ของพเีอม็2.5 ส าหรบังานวจิยันี้กเ็ช่นเดยีวกนัเป็นการศกึษาปรมิาณพเีอม็2.5 ทัง้ราย
ชัว่โมง รายวนัและรายเดอืน เพือ่ทีจ่ะเขา้ใจธรรมชาตขิองพเีอม็2.5 ณ เวลาใด ๆ  อนัจะน าไปสูข่อ้ปฏบิตัเิพื่อหลกีเลีย่งการ
สดูดมพเีอม็2.5 เขา้ไปในร่างกายใหน้้อยทีส่ดุ[5-9] 

 ส าหรบังานวจิยันี้จะศกึษาโดยอาศยัวธิกีารแปลงเวฟเลท็ซึง่เป็นวธิกีารใหม่ทีน่ ามาใชใ้นการประมวลผลสญั- 
ญาณ (signal processing) แทนวธิกีารแปลงฟูเรยีร ์(Fourier Transform) ดัง้เดมิ[10] เพราะวา่มคีวามยดืหยุ่นมากกว่า 
สามารถวเิคราะหโ์ดยการใชส้เกลขนาดต่างๆของการเปลีย่นแปลงและยงัสามารถใชไ้ดก้บัอนุกรมเวลาทีไ่ม่คงที ่ (non-
stationary time series) ไดด้ว้ย ดงันัน้ จงึสามารถวเิคราะหเ์หตุการณ์ทีไ่ม่เป็นระเบยีบ (irregular events) หรอือนุกรม
เวลาทีป่ระกอบดว้ยก าลงัทีม่กีารผนัแปรตามความถี่ ปัจจุบนัมกีารน าวธิกีารแปลงเวฟเลท็มาใชใ้นงานดา้นต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง เช่น อุตุนิยมวทิยา ทางการแพทย ์ธรณีวทิยา เสยีง ดนตร ีวศิวกรรมนิวเคลยีร ์การบบีอดัขอ้มลู หรอืดารา
ศาสตร ์เป็นตน้ [11-17] 

 เวฟเลท็คอื ฟังชนั  L2(R) ทีม่คี่าเฉลีย่เป็นศนูย ์เช่น  

     


−

 )t( dt = 0 

ตวัอย่างของเวฟพืน้ฐาน (basic waves) หรอืเวฟเลท็แม่ (mother wavelet) แสดงในรปูที ่1 เวฟเลต็แม่นี้ 

มขีอ้ดตีรงทีส่ามารถน าไปซอ้นกบัขอ้มลูทีก่ าลงัท าการศกึษาโดยการเปลีย่นค่าคาบและแอมพลจิดูของเวฟเลท็ใหเ้หมาะ 
สมและยงัมขีอบเขตจ ากดัดว้ย 
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รปูที ่1 เวฟเลท็แม่ชนิดมอรเ์ลท็ (Morlet wavelet) ซึง่ใชใ้นงานวจิยันื้ 

ในการวเิคราะหเ์วฟเลท็จะใชเ้วฟเลท็ทีม่รีปูร่างเหมอืนเดมิทุกครัง้ โดยการเปลีย่นขนาดเพิม่ขึน้หรอืลดลง
เท่านัน้ ในทางปฏบิตัเิวฟเลท็มอรเ์ลท็ ในรปูที ่1 เป็นผลคณูของคลื่นเอก็โพเน็นเชยีลกบัรปูทรงเกาสเ์ซีย่น 

 

   ( )0   =  2/2
0i4/1 ee −−      (1) 

 

เมื่อ )(0   เป็นค่าเวฟเลท็ทีเ่วลา  (ไม่มหีน่วย) และ 0 เป็นความถีท่ีไ่ม่มหีน่วยเช่นกนั ในทางปฏบิตัเิมื่อ
ตอ้งการน าฟังกช์นัเวฟเลท็นี้ไปใชง้านจรงิ จะตอ้งเพิม่การเปลีย่นแปลงของขนาดและการเปลีย่นต าแหน่งเพิม่เตมิดว้ย 
ท าใหไ้ดเ้วฟเลท็ทีส่เกลแลว้ (scaled wavelet) ดงันี้ 
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เมื่อ s เป็นพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการเพิม่หรอืลดขนาด n เป็นพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการปรบัเปลีย่นต าแหน่ง แฟค
เตอร ์s1/2 เป็นการนอรม์อลไลซ ์เพื่อทีจ่ะท าใหพ้ลงังานรวมของเวฟเลท็มคี่าคงที ่เริม่ตน้จากอนุกรมเวลาของฝุ่ นพเีอม็ 

2.5 (x) โดยที ่xn เป็นค่าฝุ่ นทีเ่วลา n แต่ละค่าของฝุ่ นมเีวลาทีต่่างกนัคงที ่t การแปลงเวฟเลท็ Wn(s) จะเป็นผลคณูของ
ฟังกช์นัเวฟเลท็กบัอนุกรมเวลาทีท่ าการทดลอง 
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เมื่อ * เป็นสงัยุคเชงิซอ้น 
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 โดยการเปลีย่นต าแหน่งของเวฟเลท็ไปตามอนุกรมเวลา จะไดอ้นุกรมเวลาใหม่ซึง่เป็นการฉายภาพของขนาด
และเวลาสดุทา้ยเมื่อเปลีย่นขนาดความกวา้งของเวฟเลต็ จะไดส้เปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ (wavelet power spectrum) 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

1. ขอ้มลูพเีอม็2.5 
 อนุกรมเวลาพเีอม็2.5 ปรมิาณฝนและอุณหภูม ิจากสถานีวดั ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ เกบ็เป็นรายชัว่โมง ตัง้แต่
วนัที ่4 มนีาคม 2516 ถงึวนัที ่ 31 มกราคม 2021 รวมเป็นจ านวนทัง้หมดมากกว่า 40,000 ขอ้มลู จากนัน้ค านวณขอ้มลู
เป็นรายวนั และรายเดอืนเพื่อน าไปท าการวเิคราะหต่์อไป โดยใชเ้ครื่อง Thermo scientific เครื่องวดัฝนแบบแก้วตวง 
และเครื่อง Negretti & Zambra เกบ็ขอ้มลูตามล าดบั 

2. สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ (wavelet power spectrum)  
 ท าการค านวณและพล๊อตสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ ของอนุกรมเวลารายชัว่โมง รายวนั และรายเดอืน โดย
อาศยัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การค านวณการแปลงเวฟเล็ทสามารถกระท าได้โดยตรงจากสมการ (3) ซึ่งจะมคีวาม
ยุ่งยากค่อนขา้งมากจงึใช้วธิกีารค านวณเริม่ต้นจากการแปลงฟูเรยีร์  ซึ่งจะง่ายและมคีวามรวดเรว็มากกว่า วธิกีารมี
ดงัต่อไปนี้   

ก) เลอืกเวฟเลท็แม่ ซึง่ในการทดลองนี้ใชม้อรเ์ลท็เวฟเลท็ 
ข) ค านวณการแปลงฟูเรยีรข์องเวฟเลท็แม่ 
ค) ค านวณการแปลงฟูเรยีรข์องอนุกรมเวลา 
ง) เลอืกสเกล S0 ทีน้่อยทีส่ดุก่อน แลว้เลอืกสเกลมากขึน้ 
จ) แต่ละสเกลท า 

1. อาศยัสมการ (4) ค านวณเวฟเลท็ลกู (daughter wavelet) ทีส่เกลนัน้ 

    ( )ks  = ( )k0

2/1
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      (4) 

เมื่อ ^ คอืการแปลงฟูเรยีร ์

2. นอรม์อลไลซเ์วฟเลท็ลกูโดยหารดว้ยรากทีส่องของค่าแปรปรวนเวฟเลท็รวม (ผลรวมของ 2

จะตอ้งเท่ากบั 1) 
3. คณูดว้ยการแปลงฟูเรยีรข์องอนุกรมเวลาทีต่อ้งการศกึษา 
4. อาศยัสมการ (5) ท าการแปลงผกผนักลบัสูส่เปชเดมิ 

 

  ( )sWn   =  ( ) tnki
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      (5) 

 

เมื่อ k  เป็นความถีเ่ชงิมมุมคี่าเท่ากบั 2πk/Nt เมื่อ k  N/2 หรอืเท่ากบั -2πk/Nt เมื่อ k N/2 
3. สเปคตรมัก าลงัเวฟเลท็ (Global wavelet power spectrum) 

 ไดจ้ากการอนิทเีกรตสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ภายในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่จะท าใหส้งัเกตพบลกัษณะเป็นคาบของ
อนุกรมเวลา ส าหรบังานวจิยันี้ จะพบลกัษณะเป็นคาบในช่วง 1 วนั และช่วง 1 ปี ในการค านวณจะอาศยัช่วงนัยยะ
ส าคญัระดบั 95% มาคดิดว้ย 
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4. ผลของปรมิาณฝนและอุณหภูมทิีม่ต่ีอปรมิาณพเีอม็2.5 
4.1 ค านวณสหสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณฝนกบัปรมิาณพเีอม็2.5 เพื่อสงัเกตความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณทัง้

สอง 
4.2 ค านวณสหสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภูมกิบัปรมิาณพเีอม็2.5 

  

ผลการทดลอง 

 ปรมิาณฝุ่ นละอองพเีอม็2.5 ต่อชัว่โมง (ก) ต่อวนั (ข) และต่อเดอืน (ค) ระหว่างมนีาคม 2016 ถงึ มกราคม 
2021 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่ แสดงในรูปที ่2 ในปี 2016 รายงานจากกรนีพชีพบว่า ประเทศไทยม ี5 จงัหวดัทีม่ปีรมิาณพี
เอ็ม2.5 สูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าปาง ขอนแก่น กรุงเทพและราชบุรี โดยมีค่าเกินมาตรฐานที่องค์การอนามยัโลก 
(WHO) ก าหนด คอื 25 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร เกอืบทุกปีปรมิาณพเีอม็2.5 ณ จงัหวดัเชยีงใหม่จะมคี่าสงูสุดอยู่ใน
ล าดบั1-5ของประเทศไทย ในวนัที่ 12 มนีาคม 2019 จงัหวดัทางภาคเหนือทัง้ 9 จงัหวดั มคี่าปรมิาณพเีอม็2.5 เกิน
มาตรฐาน ตัง้แต่จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชยีงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน และตาก ในวนัที ่24 มนีาคม 
2019 ปรมิาณพเีอม็2.5 ในเชยีงใหม่ขึน้สงูแตะอนัดบัหนึ่งของโลก จากรปูที ่1 จะพบว่าปรมิาณพเีอม็2.5 รายชัว่โมงเวลา 
4.00 น. มคี่าเท่ากบั 203.8 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร ถ้าคดิเป็นรายวนั วนัที ่15 มนีาคม 2019 ปรมิาณพเีอม็2.5 มคี่า
เท่ากบั 126.4 ไมโครกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานที่องค์การอนามยัโลกก าหนดไว้ที่ 25 ไมโครกรมั/
ลกูบาศกเ์มตร หลายเท่าตวั ถา้คดิเป็นรายเดอืน ค่ามากสดุจะอยู่ทีเ่ดอืนเมษายน มคี่าเท่ากบั 80.5 ไมโครกรมั/ลกูบาศก์
เมตร ในเดอืนมนีาคมมคี่าต่างกนัเลก็น้อยที ่75.5 ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร สภาพอากาศทีแ่ย่มาก จะท าใหท้ศันวสิยัต ่า 
ท าใหก้ารเดนิทางล าบาก ในวนัเช่นน้ี ชาวเมอืงเชยีงใหม่ในตวัเมอืงจะมคี าพดูว่า ดอยสเุทพหายไปแลว้ กค็อืไม่สามารถ
มองเหน็ดอยสเุทพได ้รปูที3่  เป็นภาพถ่ายตอนสายของเชา้วนัหนึ่งในเดอืนกุมภาพนัธ ์ณ จงัหวดัเชยีงรายแสดงใหเ้หน็
ถงึหมอกจากฝุ่ นละอองจากไฟป่าทีบ่ดบงัทศันวสิยั ท าใหม้องเหน็ภูเขาไดอ้ย่างเลอืนราง โดยสถานการณ์หมอกควนัและ
ไฟป่าในพืน้ทีจ่งัหวดัภาคเหนือ มคีวามรุนแรงต่อเนื่องทุกปี แหล่งก าเนิดของฝุ่ นจิว๋พเีอม็2.5 ในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 
รวมทัง้ภาคเหนือตอนบนจะเกดิจากไฟป่าในพืน้ทีแ่ละประเทศใกลเ้คยีง คอืพม่าและลาว  ขอ้มูลจากหน่วยงานควบคุม
มลพษิ 



651 
 

 รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาต ิ"วทิยาศาสตรว์จิยัครัง้ที ่12                                                                     
 Proceedings of the 12th National Science Research Conference  

 

รปูที ่2 อนุกรมเวลาปรมิาณพเีอม็2.5 รายชัว่โมง รายวนัและรายเดอืน 

 

ของประเทศไทย พบว่าแหล่งก าเนิดพเีอม็2.5 ต่อปี มาจากการเผาไหมใ้นทีโ่ล่ง 209.9 ตนั โรงงานอุตสาหกรรม 65,140 
ตนั การจราจร 50,240 ตนั โรงงานผลติไฟฟ้า 31,793 ตนั และกจิกรรมทางบา้นและธุรกจิ 28,265 ตนั 
 

 

รปูที ่3 ภาพถ่ายบรเิวณสามเหลีย่มทองค า จงัหวดัเชยีงรายจะเหน็ไดว้่ามหีมอกจากฝุ่ นละอองปกคลุมทัว่พืน้ทีอ่ย่าง 

  หนาแน่นบดบงัทศันยีภาพทีอ่ยู่ทางเบือ้งหลงั 
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สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ (wavelet power spectrum) 

 สเปกตรมัก าลงัเวฟเลต็ไดจ้ากค่าสมับรูณ์จากการแปลงเวฟเลท็ก าลงัสอง ซึง่จะแสดงถงึก าลงัสมัพทัธท์ีส่เกล
หนึ่งและทีเ่วลาหนึ่ง ดงัแสดงในรูปที ่4 รูปที ่4(ก) ไดจ้ากการค านวณโดยอาศยัอนุกรมเวลาเป็นเดอืน (จากรูปที ่2 (ก))
และรปูที ่4(ข) ไดจ้ากการค านวณโดยอาศยัอนุกรมเวลาเป็นวนั (จากรปูที ่2(ข)) แกน x เป็นเวลา (เดอืน,วนั) และแกน  

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 สเปคตรมัก าลงัเวฟเลท็โดยใชเ้วฟเลท็แม่ชนิดมอรเ์ลท็ บรเิวณทีอ่ยู่เหนือเสน้ปะมนียัยะส าคญัในช่วง 95% 

 

 Y เป็นคาบของการสัน่ (เดอืน,วนั) รูปนี้แสดงถงึคาบทีแ่ทจ้รงิของแต่ละเวฟเลท็ ไม่ใช่ขนาดอย่างเดยีว จาก
รปูจะสงัเกตเหน็แถบสนี ้าตาลเขม้ทีอ่ยู่ระหว่าง 11-13 เดอืน (รปูที ่4 (ก)) และแถบน ้าตาลเขม้ทีอ่ยู่ระหว่าง 340-390 วนั 
(รูปที่ 2 (ค)) ซึ่งแสดงว่า ปรมิาณพเีอม็2.5 มคี่ามากหรอืน้อยตามเวลาโดยมคี่ามากตอนต้นปี จากนัน้จะมคี่าน้อยสุด
ในช่วงกลางปี และมคี่าเพิม่ขึน้ในช่วงปลายปี จากนัน้ในปีต่อมากม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนัมลีกัษณะเป็นคาบเช่นเดยีวกบั
คลื่นฮารม์อนิก โดยมคีาบเท่ากบั 12 เดอืน หรอื 365 วนั (รปูที ่2 (ข)) 

 นอกจากนี้ ยงัสงัเกตได้ว่า คาบ 11-13 เดอืน เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ทดลอง จากปี 2016-2021 
แสดงว่า ลกัษณะเป็นคาบเกดิขึน้ทุกเวลา (เป็นเดอืนหรอืวนั) ในแต่ละปี นอกจากนัน้ เฉพาะปี 2019 ยงัมแีถบ 5-7 เดอืน 
(รปูที ่4 (ก)) หรอืแถบ 170-190 วนั ทีม่กี าลงัน้อยกว่าแต่ยงัอยู่ในช่วงนยัยะส าคญั 95% แสดงว่าในช่วงตน้ปีของปี 2019 
มีคาบของปริมาณพีเอ็ม2.5 อยู่ที่ 6 เดือน หรือ 180 วนัด้วย ซึ่งคาบเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตรงกบัคาบเวลาการ
เปลี่ยนแปลงปรมิาณฝนเช่นกนั บรเิวณใต้เสน้ปะเป็นบรเิวณที่มคีวามคลาดเคลื่อนจากการค านวณ เพราะว่าอนุกรม
เวลาของปรมิาณ พเีอม็2.5 มจี านวนจ ากดั จงึท าให้เกดิความคลาดเคลื่อน ที่บรเิวณเริม่ต้น และบรเิวณสุดท้ายของ
สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ วธิกีารแก้ไขกค็อื ให้เพิม่ศูนยเ์ขา้ไปหลายตวัตอนสุดทา้ยอนุกรมเวลาก่อนการแปลงเวฟเลท็ 
แลว้จงึน าศนูยอ์อกหลงัจากการค านวณ การเพิม่ศนูยเ์ขา้ไปจะท าใหเ้กดิความไมต่่อเนื่องตรงจุดสดุท้ายท าใหข้นาดลดลง
ตรงขอบของสเปกตรมัเสน้ประตามรปู จงึเป็นตวัแบ่งความเชื่อมัน่จากการค านวณ เหนือเสน้ปะมคีวามเชื่อมัน่ทีม่นีัยยะ
ส าคญั 95% ใต้เส้นประจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ สแีสดงถึงก าลงัของเวฟเล็ท โดยก าลงัมากสุดจะมีสนี ้าตาลเข้ม 
รองลงมาเป็นสแีดง สม้ เหลอืง น ้าเงนิ และขาวมกี าลงัน้อยทีส่ดุ 

 

(ก) 

(ข) 
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ปริมาณพีเอม็ 2.5 ตามฤดกูาล 

 สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ในรอบ 1 ปี ตามฤดูกาล แสดงในรูปที ่5 (ก) แกน x เป็นเวลา (ชัว่โมง) แกน y เป็น
คาบ (วนั) แถบสแีสดงถงึความเขม้ของสเปกตรมัก าลงั ซึง่เทยีบไดก้บัปรมิาณพเีอม็2.5 สนี ้าตาลเขม้จะมกี าลงัมากทีสุ่ด 
รองลงมาเป็นสแีดง สสีม้ สฟ้ีา และสขีาวจะมกี าลงัน้อยทีส่ดุ จากรปูจะพบว่าสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็มคี่ามากทีส่ดุในช่วง
ฤดรูอ้น มคี่าน้อยทีส่ดุในช่วงฤดฝูนจนถงึฤดหูนาว ช่วงปลายฤดหูนาวก าลงัมคี่ามากขึน้ สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็จะแสดง
ถงึความเขม้ขน้ของปรมิาณพเีอม็2.5 ในรูปที ่5 (ข) เป็นการพล๊อตระหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 ในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ แกน 
x เป็นเวลา (เดอืน) แกน y เป็นปรมิาณพเีอม็2.5 (ไมโครกรมั/ลกูบาศกเ์มตร) จะพบว่าปรมิาณพเีอม็2.5 มคี่ามากในช่วง
ฤดรูอ้น โดยมคี่ามากทีส่ดุในเดอืนมนีาคมที ่70 ไมโครกรมั/ม3/เดอืน มคี่าน้อยทีส่ดุในช่วงฤดฝูน จากเดอืนมถุินายนถงึ  

 

รปูที ่5 พเีอม็2.5 ตามฤดกูาล 

เดอืนกนัยายนมคี่าเกอืบคงทีท่ี ่12 ไมโครกรมั/ม3/เดอืน มคี่าเพิม่ขึน้ในช่วงตน้ของฤดูหนาว และมคี่าเพิม่มากขึน้อย่าง
รวดเรว็จาก 30 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร/เดอืน ในเดอืนมกราคม เป็น 50 ไมโครกรมั/ลูกบาศกเ์มตร/เดอืน ในเดอืน
กุมภาพนัธ ์ช่วงตน้ปีเป็นช่วงทีเ่กดิไฟป่าทัง้จากธรรมชาตแิละจากกรกระท าของมนุษย ์ตามจงัหวดัทางภาคเหนือ ท าให้
ปรมิาณพเีอม็2.5 เพิม่มากขึน้ ในช่วงกลางปีตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม เริม่ต้นมฝีนตก ท าใหป้รมิาณพเีอม็2.5 มคี่าน้อยลง 
และมคี่าต ่าทีส่ดุในช่วงฤดฝูน จากกราฟรปูนี้ จะพบว่าสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รปู (ก) มคีวามสอดคลอ้งกบัปรมิาณพเีอม็
2.5 รปู (ข) 

 

ปริมาณพีเอม็2.5 ในรอบ 1 วนั 

 สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็ในรอบ 1 วนั แสดงในรปูที ่6 (ก) ไดจ้ากขอ้มลูปรมิาณพเีอม็2.5 รายชัว่โมง จากวนัที ่
15-22 มนีาคม 2020 จะพบแถบที ่82-86 ชัว่โมง ตลอดช่วงเวลาทีน่ ามาค านวณ แสดงว่า การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ
พเีอม็2.5 มลีกัษณะเป็นคาบเช่นเดยีวกบัคลื่นฮารม์อนิก ซึง่เป็นขอ้ด ีเพราะว่าท าใหท้ราบปรมิาณพเีอม็2.5 ใน 1 วนัว่า 
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ช่วงไหนจะมปีรมิาณเท่าไร มากหรอืน้อย สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็แสดงว่า การเปลีย่นแปลงของปรมิาณพเีอม็2.5 ในแต่
ละวนัจะมลีกัษณะเหมอืนกนั รูปที่ 6 (ข) แสดงการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณพเีอม็2.5 ในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง แกน  x 
เป็นแกนเวลา จาก 1 นาฬิกา จนถึง 24 นาฬิกา แกน y เป็นปรมิาณพเีอม็2.5 หน่วยไมโครกรมั/ม3/เดอืน จะพบว่า
ปริมาณพีเอ็ม2.5 มีค่าสูงในช่วงกลางคืน และมีค่าต ่าในช่วงกลางวนั เนื่องจากในช่วงกลางวนัอุณหภูมสิูง จะท าให้
อากาศลอยตวัขึน้ดา้นบน ซึง่จะน าเอาฝุ่ นจิว๋ลอยขึน้ตามไปดว้ย ท าใหป้รมิาณพเีอม็2.5 ในระดบัพืน้ดนิมคี่าลดลง ส่วน
ตอนกลางคืน อุณหภูมิลดลง ฝุ่ นละอองจะเคลื่อนตัวลงระดบัพื้นดินอีกครัง้หนึ่ง ท าให้ปริมาณพีเอ็ม2.5 สูงในช่วง
กลางคนื ปรมิาณพเีอม็2.5 จะมคี่ามากทีสุ่ดในช่วงเวลา 5-6 นาฬกิา ซึง่เป็นช่วงเวลาทีอุ่ณหภูมติ ่าสดุในรอบ 1 วนั จาก
รูปจะพบว่าในช่วงนี้ปรมิาณพเีอม็2.5 จะสูงถึง110 ไมโครกรมั/ม3 ในช่วงสายเมื่ออุณหภูมสิูงขึน้ พเีอม็2.5 จะลอยตวั
สูงขึ้นจากพื้นดิน ท าให้ปริมาณพีเอม็2.5 ภาคพื้นดิน มีค่าลดลงจนกระทัง่เวลา 8 -9 นาฬิกา ปริมาณพีเอ็ม2.5 จะมี
ค่าคงทีเ่นื่องจากช่วงนี้มปีรมิาณพเีอม็2.5 เพิม่ขึน้ จากสภาพการจราจร ซึง่หนาแน่นขึน้ในช่วงเวลานี้ หลงัจาก 9.00 น. 
ปรมิาณพเีอม็2.5 จะมคี่าลดลงเรื่อย ๆ จนมคี่าต ่าสดุทีเ่วลา 13.00-15.00 น. หลงัจากช่วงเวลาน้ี ดวงอาทติยค์ลายความ
รอ้นแรงลง อุณหภูมลิดลง ปรมิาณพเีอม็2.5 ตกลงสูพ่ืน้ดนิเพิม่ขึน้ ปรมิาณพเีอม็2.5 ระดบัพืน้ดนิจงึมคี่าเพิม่ขึน้เป็นวฏั 

 

รปูที ่6 พเีอม็ 2.5 ในรอบ 1 วนั 

จกัรเช่นน้ี โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดหูนาวจนถงึชว่งฤดรูอ้น จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหท้ราบช่วงเวลาทีเ่หมาะสมส าหรบั
การจดังานประเพณีพืน้บา้นเพื่อสบืสานศลิปะวฒันธรรม เช่น งานยีเ่ป็ง งานประเพณีปอยหลวง งานไมด้อกไมป้ระดบั
เมอืงหนาว งานฤดหูนาว และงานปีใหม่เมอืง เป็นตน้ กจิกรรมกลางแจง้เหล่านี้เป็นงานประเพณีทีจ่ดัในช่วงเดอืนทีม่คี่า
พเีอม็2.5 สงู จงึควรจดัในช่วงสายถงึบ่าย เพราะเป็นชว่งเวลาทีม่คี่าพเีอม็2.5 น้อยทีส่ดุในแต่ละวนั 

 

สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวม 

 สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวมจะให้ค่าทีแ่ทจ้รงิของสเปกตรมัก าลงั โดยจะบอกเป็นพคีทีม่กี าลงัสูงสุดภายใต้
อนุกรมเวลา เป็นค่าที่ง่ายในการบ่งบอกถึงลกัษณะของอนุกรมสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวมสามารถน ามาใช้อธิบาย
อนุกรมเวลาของพเีอม็2.5 ซึง่เป็นชนิดไม่คงทีไ่ดเ้ป็นอย่างด ีส าหรบับรเิวณทีไ่ม่สามารถแสดงการเปลีย่นแปลงระยะยาว
ได้ สเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวมจะมปีระโยชน์ในการสรุปรวมบรเิวณที่มกีารเปลี่ยนแปลงชัว่คราว และสามารถน าไป
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เปรยีบเทยีบปรมิาณพเีอม็2.5 ทีบ่รเิวณต่าง ๆ ได ้รูปที ่7 (ก) แสดงสเปกตรมัเวฟเลท็รวมของสเปกตรมัก าลงัในรปูที ่4 
(ก) ซึง่แสดงถงึพคีที ่12 เดอืน (1 ปี) และพคีเลก็ที ่6 เดอืน อย่างชดัเจน โดยทีท่ ัง้สองพคี มคี่ามากกว่าเสน้นยัยะส าคญั 
95% (เสน้ประ) แสดงถงึความสอดคลอ้งระหว่างสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รปูที ่4(ก) กบัสปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวมในรปูที ่
7 (ก) รปูที ่7 (ข) แสดงสเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รวมของสปกตรมัในรปูที ่4 (ข) จะสงัเกตเหน็พคีที ่365 วนั และพคีที ่182 
วนั ไดอ้ย่างชดัเจน และมคี่ามากกว่าเสน้นยัยะส าคญั 95% เช่นเดยีวกบัเปกตรมัก าลงัเวฟเลท็รปูที ่4(ข) 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7 สเปคตรมัก าลงัเวฟเลท็รวม (ก) รายเดอืน (ข) รายวนั เสน้ประแสดงนยัยะส าคญัที ่95% 

 

ผลของปริมาณฝนและอณุหภมิูท่ีมีต่อปริมาณพีเอม็ 2.5 

 กราฟแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 กบัปรมิาณฝนและอุณหภูมแิสดงในรปูที ่8 โดยปรมิาณทัง้
สามเป็นค่าเฉลีย่ต่อเดอืนจากเดอืนมกราคมถงึเดอืนธนัวาคม รปูที ่8(ก) เป็นปรมิาณพเีอม็2.5 รปู 8(ข) เป็นปรมิาณฝน
และรปูที ่ 8(ค) เป็นอุณหภมูเิฉลีย่ จะพบว่าปรมิาณพเีอม็2.5แปรผกผนักบัปรมิาณฝน ในช่วงฤดฝูนปรมิาณฝนมคี่ามาก 
แต่ปรมิาณพเีอม็2.5จะมคี่าน้อย ในช่วงฤดรูอ้นปรมิาณฝนมคี่าน้อยปรมิาณพเีอม็2.5จะมคี่ามาก เมื่อค านวณสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธ ์ (r2) ระหว่างปรมิาณพเีอม็2.5และปรมิาณฝนทัง้ปีจะมคี่าเท่ากบั 0.5176 แต่เมื่อค านวณเฉพาะชว่งฤดฝูนจะ
ไดค้่าสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.7231 ซึง่แสดงว่าปรมิาณมผีลต่อปรมิาณพเีอม็2.5 ค่อนขา้งมาก ส าหรบัอุณหภมูใินช่วงฤดู
รอ้นทีอุ่ณหภูมสิงูค่าปรมิาณฝุ่ นจะมคี่ามากดว้ย ในช่วงฤดฝูนอณุหภูมลิดลงปรมิาณฝุ่ นพเีอม็2.5กล็ดลง ทีจ่รงิแลว้ในช่วง
ฤดฝูนอทิธพิลของปรมิาณฝนจะมมีากกว่า ในช่วงตน้ฤดหูนาวเมือ่อุณหภูมลิดลง แต่ปรมิาณพเีอม็2.5 เพิม่ขึน้ ท าใหเ้มื่อ
ค านวณสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 กบัอุณหภูมใินชว่งปลายฤดหูนาวและตน้ฤดรูอ้น จะไดค่้า
เท่ากบั 0.6473 ในชว่งฤดฝูนและต้นฤดหูนาวอทิธพิลจากปรมิาณฝนทีม่ต่ีอปรมิาณพเีอม็2.5จะมผีลมากกว่าอุณหภมูิ
มาก ส าหรบัในรอบ 1 วนั เมื่อค านวณสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 กบัอุณหภูม ิ พบว่ามค่ีาเท่ากบั 
0.8164 ซึง่มคี่าค่อนขา้งมาก แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 กบัอุณหภูมใินรอบวนัไดเ้ป็นอย่างด ี

12 

6 

(ก) (ข) 

182 

365 
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รปูที ่8 เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณพเีอม็2.5 กบัปรมิาณฝน และอุณหภมู ิ

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 ส าหรบังานวจิยันี้ ศกึษาลกัษณะของอนุกรมเวลาพเีอม็2.5 โดยอาศยัวธิกีารเปลี่ยนแปลงเวฟเลท็ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ก าลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ผลจากการทดลองพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของพีเอ็ม2.5 ที่
เปลีย่นแปลงตามเวลา มลีกัษณะเป็นคาบเช่นเดยีวกบัคลื่นฮารม์อนิก โดยมคีาบที ่1 วนั คาบที ่6 เดอืน และคาบที ่12 
เดอืน ในแต่ละวนัปรมิาณพเีอม็2.5 ระดบัพืน้ดนิจะมคี่ามากตอนกลางคนื และมคี่าน้อยตอนกลางวนั ตามการขึน้ลงของ
อุณหภูม ิปรมิาณพเีอม็2.5 จะมคี่ามากทีสุ่ดทีเ่วลา 5.00-6.00 น. และมคี่าต ่าสุดทีเ่วลา 13.00-15.00 น. โดยทีใ่นช่วง
เดอืนมกราคม-มนีาคม ของแต่ละปี อตัราส่วนของปรมิาณพเีอม็2.5 จะมคี่ามากจากช่วงปลายฤดูหนาวและทัง้ฤดูรอ้น
และมคี่าน้อยในช่วงฤดูฝน โดยมคี่าแตกต่างกนัถงึ6 เท่า เมื่อต้องท ากจิกรรมต่าง ๆ ภายนอกตวัอาคารหรอืสถานทีโ่ล่ง
แจง้ไม่ควรจะท าในช่วงเวลาปลายฤดหูนาวและฤดรูอ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ตอนเชา้ตรู่ซึง่ปรมิาณความเขม้ขน้ของพเีอม็
2.5 ในระดบัพืน้ดนิจะมคี่ามากทีสุ่ด ถ้าหากว่าจ าเป็นจรงิ ๆ ควรสวมใส่หน้ากากอนามยัทีส่ามารถป้องกนัพเีอม็2.5 ได ้
นอกจากนัน้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยมคี่ามากกว่าที่แนะน าโดยองค์การอนามยัโลกมาก โดยค่า
มาตรฐานของพเีอม็2.5 เฉลีย่ 24 ชัว่โมงของประเทศไทยเท่ากบั 50 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร แต่ค่ามาตรฐานของ
องคก์ารอนามยัโลกเท่ากบั 25 ไมโครกรมัต่อลกูบาศกเ์มตร น้อยกว่ากนัหนึ่งเท่าตวั จากงานวจิยันี้พบว่า ในปี 2019 นบั
จ านวนวนัที่มปีรมิาณพเีอม็2.5 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 50 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ได้ 80 วนั โดยที่จ านวนวนัทีม่ี
ปรมิาณพเีอม็2.5 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 25 ไมโครกรมัต่อลูกบาศกเ์มตรเท่ากบั 124 วนั มคีวามแตกต่างกนั 44 วนั จงึ
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ควรจะปรบัค่ามาตรฐานปรมิาณพเีอม็2.5 ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามยัโลก เพื่อที่จะป้องกนัอนัตรายและ
รกัษาสขุภาพของประชากรไทยจากพเีอม็2.5 ไดด้ขีึน้ และยงัจะเป็นทีย่อมรบัจากนานาประเทศทีจ่ะเขา้มาท่องเทีย่วหรอื
ท าธุรกจิในประเทศไทย การศกึษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัว่ไป หน่วยงานของรฐัทีม่หีน้าทีเ่กบ็ขอ้มูลและเฝ้า
ระวงัพเีอม็2.5 เพื่อป้องกนัอนัตรายจากพเีอม็2.5 ซึง่จะมผีลต่อสขุภาพโดยรวมของประชากรทัง้ประเทศ 
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การศึกษาการกกัเกบ็ประจขุองขัว้ไฟฟ้าถ่านกมัมนัตแ์กลบในสารละลายอะซิตริก 

 

ทชิากร จนัทโชต ิและ นุชจริา ดแีจง้* 

 

บทคดัย่อ  

  

   การวจิยันี้ไดเ้ตรยีมถ่านกมัมนัตแ์กลบดว้ยการเผาดว้ยกระบวนการคารบ์อนไนเซชัน่ที่
อุณหภูม ิ700 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง และท าการกระตุน้ดว้ยน ้าร่วมกบัรงัสไีมโครเวฟทีก่ าลงัไฟฟ้า 140, 420 
และ 700 วตัต ์น าถ่านกมัมนัตแ์กลบทีไ่ดม้าขึน้รปูเป็นขัว้ไฟฟ้า ท าการทดสอบการกกัเกบ็ประจขุองขัว้ไฟฟ้าจากถ่านกมั
มนัตด์ว้ยเทคนิคไซคลกิโวลเทมเมทร ี จากผลการทดลองการกระตุน้ถ่านกมัมนัตแ์กลบดว้ยน ้าร่วมกบัคลื่นไมโครเวฟที่
ก าลงัไฟฟ้าแตกต่างกนั พบว่ามผีลต่อความสามารถการกกัเกบ็ประจุของขัว้ไฟฟ้าจากถ่านกมัมนัตแ์กลบทีถู่กกระตุน้
ดว้ยน ้าร่วมกบัคลื่นไมโครเวฟก าลงัไฟฟ้า ขัว้ไฟฟ้าทัง้สองชนิด คอื แบบที ่1 น าขัว้อเิลก็โทรดทีท่ าจากถ่านกมัมนัต ์และ 
แบบที ่2 ขัว้ไฟฟ้าแบบผสม แสดงค่าการกกัเกบ็ประจมุากทีส่ดุทีก่ระตุน้ดว้ยคลื่นไมโครเวฟก าลงัไฟฟ้า 700 วตัต ์กล่าว
ไดว้่าค่าการกกัเกบ็ประจขุองขัว้ไฟฟ้าจากถ่านกมัมนตแ์กลบมคีา่เพิม่ขึน้ตามอตัราการเพิม่ก าลงัไฟฟ้าของคลื่น
ไมโครเวฟทีใ่ชก้ระตุน้ถ่านกมัมนัต์ 

 

ค าส าคญั:  ถ่านกมัมนัตแ์กลบ, ไมโครเวฟ, การกกัเกบ็ประจุ, ขัว้ไฟฟ้า, MgO 
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The study of the charge storage for husk activated carbon electrodes                  
in acetic acid solution 

 

Thichakorn Chanthachot and Nuchjira Dejang* 

 

 

ABSTRACT   

  

   In this research, rice husk activated carbon was sintered by carbonization process at 
700 ° C for 1 hour and stimulated with microwave radiation electric power at 140, 420 and 700 Watt. The rice 
husk activated carbon was formed into an electrode. The charge storage test of activated carbon electrode was 
performed using the cyclic voltammetry technique. In the result, the rice husk activated carbon by water in with 
combination microwave irradiation for activation, it was presented to affects the ability capacitance of electrodes. 
The both types of e Type 1 led an activated carbon electrode and Type 2 mixed electrode by the microwave 
irradiation power 700 W for activation. In conclusion, the capacitance charge of rice husk activated carbon was 
increased with addition microwave power for stimulation. 

 

Keywords:  rice husk activated carbon, microwave irradiation, capacitance charge, electrode, MgO 
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บทน า   

ปัญหาความตอ้งการทางดา้นพลงังานของโลกปัจจบุนัมเีพิม่ขึน้ และยงัมคีวามตอ้งการอย่างต่อเนื่อง เป็นผล
จากความตอ้งการในภาคอุตสาหกรรม การขนสง่การอุปโภคบรโิภคและกจิกรรมในชวีติปิระจ าวนั พลงังานไฟฟ้าเป็น
พลงังานทีถู่กน ามาใชใ้นกจิกรรมหลกัในการด าเนินชวีติประจ าวนั พลงังานไฟฟ้าไดม้าจากการเปลีย่นรปูพลงังานอื่นๆ 
ไดแ้ก่ พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานแสงอาทติยแ์ละพลงังานเคม ี เป็นตน้ การรกัษาระดบัพลงังานไฟฟ้าใหม้คีวาม
เพยีงพอต่อความตอ้งการดว้ยตวัเกบ็กกัพลงังานสามารถชดเชยสว่นต่างของพลงังานทีห่ายไป และเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการและน ามาใชใ้นชว่งทีม่คีวามจ าเป็น โดยอาศยัหลกัการเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าใหไ้ปอยู่ในรปูตวัเกบ็ประจุภายใน
สารละลายอเิลก็โทรไลตผ์่านขัว้ไฟฟ้า ขา้วจดัเป็นพชืเศรษฐกจิล าดบัตน้ของประเทศไทยมกีารเพาะปลูกขา้วในช่วงฤดู
การเกบ็เกีย่วขา้ว เมื่อผ่านการสขีา้วเพื่อแยกเมลด็ขา้วออกจากเปลอืกขา้ว แต่ละครัง้จะเกดิแกลบจ านวนมาก ปัจจุบนัมี
การน าแกลบมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิโรงไฟฟ้าชวีมวลและภาคเกษตรกรรม แกลบมอีงคป์ระกอบทีเ่หมาะสมกบัการ
ประยุกตใ์ชเ้ป็นวสัดุทีม่รีพูรุนสงู [1-3] งานวจิยันี้ท าการสรา้งขัว้ทางไฟฟ้าเพื่อใชเ้ป็นตวัเกบ็ประจุทีป่ระกอบดว้ยถ่านกมั
มนัตจ์ากแกลบ ถ่านกมัมนัตจ์ากแกลบทีเ่ตรยีมไดด้ว้ยเทคนิคการกระตุน้ร่วมกบัรงัสรีงัสไีมโครเวฟทดสอบสมบตัขิอง
ถ่าน ทดสอบองคป์ระกอบเคมดีว้ย เทคนิคฟูเรยีรท์รานฟอรม์อนิฟราเรด สเปกโทรสโกปี (FT-IR) และสมบตัขิอง
ขัว้ไฟฟ้าดว้ยเทคนิดไซคลกิโวลแทมเมตร ี(cyclic voltammetry) ทีม่สีารละลายอเิลก็โทรไลต ์คอื ทีม่สีารละลายกรดอะซิ
ตกิ (acetic acid)  

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

การเตรยีสถ่านกมัมนัตแ์กลบ 

 แกลบทีน่ ามาผลติเป็นถ่านกมัมนัต์นัน้ไดจ้ากสวนของเกษตรกร การเผาแกลบแบบอบัอาการโดยใชอุ้ณหภูมิ
เริม่ที ่300 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง แลว้ท าการเพิม่อุณหภูม ิ700 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง บนัทกึ
น ้าหนกัแกลบก่อนและหลงัเผา น าถ่านทีบ่ดมาแช่ในน ้า อตัราสว่นของน ้าต่อถ่านแกลบ โดยใชน้ ้า 60 มลิลลิติร ต่อ ถ่าน 
5 กรมั น าถ่านมากระตุ้นดว้ยน ้าร่วมกบัรงัสไีมโครเวฟทีก่ าลงัไฟฟ้า 140 , 420 และ 700 วตัต์ เป็นเวลา 1 นาท ีท าการ
อบถ่านใหแ้หง้ ศกึษาหากลุ่มฟังกช์นัของถ่านและ ถ่านกมัมนัตท์ีผ่่านการกระตุน้โดยก าลงัไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนัวเิคราะห์
ดว้ยเทคนิคฟูเรยีรท์รานฟอรม์อนิฟราเรด สเปกโทรสโกปี (FT-IR)    

การขึน้เตรยีมขัว้ไฟฟ้า  

 การเตรยีมขัว้ไฟฟ้าจากถ่านกมัมนัตแ์กลบ กระป๋องอะลมูเินียมมาขดัดว้ยกระดาษทรายและตดัใหไ้ด ้ ขนาด

กวา้งยาว 2.72.7 ตารางเซนตเิมตร ท าขัว้ตวัน าไฟฟ้า ถ่านทีผ่่านการกระตุน้ น ามารอยลงบนบนแผ่นอะลมูเินียมที่
ทาดว้ย กาวโพลไีวนิลแอลกอฮอลผ์สมกบักราไฟต์ แลว้ท าการกดอดัใหแ้น่น น าไปอบดว้ยความรอ้น 60-70 องศา
เซลเซยีสเป็นเวลา 24 ชัว่โมง เตรยีมสารเพื่อเคลอืบผวิอลมูเินียมดว้ยนาโน MgO จากการน าผงนาโน MgO ปรมิาณ 2 
กรมั ลงในแอลกอฮอล ์20 มลิลลิติร ท าการสัน่ดว้ยเครื่องอลัตราโวนิก 50 วตัต ์ เป็นเวลา 5 นาท ีน าแผ่นอลู่มเินียนมา
เคลอืบผวิดว้ยเทคนิคจุม่เคลอืบ (dip coating) โดยจุ่มในสารทีเ่ตรยีมไดเ้ป็นเวลา 30 วนิาท ีแลว้ยกขึน้รอใหแ้หง้ 5 นาท ี
ท าการชุปซ ้า 10 ครัง้ น ามาอบดว้ยความรอ้น 60-70 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
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การทดสอบการกกัเกบ็ไอออน 

   ท าการทดสอบการดูดซบัไอออน ด้วยเทคนิดไซคลกิโวลแทมเมตร ี (cyclic voltammetry) ที่ประกอบด้วย
ขัว้ไฟฟ้าสองขัว้ คอื อาโนดและคาโทด ก าหนดค่าความต่างศกัยท์ีป้่อนใหข้ ัว้ไฟฟ้า -500 ถงึ 500 มลิลโิวลต ์ทีอ่ตัราการ
สแกน 1.0 , 3.0, 5.0, 7.0 และ 9.0 มลิลโิวลตต่์อวนิาท ีทีม่สีารละลายกรดอะซติกิ (acetic acid) ทีเ่ขม้ขน้รอ้ยละ 6 เป็น
สารสารละลายอเิลก็โทรไลต์ การทดสอบการดูดซบัไอออนของขัว้ไฟฟ้าแบ่งออกเป็นสองแบบ ได้แก่ แบบที่ 1 น าขัว้
อิเล็กโทรดที่ท าจากถ่านกมัมนัต์ ท ามาต่อยงัขัว้ไฟฟ้าบวก(ขัว้อาโนด) และขัว้ไฟฟ้าลบ  (ขัว้คาโทด) และ แบบที่ 2  
ขัว้ไฟฟ้าแบบผสม คอื ขัว้ไฟฟ้าบวก (ขัว้อาโนด) ขัว้ไฟฟ้าทีท่ าจากถ่านกมัมนัตแ์กลบและขัว้ไฟฟ้าลบ  (ขัว้คาโทด) ท า
จากแผ่นอลูมเินียมเคลอืบผวิดว้ยอนุภาคแมกนีเชยีมออกไซด ์หาค่าความจุจ าเพาะของอเิลก็โทรด ทีไ่ดจ้ากกราฟการ
ทดสอบ Cyclic voltammetry ดงัรปูที ่1 ดว้ยสมการที ่1 

                                                              Cdi = (
Ia−Ic

2
) /

dE

dT
                                                (1) 

 

เมื่อ     Ia       =  กระแสไฟฟ้าไม่ตดิลบ (µA)  

          Ic       =  กระแสไฟฟ้าตดิลบ (µA)  

         dE/dT    =  อตัราการสแกน (V/s) 

                                           

รปูที ่1 กราฟผลการทดสอบดว้ยเทคนิค ไซคลกิโวลแทมเมตร ี

 

ผลการทดลอง   

จากการศึกษาหากลุ่มฟังก์ชนัของถ่านและ ถ่านกมัมนัต์แกลบที่ผ่านการกระตุ้นโดยก าลงัไฟฟ้าของคลื่น
ไมโครเวฟทีแ่ตกต่างกนัวเิคราะหด์ว้ยเทคนิคฟูเรยีรท์รานฟอรม์อนิฟราเรด สเปกโทรสโกปี (FT-IR) ศกึษาในช่วงความ
ยาวคลื่น 4000 - 400 cm-1 จากสเปกตรมั FT-IR ของถ่านในต าแหน่งความยาวคลื่นในช่วง 3186 cm-1 มลีกัษณะกวา้ง
และต ่า เกิดจากพนัธะ O - H ของหมู่ฟังก์ชนักรดซิลิสคิจากซิลิกาที่มีความถี่ของการสัน่ในรูปแบบการยืด ส าหรบั
ต าแหน่งความยาวคลื่นที ่1566 cm-1 แสดงถงึพนัธะคู่คารบ์อน C = C ของหมู่ฟังกช์นัอะโรมาตกิมคีวามถีข่องการสัน่ใน
รูปแบบการยดื ต าแหน่งความยาวคลื่นที่ 1046 - 796 cm-1 แสดงการสัน้ของ Si-O-Si  ในรูปแบบการสัน่แบบยดื และ
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ต าแหน่งความยาวคลื่นที่ 458 - 557 cm-1 เป็นหมู่ฟังกช์ัน่ Si-O-Si การสัน่แบบงอ จ านวนพคีทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดเป็นหมู่
ฟังกช์นัทีเ่ป็นลกัษณ์เฉพาะของซลิกิา ดงัตารางที ่1    

 

ตารางท่ี 1 หมู่ฟังก์ชนันอลของถ่านและถ่านกมัมนัต์จากแกลบที่ผ่านการกระตุ้นโดยด้วยน ้าร่วมกบัรังสไีมโครเวฟ
ระยะเวลาในการกระตุน้ 1 นาท ีก าลงัไฟฟ้าทีใ่ช ้140, 420 และ 700 วตัต ์

 

 จากรูปที ่2 แสดงผลการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบการเกบ็ประจุจ าเพาะทีถู่กวดัดว้ยเทคนิคไซคลกิโวลเทม
เมทร ีพบว่าขัว้ไฟฟ้าแบบที ่1 และ แบบที ่2มลีูปของการอดัและคายประจุครบวงสแกนทีอ่รัาการสแกน 1-5 มลิลโิวลต์
ต่อวนิาท ีทุกอตัราการกระตุ้นถ่านกมัมนัต์ดว้ยคลื่นไมโครเวฟทุกก าลงัไฟฟ้า เมื่ออตัราการสแกน 7 มลิลโิวลตต่์อวนิาท ี
จะพบไดท้ีข่ ัว้ไฟฟ้าแบบที ่2 ของขัว้ไฟฟ้าทีท่ าจากถ่านกมัมนัต์แกลบทีถู่กกระตุน้ดว้ยก าลงัไฟฟ้าของคลื่นไมโคร 700 
วตัต ์การเกดิลปูของการอดัและคายประจุเกดิจากลกัษณะดงักล่าวเป็นผลจาการกกัเกบ็ประจุทีร่พูรุนของผงถ่านและการ
เกดิปฎกิริยิารดีกัชัน่และออกซเิดชัน่ทีท่ าให้เกดิกระแสไฟฟ้าคาโทดและอาโนดเมื่อท าการเปลี่ยนทศิของศกัย์ไฟฟ้าที่
ป้อนใหก้บัขัว้ไฟฟ้า พบว่าทีข่ ัว้ไฟฟ้าทัง้สองแบบสามารถเกดิปฏกิริยิาดงักล่าวได้ [4, 5] อย่างไรกต็าม ทีอ่ตัราเรว็ในการ
สแกนค่าการเกบ็ประจุมคี่าลดลงเมื่ออตัราเรว็ในการสแกนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากการเคลื่อนทีข่องไอออนในสารละลายอิ
เลก็โทรไลตจ์ะแพร่เขา้ไปทีผ่วิดา้นนอกของขัว้ไฟฟ้าเท่านัน้ ขณะทีอ่ตัราเรว็ในการสแกนต ่าๆ ไอออนในสารละลายอเิลก็
โทรไลต์สามารถแพร่เขา้ไปไดภ้ายในรูพรุนของขัว้อเิลก็โทรด เมื่อเปรยีบเทยีบกบัขัว้ไฟฟ้าแบบทีส่อง ทีข่ ัว้คาโทดเป็น
ผวิเคลอืบอนุภาค MgO ปรากฎลปูทีม่แีนวโน้มหรอืลกัษณะรปูทรงสีเ่หลีย่มผนืผา้ สามารถอธบิายไดว้่าพฤตกิรรมอตัรา
การสแกนที่เพิม่มากขึน้อเิลก็โทรไลต์ไม่มเีวลาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างการสแกนอย่างรวดเร็ว 
สารละลายอเิลก็โทรไลตจ์ะสามารถเขา้ถงึผวิขัว้อเิลก็โทรดขึน้อยู่กบัอตัราการสแกน นอกจากนี้ข ัว้ไฟฟ้าทีท่ าจากถ่านกมั
มนัต์แกลบทีผ่่านการกระตุ้นดว้ยรงัสไีฟมโครเวฟก าลงัไฟฟ้า 700 วตัต์ ทีอ่ตัราการสแกนน้อยๆ กราฟจะแสดงรูปทรง
คลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้หรอืแสดงพฤตกิรรมเป็นเกบ็ตวัประจุในอุดมคต ิ[6, 7] 

จากรปูที ่ 3 พบว่าขัว้ไฟฟ้าแบบที ่ 2 ขัว้ไฟฟ้าแบบผสมสามารถกกัเกบ็ประจุไดก้วา่ขัว้ไฟฟ้า แบบที ่ 1 ขัว้
อเิลก็โทรดทีท่ าจากถ่านกมัมนัต ์ถ่านกมัมนัตท์ีผ่่านการกระตุน้ดว้ยคลื่นไมโครเวฟทีม่กี าลงัไฟฟ้า 700 W แสดงค่าประจุ

ก าลงัไฟฟ้าของคลื่น
ไมโครเวฟ 

(วตัต์) 

Wavenumber (cm-1) 

2400 - 3400 

(O - H) 

1600 - 1450  

(C = C) 

1090 - 800 

(Si–O–Si) 

การสัน่แบบยดื 

400 - 600 

(Si–O–Si) 

การสัน่แบบงอ 

ไม่กระตุ้น 3192.11 1564.94 1046.60 - 790.50 454.75 – 550.97 

140   3174.00 1567.44 1059.35 - 790.92 459.14 - 562.84 

420  3163.89 1566.19 1046.96 - 788.18 455.45 – 550.97 

700  3186.12 1566.36 1059.02 - 791.45    458.29 - 549.93 
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ทีก่กัเกบ็ไดม้ากทีส่ดุทุกอตัราการสแกนศกัยไ์ฟฟ้า และทีก่ าลงัไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ 140 W มคี่าการกกัเกบ็ประจุ
น้อยทีส่ดุ ส าหรบัขัว้ไฟฟ้าแบบที ่2 ทีม่ขี ัว้ไฟฟ้าทีม่ขี ัว้ไฟฟ้าลบ (ขัว้คาโทด) ท าจากแผ่นอลมูเินียมเคลอืบดว้ยผวิแมกนี
เชยีมออกไซด ์ สง่ผลใหก้ารเกดิอตัราปฎกิริยิาการแลกเปลีย่นไอออนเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัอตัราการสแกนศกัยไ์ฟฟ้าที่
เพิม่ขึน้ ดงัรปู 3 (ข) กล่าวไดว้า่ ผลการกระตุน้ดว้ยคลื่นไมโครเวฟดว้ยก าลงัไฟฟ้าทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อความสามารถ
กกัเกบ็ประจุภายในของถ่านกมัมนัตแ์กลบ โดยมแีนวโน้มการกกัเกบ็ประจขุองขัว้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้ตามอตัราการเพิม่
ก าลงัไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2 ผลการทดสอบการกกัเกบ็ประจุดว้ยเทคนิคเทคนิดไซคลกิโวลแทมเมตร ี(ก)-(ค) แบบที ่1 ขัว้อเิลก็โทรดทีท่ าจาก
ถ่านกมัมนัต ์และ (ง)-(ฉ) แบบที ่2 ขัว้ไฟฟ้าแบบผสม 

 

 

(ก) (ง) 

(ข) (จ) 

(ค) (ฉ) 
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สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 การกระตุ้นถ่านกมัมนัต์แกลบดว้ยน ้าร่วมกบัคลื่นไมโครเวฟทีก่ าลงัไฟฟ้าแตกต่างกนัมผีลต่อความสามารถ
การกกัเกบ็ประจุ  ทีก่ าลงัไฟฟ้า 700 วตัต ์ของขัว้ไฟฟ้าทัง้สองแบบ คอื แบบที ่1 น าขัว้อเิลก็โทรดทีท่ าจากถ่านกมัมนัต์ 
และ แบบที ่2 ขัว้ไฟฟ้าแบบผสมแสดงค่าการกกัเกบ็ประจุมากทีสุ่ด พบว่าค่าการกกัเกบ็ประจุเพิม่ขึน้ตามอตัราการเพิม่
ก าลงัไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟ เป็นผลจากปฎกิรยิาการแลกเปลีย่นไอออนและการกกัเกบ็ประจุบนผวิผงถ่านกมัมนัต์
แกลบ กล่าวไดว้่า การกระตุ้นถ่านกมัมนต์แกลบดว้ยน ้าร่วมกบัรงัสไีมโครเวฟมผีลลกัษระพื้นผวิต่อถ่านกมัมันต์อย่าง
ชดัเจน 

 

 

  

 

 

 

รปูที ่3 ค่าการกกัเกบ็ประจุของขัว้ไฟฟ้า (ก) แบบที ่1 น าขัว้อเิลก็โทรดทีท่ าจากถ่านกมัมนัต ์และ (ข) แบบที ่2 ขัว้ไฟฟ้า
แบบผสม 
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ส่ือการเรียนรู้ปฏิบติัการออนไลน์ เร่ือง การสะท้อนและการหกัเหของแสง 

 

พราวณิ ี บุญเรศ, ชรนิรตัน์ พวัสุวรรณ์ และ คเชนทร ์ แดงอุดม* 

 

 

บทคดัย่อ 

  

งานวิจยันี้เป็นการจดัท าสื่อการเรียนรู้ปฏิบตัิการออนไลน์ เรื่องการสะท้อนและการหกัเหของแสง ท าการ
ทดลองปฏบิตักิารทางแสงโดยใชชุ้ดอุปกรณ์ 10 ชุดการทดลอง น าเสนอในรูปแบบของวดีโีอ สามารถเขา้ท าปฏบิตักิาร
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ มีการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ปฏิบตัิการออนไลน์จากผลการประเมนิของ
นักวทิยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบิตัิการ อาจารย์ และนิสติ จากผลการประเมนิความพงึพอใจในการใช้งานปฏบิตัิการ
ออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจในการใชง้านอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดและผลจากแบบทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ
เรื่องการสะทอ้นและการหกัเหของแสงหลงัการท าปฏบิตักิารออนไลน์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 9.36 คะแนน จาก 10 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.6 ของค าตอบถูกต้อง ทัง้นี้สื่อการเรียนรู้ปฏบิตัิการออนไลน์ จะช่วยเพิม่แนวทางในการ
จดัรปูแบบการเรยีนการสอนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ปัจจุบนัและการเกดิสถานการณ์ไม่คาดคดิ เช่น การระบาดของโรคโค
วดิ 19       การขาดแคลนชุดอุปกรณ์การทดลอง หรอืใชป้ระกอบกบัการท าปฏบิตักิารจรงิได้ 

 

 

ค าส าคญั: ปฏบิตักิารออนไลน์ การสะทอ้นของแสง การหกัเหของแสง 
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Online Laboratory Learning Media: Reflection and Refraction of Light 

 

Parvinee Boonyaras, Charinrat Puasuwan and Kachain Dangudom* 

 

 

 

ABSTRACT 

  

This research was provided online learning media on reflection and refraction of light. Ten sets of 
experiments were presented in videos on the website. It was analyzed the use of online learning media which 
based on the assessment results from laboratory scientists, teachers, and students. From the results of the 
online operation satisfaction assessment, it was found that most of them had the satisfaction of using them at 
the highest level. Results from a cognitive test of reflection and refraction of light after an online practice. It 
found that the average score was 9.36 points out of 10 points, accounting for 93.6 percentage of the correct 
answers. The online learning media is also providing additional guidance in teaching and learning styles to 
match the current and the unexpected situations such as the COVID-19 epidemic, shortage of experimental 
equipment, or using for assembly on the actual experiment. 

 

Keywords:  Online Laboratory, Reflection, Refraction 
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บทน า 

การเรยีนการสอนออนไลน์ (Online learning) จดัเป็นนวตักรรมทางการศกึษาในอกีรูปแบบหนึ่ง ซึง่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวธิเีรยีนในรูปแบบเดมิๆ ให้เป็นการเรยีนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยเีขา้มาช่วยท าการสอน เป็นการศกึษาผ่าน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตดว้ยตนเอง ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหา ประกอบดว้ย 
ขอ้ความ รูปภาพ เสยีง VDO และ Multimedia อื่นๆ สิง่เหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยงัผูเ้รยีนผ่าน Web Browser ทัง้ผูเ้รยีน 
ผู้สอน และเพื่อนร่วมชัน้ทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรกึษา แลกเปลี่ยนความคดิเหน็แบบเดยีวกบัการเรยีนในชั ้น
เรยีนทัว่ไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรยีนรู้แบบออนไลน์ จงึมคีวามสะดวก
เขา้ถึงได้อย่างรวดเรว็ ทุกสถานที่ ทุกเวลาเหมาะส าหรบัทุกคน ความรู้ทางด้านแสงในปัจจุบนัมคีวามส าคญัต่อการ
ประดษิฐแ์ละพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูมากขึน้อย่างรวดเรว็ เช่น การสื่อสารโทรคมนาคมโดย
ใชแ้สง การผ่าตดั การรกัษาโรคดว้ยเทคโนโลยแีสงเลเซอร ์เป็นต้น การประยุกต์ใชค้วามรูท้างดา้นแสงดงักล่าวตอ้งใช้
พื้นฐานเกี่ยวกบัปรากฏการณ์เชงิแสง คอื การสะท้อน ( reflection) การเลี้ยวเบน (diffraction) การหกัเห (refraction) 
และการแทรกสอด (interference) เป็นพืน้ฐานส าคญั และจากการศกึษางานวจิยัต่างๆ เช่นงานวจิยัของ วภิาส วกิรม
สกุลวงศ์ (2560) การพฒันาบทเรยีนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง โดยการสรา้ง
ชิน้งาน วชิาคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษาและฝึกอบรม ส าหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาบทเรยีนผ่าน
สือ่สงัคมออนไลน์ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรายวชิาคอมพวิเตอร ์ศกึษาความ
พงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ ประชากรในงานวจิยั คือ นักศกึษาปรญิญาตร ี
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัแบ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้พฒันาบทเรียน 
ประกอบไปด้วย เว็บไซต์ Edmodo.com ที่อยู่ในรูปแบบระบบการจัดการเรียนรู้และใบความรู้ผ่านสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป Adobe InDesign CS6 และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิบทเรยีน 
ประกอบไปดว้ย แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง e-Learning แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและหลงัเรยีนจ านวน 20 
ขอ้ แบบประเมนิผลตามสภาพจรงิ (คะแนนรูบรคิ)  และแบบสอบถามความพงึพอใจของนักศกึษา ผลการวจิยัพบว่า 
บทเรยีนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่พฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 85/84 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และความพงึพอใจของนกัศกึษาทีใ่ชบ้ทเรยีนอยู่
ในระดบัมาก [1] Jannati, A Setiawan, P Siahaan and C Rochman (2018) พฒันาสื่อการเรียนรู้ในห้องปฏบิตัิการ
เสมอืนจรงิเพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนกัศกึษาวศิวกรรมเครื่องกลเกีย่วกบัแนวคดิพื้นฐานทางฟิสกิส์
ของการวดัวสัดุ การศกึษานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดรายละเอยีดของสื่อการเรยีนรูใ้นหอ้งปฏบิตักิารเสมอืนจรงิ เพื่อ
พฒันาทกัษะการเรยีนรู้วทิยาศาสตรข์องนักศกึษาวศิวกรรมเครื่องกลเกี่ยวกบัแนวคดิของฟิสกิสพ์ืน้ฐาน การวจิยันี้ใช้
วธิกีารทดลองเสมอืนจรงิ ผูเ้ขา้ร่วมการวจิยัครัง้นี้เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 วศิวกรรมเครื่องกลในมหาวทิยาลยั Majalengka 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบทดสอบความสามารถในการอ่านจากสือ่การเรยีนการสอน ผลการทดสอบความสามารถ
ในการอ่านสื่อการเรยีนรู้หอ้งปฏบิตัิการเสมอืนจรงิพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่78.5 % เป็นการบ่งชี้ว่าการพฒันาสื่อการ
เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการเสมือนมีความเป็นไปได้ที่จะใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
วิศวกรรมเครื่องกลในมหาวิทยาลยั Majalengka โดยเฉพาะเกี่ยวกบัแนวคิดพื้นฐานทางฟิสกิส์ของการวดัวสัดุ  [2]  
L Mishra, T Gupta and A Shree (2020) ศกึษาการเรยีนการสอนออนไลน์ระดบัอุดมศกึษาในช่วงการปิดกัน้การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ระบบการศกึษาทัง้หมดตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถงึระดบัอุดมศกึษาถูกยุบในช่วงทีม่กีาร
ปิดกัน้การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) ไม่เพยีง แต่ในอนิเดยีเท่านัน้แต่ทัว่โลก งานวจิยั
นี้เป็นการจ าลองรปูแบบการเรยีนการสอนออนไลน์ทีม่หาวทิยาลยัมโิซรมัน ามาใชส้ าหรบักระบวนการเรยีนการสอนและ
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การสอบช่วงเปิดภาคเรยีนทีจ่ะมาถงึ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะไดร้บัโอกาสทีเ่สรมิสรา้งทางสตปัิญญาส าหรบัการตดัสนิใจ
ทางวชิาการในอนาคตในช่วงทีม่คีวามล าบาก จุดประสงคข์องบทความนี้พยายามทีจ่ะตอบสนองความจ าเป็นของการ
เรียนการสอนออนไลน์ในด้านการศึกษาท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทรัพยากรที่มีอยู่ของ
สถาบนัการศึกษาจะเปลี่ยนการศกึษาในระบบให้เป็นการศึกษาออนไลน์อย่างมปีระสทิธภิาพได้อย่า งไร ด้วยความ
ช่วยเหลอืของชัน้เรยีนเสมอืนจรงิและสิง่ส าคญัอื่น ๆ ทางออนไลน์ เครื่องมอืในแนวการศกึษาที่ทนัสมยั งานวจิยันี้ใช้
วธิกีารทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพเพื่อศกึษาการรบัรูข้องครูและนักเรยีนเกี่ยวกบัโหมดการเรยีนการสอนออนไลน์
และยงัเน้นกระบวนการใชโ้หมดการเรียนการสอนออนไลน์ คุณค่าของบทความนี้คอืการวาดภาพรวมของกจิกรรมการ
เรยีนการสอนออนไลน์ทีก่ าลงัด าเนินอยู่ในช่วงปิดภาคเรยีนรวมถงึการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจดัการ
การเปลีย่นแปลงกบักระบวนการเรยีนการสอนออนไลน์ในระบบการศกึษาท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ความ
ไม่สงบทางวชิาการทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่องและส่งผลใหก้ารด าเนินกจิกรรมทางการศกึษาและวาทกรรมกลบัมาด าเนิน
ต่อไปเหมอืนเป็นขัน้ตอนปกตใินระบบการศกึษา [3] จากงานวจิยัก่อนหน้าของกลุ่มผู้วจิยัที่ได้พฒันาชุดอุปกรณ์การ
ทดลอง พราวณีิ บุญเรศ และ คเชนทร ์แดงอุดม (2558) เลเซอรก์ระจายล าแสงแบบเสน้ส าหรบัปฏบิตักิารการสะท้อน
และการหกัเหของแสง วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาแหล่งก าเนิดแสงส าหรบัการทดลองการสะทอ้นและการหกัเหของแสง 
แหล่งก าเนิดคือเลเซอร์ไดโอดความยาวคลื่น 650 นาโนเมตรและใช้เลนส์พาวเวลเพื่อกระจายล าแสงเป็นเส้น 
แหล่งก าเนิดแสงเลเซอร์แบบเส้นมีความเข้มสูงและการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 20% ในระยะ 30 เซนติเมตร 
ล าแสงเลเซอร์แบบเสน้สามารถมองเหน็ได้ในพื้นที่ความสว่างสูงถงึ 700 ลกัซ์ ส าหรบัแสงวอร์มไวท์และ 2,000 ลกัซ์
ส าหรบัคลไูวท ์ล าแสงเลเซอรแ์บบเสน้เหมาะส าหรบัใชเ้ป็นแหล่งก าเนิดแสงแทนแหล่งก าเนิดแสงแบบหลอดไสซ้ึง่มกีาร
มองเหน็ทีจ่ ากดั สามารถมองเหน็ไดใ้นพืน้ทีค่วามสว่างแสงน้อยกว่า 60 ลกัซ ์[4] 

งานวจิยันี้จงึไดส้นใจทีจ่ะสรา้งสื่อการเรยีนรูป้ฏบิตักิารออนไลน์ เรื่องการสะทอ้นและการหกัเหของแสง จาก
ปัญหาของอุปกรณ์ในห้องปฏบิตัิการที่ไม่เพยีงพอ เวลาในการท าปฏบิตัิการน้อยเกนิไป และการเกดิสถานการณ์ไม่
คาดคดิ เช่น การระบาดของโรคโควดิ 19 เพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดรูปแบบการเรยีนการสอนให้เขา้กบัสถานการณ์
ปัจจุบนั โดยสื่อการเรยีนรู้แสดงในรูปแบบวีดโีอ มกีารแนะน าทฤษฎี อุปกรณ์ วธิกีารทดลอง ท าการทดลองจากชุด
อุปกรณ์การทดลองจรงิ 10 ชุด และการวเิคราะหผ์ลการทดลอง ใหเ้ลอืกเขา้ท าปฏบิตักิารไดจ้ากเวบ็ไซต ์และวเิคราะห์
ผลการประเมินจากนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบิตัิการ อาจารย์ และนิสติ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและ
น าไปใชง้านเป็นสือ่ออนไลน์ต่อไป 

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง 

1. การถ่ายวดีโีอขัน้ตอนการท าปฏบิตักิาร 

- การจดัเตรยีมอุปกรณ์การทดลอง 10 ชุดการทดลอง 

- การจดัเครื่องมอือุปกรณ์ ตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง 

- การจดัเครื่องมอือุปกรณ์ ตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง 

- การจดัเครื่องมอือุปกรณ์ ตอนที ่3 มุมวกิฤตและการสะทอ้นกลบัหมด 
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2. การจดัท าสือ่การเรยีนรูป้ฏบิตักิารออนไลน์ 

- การแนะน าทฤษฎ ี

- การทดลองปฏบิตักิารทางแสง 

- การวเิคราะหผ์ลการทดลอง 

3. การจดัท าเวบ็ไซดใ์นการเขา้ถงึปฏบิตักิาร 

    - สรา้งเวบ็ไซตด์ว้ย google  โดยเขา้ไปที ่URL:www.google.com/sites 

    - ตัง้ชื่อเวบ็ไซต ์Online Lab : Reflection and Refraction of Light       

    - จดัรปูแบบของหน้าแรก ตกแต่งธมี ขอ้ความ ภาพพืน้หลงั ในหน้าเวบ็ไซต์ 

     - เพิม่สว่นในหน้าแรกของเวบ็ไซต ์และใสข่อ้ความ รปูภาพ ในหวัขอ้ต่าง ๆ   

     - สร้างหน้าย่อย ทัง้หมด 7 หน้า ได้แก่ ทฤษฎี, การทดลองตอนที่ 1 กฎการสะท้อนของแสง 10 ชุดการ
ทดลอง, การทดลองตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง 10 ชุดการทดลอง, การทดลองตอนที ่3 มุมวกิฤตและการสะทอ้น
กลบัหมด 10 ชุดการทดลอง, การวเิคราะผลการทดลอง, แบบประเมนิการใชง้านและแบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์  

     - เพิม่ลงิคใ์นการเชื่อมโยงขอ้มลูของแต่หน้าย่อยกบัลงในหน้าแรกของเวบ็ไซต์  

     - สรา้งควิอารโ์คด้ในการเขา้ถงึเวบ็ไซต ์Online Lab : Reflection and Refraction of Light 

4. การจดัท าแบบประเมนิและแบบทดสอบ 

4.1 แบบประเมนิการใชง้านปฏบิตักิารออนไลน์ เรื่องการสะทอ้นและการหกัเหของแสง 

  - สรา้งแบบประเมนิโดยใช ้google form  

  - ก าหนดรูปแบบของการประเมนิเป็นตวัเลอืกระดบัความพอใจในปฏบิตัิการออนไลน์ ได้แก่ มาก
ทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ดุ  

  - ผูป้ระเมนิเป็น นิสติ/นกัศกึษา คร/ูอาจารย ์นกัวทิยาศาสตรป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร  

- สาขาวชิาของผูป้ระเมนิ ไดแ้ก่ ฟิสกิส ์วทิยาศาสตรส์าขาอื่น ๆ วทิยาศาสตรส์ุขภาพ สงัคมศาสตร/์ 
มนุษศาสตร ์เป็นตน้ 

4.2 แบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์ เรื่องการสะทอ้นและการหกัเของแสง 

  - สรา้งแบบทดสอบโดยใช ้google form  

  - ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์เป็นค าถามใหเ้ลอืกตอบม ี4 ตวัเลอืก ขอ้ละ 1 
คะแนน  

  - ผูท้ าแบบทดสอบ นิสติ/นักศกึษา ครู/อาจารย ์นักวทิยาศาสตรป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร สาขาวชิาของ
ผูท้ าแบบทดสอบ ไดแ้ก่ ฟิสกิส ์วทิยาศาสตรส์าขาอื่น ๆ วทิยาศาสตรส์ขุภาพ สงัคมศาสตร/์มนุษศาสตร ์เป็นตน้ 
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ผลการทดลอง 

ส่ือการเรียนรูป้ฏิบติัการออนไลน์ 

สื่อการเรียนรู้ปฏิบตัิการออนไลน์ เรื่องการสะท้อนและการหกัเหของแสง น าเสนอเป็นรูปแบบของวีดีโอ 
ทัง้หมด 32 วดีโีอ ไดแ้ก่ การแนะน าทฤษฎ ี1 วดีโีอ การทดลองปฏบิตักิารทางแสง ตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง 10 
วดีโีอ ตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง 10 วดีโีอ ตอนที ่3 มุมวกิฤตและการสะทอ้นกลบัหมด 10 วดีโีอ และการวเิคราะห์
ผลการทดลอง 1 วดีโีอ สามารถเขา้ใชง้านสื่อการเรยีนรู้ปฏบิัตกิารออนไลน์ไดจ้ากเวบ็ไซต์ https://sites.google.com/ 
nu.ac.th/online-lab-reflec-and-refrac/home หรอืควิอารโ์คด้ แสดงดงัภาพ 1 

 

ภาพ 4.1 ควิอารโ์คด้ในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์

  

 หน้าแรกของเวบ็ไซต์ Online Lab : Reflection and Refraction of Light  มทีัง้หมด 7 ส่วน ประกอบไปดว้ย 
การอธบิายทฤษฎ ีการทดลองตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแส การทดลองตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง ตอนที ่3 มุม
วิกฤตและการสะท้อนกลับหมด การวิเคราะห์ผลการทดลอง  แบบประเมินการใช้งานปฏิบัติการออนไลน์ และ
แบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์ ซึง่แต่ละสว่นจะแยกเป็นหน้าใหม่โดยจะเชื่อมโยงจากหน้าแรกของเวบ็ไซต์ 

ผลการทดลองจากปฏิบติัการออนไลน์ 

 จากการอ่านค่าและบนัทกึผลการทดลองไดส้รุปรวมทัง้ 10 ชุดการทดลองของแต่ละตอนซึง่ ผลการทดลองตอน
ที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง แสดงในตารางที ่1 ผลการทดลองตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง แสดงในตารางที ่2 และ 
ผลการทดลองตอนที ่3 มุมวกิฤตและการสะทอ้นกลบัหมด ซึ่งในการทดลองนี้แต่ละชุดท าการทดลองซ ้าชุดละ 3 ครัง้ 
แสดงในตารางที ่3 เพื่อใหเ้หน็ภาพรวมและเปรยีบเทยีบไดง้่าย 
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ตารางที ่1 ผลการทดลองตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง 10 ชดุการทดลอง 

มุมตกกระทบ 

(𝜽𝒊) 
 

มุมสะท้อน (𝜽𝒓) ของชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

20 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

30 29.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.5 30.0 30.0 30.0 30.0 

40 39.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.5 40.0 40.0 40.0 

50 49.5 50.5 50.0 50.0 50.0 50.5 49.5 50.5 50.0 50.0 

60 59.5 60.5 60.0 60.0 60.0 60.5 59.5 60.5 60.0 60.0 

70 69.0 71.0 70.0 70.5 70.0 70.5 69.5 70.5 69.5 70.0 

80 79.0 81.0 80.0 80.5 79.5 81.0 79.5 81.0 79.5 79.5 

 

ตารางที ่2 ผลการทดลองตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง 10 ชุดการทดลอง 

มุมตกกระทบ 

 (𝜽𝟏) 

มุมหกัเห (𝜽𝟐) ของชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 

20 13.5 13.0 14.0 14.0 13.5 12.5 13.5 13.5 13.5 12.0 

30 20.0 19.5 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

40 26.5 25.5 26.5 26.0 26.0 26.0 26.0 25.5 26.0 26.0 

50 32.0 31.0 32.0 32.0 31.5 31.5 32.0 31.0 32.0 31.5 

60 36.5 35.0 36.5 36.5 36.0 36.5 36.5 36.0 36.5 36.0 

70 41.0 39.0 41.0 40.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

80 44.0 40.0 44.0 43.5 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.5 
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ตารางที ่3 ผลการทดลองตอนที ่3 มมุวกิฤตและการสะทอ้นกลบัหมด 10 ชุดการทดลอง 

ครัง้ที ่ มุมวกิฤต (𝜽𝒄) ของชุดการทดลอง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 43.0 43.0 42.5 43.0 42.5 41.0 42.0 42.0 42.0 43.0 

2 42.5 43.0 43.0 43.0 42.5 41.0 42.0 43.0 42.0 43.0 

3 43.0 43.0 42.5 43.5 42.0 41.0 42.5 41.0 43.0 40.0 

 

 จากผลการทดลองในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 เมื่อน าค่าดชันีหกัเหของเลนสอ์ะคริลกิที่ได้ของทัง้ 2 ตอน มา
เปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิของดชันีหกัเหของเลนสอ์ะครลิกิ ซึ่งมคี่าเท่ากบั 1.50 เพื่อหาความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการ
ทดลองทัง้หมด 10 ชุดการทดลอง พบว่ามคี่าความเคลื่อนอยู่ที ่0.67% - 4.67% แสดงดงัตารางที ่4 

 

ตารางที ่4 ค่าความคลาดเคลื่อนของดชันีหกัเหทีไ่ดจ้ากการทดลอง 10 ชุดการทดลองเลนสอ์ะครลิกิ 

ชุดท่ี ค่าดชันีหกัเห 

 ตอนท่ี 2 

ความคลาดเคลื่อน
ตอนท่ี 2 (%) 

ค่าดชันีหกัเห 

 ตอนท่ี 3 

ความคลาดเคลื่อน
ตอนท่ี 3 (%) 

1 1.43 4.67 1.47 2.00 

2 1.51 0.67 1.49 0.67 

3 1.43 4.67 1.47 2.00 

4 1.45 3.33 1.49 0.67 

5 1.46 2.67 1.48 1.33 

6 1.45 3.33 1.49 0.67 

7 1.45 3.33 1.49 0.67 

8 1.46 2.67 1.49 0.67 

9 1.45 3.33 1.49 0.67 

10 1.44 4.00 1.49 0.67 
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การวิเคราะหผ์ลจากแบบประเมินการใช้งานปฏิบติัการออนไลน์ 

แบบประเมนิการใชง้านปฏบิตักิารออนไลน์มผีูป้ระเมนิความพงึพอใจในการใชง้านทัง้หมด 34 คน  เป็นนิสติ 
32 คน อาจารย ์1 คน นักวทิยาศาสตรป์ระจ าห้องปฏบิตัิการ 1 คน โดยวเิคราะหผ์ลออกมาเป็นค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจ ของแต่ละรายการประเมนิ จะเหน็ไดว้่ามคี่าเฉลีย่รวมอยู่ที ่4.66 และมคี่าเบีย่งเบน
มาตรฐานรวม 0.46 ซึง่วเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการใชง้านแลว้ โดยรวมอยู่ในระดบัทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุ แสดงดงั
ตารางที ่5  

 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิการใชง้านปฏบิตักิารออนไลน์ 

รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัความ

พึงพอใจ 

1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานเวบ็ไซด ์Online Lab 
: Reflection and Refraction of Light 

4.79 0.40 

 

มากทีส่ดุ 

2. ความเข้าใจในการอธิบายทฤษฎี 4.41 0.55 มาก 

3. ความเข้าใจในการท าการทดลอง ตอนท่ี 1 กฎการ
สะท้อน 

4.71 0.46 มากทีส่ดุ 

4. ความเข้าใจในการท าการทดลอง ตอนท่ี 2 กฎการ
หกัเห 

4.62 0.54 มากทีส่ดุ 

5. ความเข้าใจในการท าการทดลอง ตอนท่ี 3 มุม
วิกฤตและการสะท้อนกลบัหมด 

4.47 0.55 มาก 

6. ความเข้าใจในการอธิบายการวิเคราะห์ผลการ
ทดลอง 

4.41 0.49 มาก 

7. ความเหมาะสมในรปูแบบของการน าเสนอ 4.82 0.38 มากทีส่ดุ 

8. ความคมชดัของระบบภาพและเสียง 4.68 0.58 มากทีส่ดุ 

9. สามารถน าไปใช้ทดแทนการท าปฏิบติัการจริงได้
เมื่อมีความจ าเป็น เช่น การขาดแคลนอปุกรณ์ ใช้
ในช่วงการเกิดโรคระบาด ฯลฯ 

4.85 0.35 มากทีส่ดุ 

10. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยการใช้เป็นส่ือ
ประกอบในการจดัการเรียนการสอนปฏิบติัการ

4.88 0.32 มากทีส่ดุ 
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รายการประเมิน ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ฟิสิกส ์ช่วยให้เข้าใจในขัน้ตอนการท าปฏิบติัการมาก
ขึน้ 

รวม 4.66 0.46 มากท่ีสุด 

   

การวิเคราะหผ์ลจากแบบทดสอบปฏิบติัการออนไลน์ 

 แบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์มผีูเ้ขา้ท าแบบทดสอบทัง้หมด 28 คน  เป็นนิสติระดบัปรญิญาตรทีัง้หมดโดย
วเิคราะหผ์ลออกมาเป็นค่าเฉลีย่คะแนนทีไ่ด ้อา้งองิจากคะแนนเตม็ และรอ้ยละของค าตอบถูกต้อง  แสดงดงัตารางที ่6 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้รวมอยู่ที่ 9.36 จากคะแนนเต็ม 10  คิดเป็นร้อยละของค าตอบถูกต้องได้ ร้อยละ 93.6      
แสดงใหเ้หน็ว่าสว่นใหญ่ผูท้ าแบบทดสอบหลงัจากเขา้ท าปฏบิตักิารออนไลน์ มคีวามเขา้ใจในการท าปฏบิตักิารเป็นอยา่ง
ด ี

 

ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหแ์บบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์ 

ค าถาม คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉล่ีย 

ท่ีได ้
รอ้ยละ 

1. เลเซอรท์ีใ่ชใ้นปฏบิตักิารเป็นเลเซอรท์ีม่ลีกัษณะ
ล าแสงแบบใด (เลเซอรก์ระจายล าแสงแบบเสน้) 

1 1 100 

2. มมุสะทอ้นคอืมมุทีว่ดัไดจ้าก (เสน้ปกตไิปยงัรงัสี
สะทอ้น) 

1 0.82 82.1 

3. ผลการทดลองตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง 
สามารถสรุปไดว้่า (มมุตกกระทบมคี่าเท่ากบัมมุสะทอ้น) 

1 1 100 

4. ตวักลางหกัเหทีใ่ชใ้นการทดลองตอนที ่2 กฎการหกั
เหของแสง คอืตวักลางชนิดใด (เลนสท์รงกระบอก) 

1 0.96 96.4 

5. การหกัเหของแสง เป็นไปตามกฎใดต่อไปนี้ (กฎ
ของสเนลล)์ 

1 1 100 

6. ผลการทดลองตอนที ่2 กฎการหกัเหของแสง ค่า
ความชนัของกราฟทีค่ านวณได ้คอืค่าใด (ดชันีหกัเห) 

1 0.89 89.3 
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ค าถาม คะแนนเตม็ 
คะแนนเฉล่ีย 

ท่ีได ้
รอ้ยละ 

7. ในการตดิตัง้อุปกรณ์การทดลองตอนที ่3 มมุวกิฤต
และการสะทอ้นกลบัหมด เราหนัดา้นใดของเลนสเ์ขา้หา
เลเซอร ์(ดา้นผวิโคง้) 

1 0.93 92.9 

8. มมุวกิฤต คอื (มมุตกกระทบทีท่ าใหม้มุหกัเหเป็น 90 
องศา) 

1 0.89 89.3 

9. การสะทอ้นกลบัหมดเกดิจาก (มุมตกกระทบมคี่า
มากกว่ามุมวกิฤต) 

1 0.89 89.3 

10. ผลการทดลองตอนที ่3 มมุวกิฤตและการสะทอ้น
กลบัหมด สามารถหาค่าดชันีหกัเหของเลนสอ์ะครลิกิได้
จาก (1 / ค่า sine ของมุมวกิฤต) 

1 0.96 96.4 

รวม 10 9.36 93.6 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 จากการจดัท าสือ่การเรยีนรูป้ฏบิตักิารออนไลน์ เรื่องการสะทอ้นและการหกัเหของแสง ไดศ้กึษาและวเิคราะห์
แนวทางการใชส้ื่อปฏบิตักิารออนไลน์ โดยน าเสนอเป็นรูปแบบของวดีโีอ สามารถเขา้ใชง้านสื่อการเรยีนรูป้ฏบิตักิาร
ออนไลน์ได้จากเวบ็ไซต์ ในเวบ็ไซต์ ประกอบไปด้วย การอธบิายทฤษฎ ีการทดลองตอนที ่1 กฎการสะทอ้นของแสง 
การทดลองตอนที่ 2 กฎการหกัเหของแสง ตอนที่ 3 มุมวกิฤตและการสะท้อนกลบัหมด การวเิคราะห์ผลการทดลอง 
แบบประเมนิการใชง้านปฏบิตักิารออนไลน์ และแบบทดสอบปฏบิตักิารออนไลน์ ในการทดลองของปฏบิตักิารทางแสง
ในตอนที ่2 และตอนที ่3 ไดน้ าค่าดชันีหกัเหของเลนสอ์ะครลิกิทีไ่ดข้องทัง้ 2 ตอน มาเปรยีบเทยีบกบัค่าจรงิของดชันหีกั
เหของเลนส์อะคริลิก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.50 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของดัชนีหักเหของเลนส์อะคริลิกอยู่ที่ 
0.67% - 4.67% แสดงใหเ้หน็ว่าการทดลองมคีวามแม่นย าสงูสามารถใชป้ระกอบกบัการท าปฏบิตักิารจรงิได ้และผลการ
วเิคราะห์จากแบบประเมนิความพงึพอใจในการใช้งานและแบบทดสอบความเขา้ใจในการท าปฏบิตัิการ มผีู้ท าแบบ
ประเมนิความพงึพอใจในการใชง้านทัง้หมด 34 คน มรีะดบัความพงึพอใจในแต่ละรายการประเมนิอยู่ทีร่ะดบัมากและ
มากทีส่ดุ มคี่าเฉลีย่ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.66 และ 0.46 ตามล าดบั จากเกณฑท์ีใ่ชใ้นการวดัผลสามารถบ่งบอก
ไดว้่าส่วนใหญ่ผูท้ีเ่ขา้ใชง้านสื่อการเรยีนรูป้ฏบิตักิารออนไลน์มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด และผูท้ าแบบทดสอบปฏบิตักิาร
ออนไลน์ทัง้หมด 28 คน มคีะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบอยู่ที่ 9.36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ าแบบทดสอบมคีวามเขา้ใจในเนื้อหา วธิกีาร ในการท าปฏบิตักิารทางแสงเป็นอย่างด ีซึง่สามารถน า
สือ่การเรยีนรูป้ฏบิตักิารออนไลน์เป็นทางเลอืกในการเรยีนการสอนแบบใหม่ในสถานการณ์ปัจจุบนัได้ 
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On the ground-state energy of many-particle systems with relativistic kinetic 
energies 
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ABSTRACT  

  

We prove rigorously that the ground-state energy of many-(or single-) particle systems with relativistic 
kinetic energies for arbitrary given interaction potentials is bounded above by the corresponding one for 
systems with non-relativistic kinetic energies and this is true independently of the statistics obeyed by the 
underlying particles and independently of the dimensionality of space. In particular, this establishes the 
stability of so-called “fermionic matter” with relativistic kinetic energies. 
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Introduction 

Much progress has been made over the years in deriving rigorous bonds on the ground-state energy 
of many-particle quantum systems [1-11], and references therein. Particular emphasis was put in these 
references on the stability problem, or otherwise collapse, of such systems as the number of the underlying 
particles is made to increase paying special attention, in the process of the investigations, on the statistics 
obeyed by the underlying particles. The generalization of such analyses to so-call relativistic quantum systems  
[6] has been relatively more involved, and an important extension of the earlier studies has been in adopting 
the relativistic kinetic energies of the underlying particles. The purpose of this communication is to establish 
rigorously some explicit statements concerning such a generalization. 

 

Materials and Methods 

 Consider a Hamiltonian of an N-particle system  

 ( )
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H H
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= +
p

x x  (1) 

where HI(x1,…, xN) is an arbitrary interaction Hamiltonian such that the system admits a ground-state energy 
which we denote by ENR. For the corresponding Hamiltonian with relativistic kinetic energies of the particles, 
we have  
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where c is the speed of light. Let ER denote the ground-state energy of this Hamiltonian. We then show that 

  R NRE E                             (3) 
indenpendently of the statistics obeyed by the particles and indenpendently of the dimensionality of space. 
The demonstration is not difficult but the result is undoubtedly important realizing its generality in applications 
including for the case N=1. In particular, this established the instability of so-called “bosonics matter”, obtained 
by relaxing the Pauli exclusion principle [1,5,7,10], with relativistic kinetic energies ER, i.e., for –ER, with the 
some power of N as a lower bound obtained for –ENR with non-relativistic kinetic energies for the latter. 

Intuitively, so to speak, stability, and the corresponding boundedness of the ground-state energy from 
below, arises from a balance between the positive kinetic energy terms and the negative part of the interaction 
Hamiltonian (as well as, of course, of the positive part of the latter). A kinetic energy part has a large (positive) 
contribution for large values of |pj|. In the non-relativistic case, a kinetic energy part increases with two power 
of |pj| in contrast to the relativistic case which increases with just a single power. This argument alone indicates 
the importance of the generalization to the relativistic case for careful studies involving higher energies. 
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Accordingly, based on such an intuitive argument, the result stated in (3) is expected. The actual technical 
demonstration of this now follows. 

 Consider an N-particle wavefunction (x11,…,x) consistent with the underlying statistics obeyed 
by the particles, where the   denote any additional labels, such as spin, needed to specify the state of a 
particle. With the Fourier transform defined via 

( )
( ) ( )

( )1

/

1
1 1 1 1

dd
, , , ,

2 2

N

j j

j

i

N
N N N Ne



 
    

 

=


= 

x ppp
x x p p                 (4) 

where   denotes the dimensionality of space, we obtain for the expectation value of the relativistic kinetic 
energy 
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the expression 
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We note in passing that the square-root operator in (5) is a well defined operator. 

 We use the integral representation 
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for numericals, to derive the bound 
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from which and from (6), we obtain the bound 
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Needless to say, this inequality, as a rigorous mathematical statement, does not mean that at high energies the 
kinetic energies are given by the non-relativistic expressions rather than the relativistic ones. 

 

Results 

 From (1), (2) and (9), we then obtain the basic inequality 

       
R NRH H     .                                                     (11) 

 In particular, for   corresponding to the ground-state energy of  NRH , denoted conveniently by 

NR , i.e., for which 
NR NR NR NRH E  = , NR  is not necessarily the ground-state of  RH . That is, 

NR R NRH   cannot be any smaller than RE . This leads from (11) to the inequality 

     
R NR R NR NR NR NR NRE H H E     =                                       (12) 

which is the statement in (3). 

 

Conclusion and Discussion 

AS the inequality in (3) and (12), stated above, the instability of so-called “fermionic matter” for which upper 
bounds for NRE  is known as powers of N – the number of underlying particles – leading to         

RE CN − .                                                                 (13) 

Here the positive constants C  is estimated from the non-relativistic expressions [1,5,7-11]. 

We expect that the method of analysis used in this communication will be useful for related 
developments of relativistic many-particle systems and, in particular, to “bosonic matter”. Such investigations 
will be carried out in a future report. 
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เสียงดงักงัวานและเสียงกระด้างในฆ้องชยั 

 

อทิธชิยั ค ำมลู1, กนัตพจน์ ทองแช่ม1, วชัระ พรกวรีตัน์2, และ สุขสนัต ์สุวรรณรตัน์1* 

 

บทคดัย่อ 

  

ส ำหรบังำนวจิยันี้ เรำตรวจสอบเสยีงดงักงัวำนของฆอ้งชยั ซึ่งเป็นเครื่องดนตรไีทยโบรำณที่สร้ำงจำกโลหะ  
ทองแดงผสมดว้ยวธิกีำรตขีึน้รปูดว้ยควำมรอ้น ลกัษณะของหน้ำฆอ้งเป็นวงกลมไม่สมมำตร ยกขอบหนำ และตรงกลำง
ถูกท ำเป็นปุ่ มนูนขึน้คลำ้ยครึง่วงกลมเพื่อใชต้ ีเสยีงฆอ้งมพีืน้ฐำนจำกคลื่นน่ิงของกำรสัน่พอ้งในแนวรศัม ี(n) และวงกลม 
(m) ของแผ่นวงกลมสมมำตร ซึง่มคีวำมซบัซอ้นดว้ยกำรสัน่ในหลำยควำมถีโ่หมด (nm) พรอ้มกนั ผลกำรทดลองแสดง
ว่ำหน้ำฆ้องที่ไม่สมมำตรวงกลมเป็นกระบวนกำรส ำคญัของสองควำมถี่ในโหมด (21) 302.0 และ 317.0 Hz และ
ก่อใหเ้กดิควำมถี่บตีส ์15.0 Hz ดว้ยควำมถี่ต ่ำเหล่ำนี้สมองของมนุษย์รบัรูก้ำรสัน้เป็นจงัหวะและไดย้นิในรูปแบบเสยีง
ดงักวัวำนพรอ้มกบัควำมถี่พืน้ฐำน 151 Hz นอกจำกนี้เสยีงฆอ้งยงัประกอบดว้ยกำรสัน่ในโหมด (01), (11), (21), (21), 
(02), (31), (31) และ (12) และควำมถี่เสยีงไม่เป็นฮำร์มอนิก 151.0, 247.5, 302.0, 317.0, 367.0, 398.0, 402.5 และ     
452.0 Hz ตำมล ำดบั งำนวจิยันี้เป็นประโยนชก์บันกัดนตรแีละผูผ้ลติเครื่องดนตรรีวมถงึกำรอนุรกัษ์เครื่องดนตรไีทย 

 

ค าส าคญั:  เสยีงดงักงัวำน, เสยีงกระดำ้ง, ไม่เป็นฮำรม์อนิก, ฆอ้งชยั 
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Resonant Power Sound and Dissonance in the Victory Gong 

 

Itthichai  Khammoon1, Kanphot Thongcham1, Watchara Pornkaveerat2 and Suksan Suwanarat1,* 
 

 

 

ABSTRACT 

  

In this research, we investigate the resonant power sound in the Victory Gong with a circular 
asymmetry. The Gong, Thai traditional musical instrument, is forged a copper alloy circular plate with thick 
edges and a convex circular button in the middle for beating. Its acoustics based on transverse standing waves 
in two dimensional system of nodal diameters (n) and nodal circles (m) in circular membrane symmetry can 
vibrate in many modal frequencies modes (nm) simultaneously to create complex and inharmonic sounds. The 
results show that such asymmetry is a key process for the (21) mode to vibrate both in vertical and horizontal 
simultaneously causing separation of two frequencies 302 and 317 Hz that can generate the beat frequencies 
of 15 Hz. As a result of these low beat frequencies, the human brain perceives certain intervals as clashing 
known as the dissonance with the fundamental frequency 151 Hz. Moreover, the vibrational modes all are (01), 
(11), (21), (21), (02), (31), (31) and (12) mode and their inharmonies frequencies consist of the components 
151.0, 247.5, 302.0,  317.0, 367.0, 398.0, 402.5 and 452.0 Hz, respectively, in good agreement with theory. 
This research would be helpful for musicians and instrument makers as well as also into the conservation of 
Thai musical instruments. 

 

Keywords: Resonant Power Sound, Dissonance, Inharmonies, Victory Gong 
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บทน า  

ฆอ้งชยัเป็นเครื่องดนตรทีีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะตวัดว้ยเสยีงดงักงัวำน ดว้ยเสยีงทีน่่ำอศัจรรยน์ี้ฆอ้งชยัมกัถูกใชต้ี
เพื่อเป็นสญัญำณในกองทพัในสมยัโบรำณและงำนพธิมีงคลต่ำง ๆ ของไทยในปัจจุบนั นอกจำกนี้ฆอ้งยงัถูกใชใ้นหลำย
ชำติของแถบเอเซยี เช่น อนิโดนีเซยี มำเลเซยี จนี ฟิลปิปินส ์เป็นต้น เสยีงดงักงัวำนจำกกำรตที ำใหผู้ฟั้งไดย้นิเสยีง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นจงัหวะในช่วงเริม่ต้น หลงัจำกนัน้เสยีงดงักล่ำวหำยไปและไดย้นิเฉพำะเสยีงปกต ิกำรศกึษำเพื่อ
บ่งชีคุ้ณภำพเสยีงในเครื่องดนตรไีทยดว้ยวธิทีำงวทิยำศำสตรเ์ช่นเดยีวกบัดนตรสีำกลเป็นกำรสง่เสรมิดนตรไีทยสู่สำกล 
อกีทัง้ขอ้มลูเชงิคุณภำพของเสยีงจะช่วยใหร้ะบุคุณลกัษณะเฉพำะของเครื่องดนตรนีัน้ ๆ และยงัสำมำรถใชใ้นอำ้งองิเพื่อ
สรำ้งและพฒันำเครื่องดนตรทีีม่คีุณภำพได ้

ฆอ้งสร้ำงด้วยโลหะทองแดงผสมดีบุก โลหะจะถูกหลอมรวมกนัแล้วเทขึ้นรูปในบลอ็กหลอมเพื่อให้ได้แผ่น
วงกลม หลงัจำกนัน้แผ่นวงกลมจะถูกให้ควำมร้อนและตีซ ้ำ ๆ เพื่อขึ้นรูปฆอ้ง ตรงกลำงท ำเป็นปุ่ มนูนขึ้นคล้ำยครึ่ง
วงกลมเพื่อใชต้ ีเรยีกว่ำ ปุ่ มฆอ้ง บรเิวณแผ่นต่อจำกปุ่ มเป็นฐำนแผ่ออกถูกตใีหง้องุ่มลง เรยีกว่ำ ฉัตร บรเิวณแผ่นต่อ
จำกฉัตรเป็นฐำนแผ่ออกในแนวรศัม ีเรยีกว่ำ หลงัฉัตรหรอืชำนฉัตร และบรเิวณขอบถูกตขีึน้รูปงอตัง้ขึน้ท ำมุมมำกกว่ำ
มุมตัง้ฉำกกบัหน้ำฆอ้ง เรยีกกว่ำ ใบฉัตร และถูกเจำะรูรอ้ยเชอืกแขวนจ ำนวน 2 รู กำรบรรเลงใชไ้มต้ฆีอ้งทีท่ ำจำกไม้
ควำมยำวประมำณ 10.5 นิ้ว และหวัปลำยหรอืดำ้นทีใ่ชต้พีนัดว้ยผำ้อย่ำงแน่นหนำ [1] ดงัรูปที ่2 เสยีงฆอ้งมพีืน้ฐำนมำ
จำกกำรสัน่ของแผ่นโลหะวงกลมบำงสมมำตรรศัม ีR ภำยใต้สภำวะขอบทีถู่กยดึคงที ่(ส ำหรบัฆอ้งสภำวะขอบทีถู่กยดึ
คงที่คือกำรตียกขอบแผ่นโลหะหรือใบฉัตร) กำรตีก่อให้เกิดกำรสัน่ของคลื่นตำมขวำงเคลื่อนที่ภำยในตวักลำงด้วย

ควำมเรว็ v  ด้วยระบบทรงกระบอก 2 มติิ (r,) คลื่นประกอบด้วยกำรสัน่ในแนวรศัม ีเรยีกว่ำ โหมดรศัม ีn (nodal 

diameters) และกำรสัน่ในแนววงกลม  เรยีวกว่ำ โหมดวงกลม m (nodal circles) กำรสัน่ดงักล่ำวเกดิขึน้พรอ้มกนัและ
ก่อให้เกดิกำรซ้อนทบัของคลื่นในลกัษณะของคลื่นนิ่ง 2 มติิในโหมด (nm) กำรกระจดัของแอมพลจิูดที่เวลำใด ๆ ใน
โหมด (nm) คอื 

 

nm nm n nm nm( r , ,t ) A J ( x )cos( n )cos( t )   =     ... (1) 

 

และฟังกช์ัน่เบสเซล Jn(xnm) ที ่x เขำ้ใกลศ้นูยเ์ขยีนในรปูอนุกรมก ำลงัรอบ x    
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     ... (2) 

 

เมื่อ n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... และ m = 1, 2, 3, 4, 5, ... , ส ำหรบักำรสัน่ในโหมด (nm) ใด ๆ xnm (= knm r) คอื ปรมิำณไม่

มมีติ ิ(dimensionless quantity) ของฟังกช์ัน่เบสเซล,   คอื ฟังกช์นัแกมม่ำ, Anm คอื แอมพล-ิจูด knm (=2/ nm) คอื 

เลขคลื่น,  nm คอื ควำมยำวคลื่น nm คอื ควำมถีเ่ชงิมุม และ fnm (=nm//2) คอื ควำมถี ่[2. 3] 
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 สภำวะเงื่อนไขขอบเขตของแผ่นวงกลมสมำตรทีข่อบถูกยดึคงทีท่ี ่ r = R กำรกระจดัของคลื่นในในแนวรศัมี
เป็นศูนย์หรอืกล่ำวได้ว่ำ Jn(xnm= kR) = 0 และแทนเงื่อนไขขอบเขตในสมกำรที่ (2) จะได้ xnm ดงัตำรำง 1 ควำมถี่ใน

โหมด (01) คือ k01 =  x/R = 2.40/R และ f01 = 01/2 = vk 01/2  = v2.40/(2R) เรียกว่ำ ควำมถี่หลักมูลหรือ

ควำมถี่พื้นฐำน  (f1) และในโหมด (10) คือ  k10 =  x/R (3.83170597020751/R) และ f10 = 10/2 = vk 10/2 = 

v3.83/(2R) เมื่อพจิำรณำอตัรำส่วนระหว่ำงควำมถีท่ ัง้สองโหมด f(10)/f(01) = 1.59 หรอื f(10) = 1.59f1 หรอืกล่ำวอกีนยั
หนึ่งได้ว่ำควำมถี่ในโหมด (01) มคี่ำเป็น 1.59 เท่ำของควำมถี่พื้นฐำน ในท ำนองเดยีวกนั ควำมถี่ในโหมด (nm) ถูก
ค ำนวณไดด้งัแสดงในตำรำงที ่1 (f(mn) = Nf1) กำรสัน้ทัง้สองโหมดพรอ้มกนัดงักล่ำวแสดงในรปูแบบสเปคตรมัดว้ยวธิกีำร
ค ำนวณเชงิตวัเลขของคลื่นนิ่งในโหมดต ่ำสุด 5 ล ำดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัรศัมแีละแอมพลจิูดของกำรสัน่ของฆอ้งที่ใช้ใน
กำรทดลอง ดงัแสดงรปูที ่1  
 

ตำรำง 1 กำรค ำนวณเชงิตวัเลขของ x ส ำหรบัฟังกช์ัน่เบสที ่Jnm(x) = 0 และควำมถี่ในโหมด (nm) เป็นจ ำนวนเท่ำของ
ควำมถีพ่ืน้ฐำน (fnm = Nf1)   

  
m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

  x N x N x N x N x N 

n=0 J0(x)=0 2.40 1.00 5.52 2.30 8.65 3.60 11.79 4.90 14.93 6.21 

n=1 J1(x)=0 3.83 1.59 7.02 2.92 10.17 4.23 13.32 5.54 16.47 6.85 

n=2 J2(x)=0 5.14 2.14 8.42 3.50 11.62 4.83 14.80 6.15 17.96 7.47 

n=3 J3(x)=0 6.38 2.65 9.76 4.06 13.02 5.41 16.22 6.75 19.41 8.07 

 

 

 

รปูที ่1 โหมด (nm) และควำมถี ่(บน) ของกำรสัน้ทัง้สองแนวพรอ้มกนัทัง้ในแนวรศัม ีn (เสน้ปะ)  
และแนววงกลม m (เสน้ทบึ) และสเปคตรมัของคลื่นน่ิง (ล่ำง) โดยวธิกีำรค ำนวณเชงิตวัเลขใน 

แผ่นวงกลมบำงสมมำตรทีข่อบถูกยดึคงทีด่ว้ยรศัม ีR = 19 cm และแอมพลจิดูของกำรสัน่ 0.25 cm  
สขีำว คอื +Amax แอมพลจิดูสงูสดุทีม่คี่ำเป็นบวก และสดี ำคอื –Amax แอมพลจิดูสงูสดุทีม่คี่ำเป็นลบ   
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 เสยีงประสำนหรอืควำมกลมกลนื (Harmony) เป็นคุณสมบตัทิีบ่่งบอกว่ำเสยีงหนึ่งจะเขำ้กบัอกีเสยีงหนึ่งได้
เพยีงใด ซึง่ม ี2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เสยีงกระดำ้ง (Dissonance) และเสยีงตรงกนั (Consonance) [4] โดยทัว่ไปกำรบรรเลง
ของวงดนตรกีำรปรบัแต่งเสยีงของเครื่องดนตรทีุกชีน้จะตอ้งใหม้รีะดบัเสยีงตรงกนั (ควำมถีพ่ืน้ฐำนเท่ำกนั) หรอืมรีะดบั
ของบนัไดเสยีงเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม ถำ้ระดบัเสยีงของเครื่องดนตรชีัน้ใดชิน้หนึ่งแตกต่ำงออกไป เสยีงทีไ่ดย้นิระหว่ำง
กำรบรรเลงของเครื่องดนตรชีิน้นัน้จะไม่เขำ้กนักบัเสยีงของเครื่องดนตรชีิน้อื่น ๆ เรยีกว่ำ เสยีงกระด้ำง คุณภำพของ
เสยีงในเครื่องดนตรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัทีท่ ำใหผู้ฟั้งสำมำรถรบัรูไ้ดว้่ำเสยีงทีไ่ดย้นิเป็นเสยีงจำกเครื่องดนตรชีนิด
ใดถงึแมว้่ำจะบรรเลงพรอ้มกนั เช่น เสยีงฆอ้งวง เสยีงระนำด เสยีงขลุ่ย เสยีงกลอง และเสยีงขมิ เป็นต้น เสยีงเหล่ำนี้
ประกอบดว้ยควำมถี่บรสิุทธ ์(ควำมถี่เดยีว) หรอืหลำยควำมถี่ คุณลกัษณะเสยีงทีป่ระกอบดว้ยหลำยควำมถี่ fn ทีเ่ป็น
จ ำนวนเท่ำของควำมถีพ่ืน้ฐำน (f1) เรยีกว่ำ ควำมถีต่่ำงกนั 1 คู่แปด ตวัอย่ำงเช่น เสยีงขลุ่ยเพยีงออโน้ตโดประกอบดว้ย
ควำมถี่ 473.36 951.60 1424.96 และ 1898.32 Hz และอัตรำส่วนของควำมถี่ fn/ f1 คือ 1, 2, 3 และ 4 ตำมล ำดับ 
อตัรำสว่นดงักล่ำวเป็นเลขจ ำนวนนบั เรยีกว่ำ อนุกรมฮำรม์อนิก [5] เครื่องดนตรบีำงชนิดสำมำรถสรำ้งหลำยควำมถี่ทีม่ ี
ทัง้อนุกรมฮำร์มอนิกและไม่เป็นอนุกรมฮำร์มอนิกได้และยงัมีบำงควำมถี่ที่ใกล้เคียงกนั ซึ่งท ำให้เกิดเสยีงกระด้ำง 
ตวัอย่ำงเช่น เสยีงขมิผเีสือ้ทีเ่สยีงเกดิจำกกำรตเีสน้ลวดทัง้สำมเสน้พรอ้มกนั กำรวดัควำมถีพ่ืน้ฐำนของโน้ตทเีสน้ที ่1, 2 
และ 3 คือ 419.68, 414.80 และ 419.68 Hz เมื่อตีขมิทัง้สำมเส้นพร้อมกนัเสยีงที่ได้ยินดงัและค่อยเป็นจงัหวะด้วย
ควำมถี่ 4.88 Hz (419.68 - 414.80 Hz) ดงันัน้ เสยีงกระดำ้งเป็นผลมำจำกกำรรวมกนัของสองควำมถี ่f1 และ f2 ทีม่คี่ำ
ใกลเ้คยีงกนั ผูฟั้งจะไดย้นิเสยีงดงัและค่อยเป็นจงัหวะดว้ยควำมถี่บตีส ์fb = |f1 - f2| กำรรวมกนัของคลื่นเสยีงสองขบวน
ดว้ยแอมพลจิดู A1 = A2 = A และควำมถี ่f1 และ f2 คอื 

 

    (t) = [2Acos(2 fmod t)] cos(2 fav t)      ... (3)    

 

  เมื่อ fmod = (f1 - f2)/2 คอื ควำมถีม่อดเูลต (modulates) และ fav = (f1 + f2)/2 คอื ควำมถีเ่ฉลีย่ 

 กำรรวมกนัของคลื่นในสมกำร (3) จะเหน็ไดว้่ำเทอม cos(2 fav t) แสดงคลื่นฮำรม์อนิกทีส่ ัน้ดว้ยควำมถีเ่ฉลีย่ 

โดยแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงอย่ำงเชื่องช้ำ Amod = 2Acos(2 fmod t) เนื่องจำก fav >> fmod ควำมเข้มเสียงแปรตำม       

แอมพลจิูดก ำลงัสอง คอื Amod
2 = (2Acos(2 fmod t))2 = 2A2 (1+cos(4 fmod t)) ควำมเขม้เสยีงสงูสุด (Imax) เกดิขึน้เมื่อ 

cos(4 fmod t) = 1 หรอื 4 fmod t = n  เมือ่ n = 0, 2, 4, 6, 8, .... และควำมเขม้เสยีงสูงสุดทีเ่วลำ t = 0, 1/( f1- f2), 2/( 
f1- f2), 3/( f1- f2), 4/( f1- f2), ...... ดงันัน้ คำบเวลำระหว่ำงควำมเขม้เสยีงสงูสุดเรยีกว่ำคำบเวลำบตีส ์Tb = 1/( f1- f2) หรอื
ควำมถี่บตีส ์fb = |f1 - f2| ผลทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงควำมเขม้เสยีงสงูสุดในคำบเวลำหนึ่ง คอื ควำมเขม้สงูสุด-ต ่ำสุด–สงูสุด จะ
ส่งผลกระทบต่อสมองผ่ำนกำรรบัรูข้องหูดว้ยเสยีง ดงั-เงยีบ-ดงั อย่ำงไรกต็ำมกำรตอบสนองต่อเสยีงจะรบัรูไ้ดเ้ฉพำะ
เสยีงดงัเท่ำนัน้ท ำใหม้นุษยไ์ดย้นิเสยีงดงัเป็นจงัหวะดว้ยควำมถีบ่ตีส ์[6] หรอืเสยีงดงักงัวำนในฆอ้ง 

 ระดบัเสยีงของเครื่องดนตรเีป็นสิง่ส ำคญัเพื่อใชอ้ำ้งองิในกำรปรบัแต่งเสยีงของเครื่องดนตร ีระดบัเสยีงดนตรี
ไทยใน 1 คู่แปด เรียกว่ำ บันไดเสียง ตัวอย่ำงเช่น บันไดเสียงมีควำมถี่ f1 = 233.08 ถึง f2 = 466.16 Hz (f2 = 2f1) 
ประกอบดวัยโน้ต โด เร ม ีฟำ ซอล ลำ ท ีโดสงู ส ำหรบัดนตรไีทยในระบบบนัไดเสยีงแบ่งเท่ำระดบัเสยีงถูกแบ่งเท่ำกนั
เป็น 7 เสยีง ดงัสมกำร fn =f1x2(n-1)/7 เมื่อ n = 1, 2, 3, ..., 7 [7, 8] ดงันัน้ ควำมถี่ของตวัโน้ตบนบนัไดเสยีง (โด-โดสงู) 
คอื 233.08, 257.34, 284.13, 313.70, 346.36, 382.40, 422.21, 466.16 Hz ตำมล ำดบั ในดนตรสีำกลในกำรประชุม
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ระดบันำนำชำตขิองประเทศสมำชกิ 5 ประเทศ ณ กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ก ำหนดใหโ้น้ต A = 440 Hz และบนัได
เสยีงใน 1 คู่แปด เท่ำกบั 1200 เซนต์ (cents) และถูกแบ่งเท่ำกนัเป็น 12 เสยีง โดยระยะพตีซ์ 100 เซนต์ (ช่วงระหว่ำง
โน้ตที่อยู่ใกล้กนั) ดงัสมกำรของระยะพีตซ์ในหน่วยเซนต์ c = 1200xln (f2 / f1 )/ln2 เมื่อ f1 และ f2 คือ ควำมถี่เสยีง
ระหว่ำงระยะพติซ ์[8, 9] ตวัอย่ำงเช่น บนัไดเสยีงสำกลประกอบดว้ยโน้ต C – C#,Db – D – D#,Eb – E – F – F#,Gb 
– G – G#,Ab – A – A#,Bb – B – C เมื่อ # คอืระดบัเสยีงสูงกว่ำครึ่งเสยีง และ b คอืระดบัเสยีงต ่ำกว่ำครึ่งเสยีง และ
ควำมถี่ของตวัโน้ตบนบนัไดเสยีง คอื 261.62, 277.18, 293.66, 311.13, 329.63, 349.23, 369.99, 392.00, 415.30, 
440, 466.16, 493.88, 523.25 Hz ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม ทัง้ดนตรีสำกลและดนตรไีทยมโีน้ตหลกัทัง้หมด 7  ตัว
เท่ำกนั นอกจำกนี้กำรบ่งชี้คุณภำพเสยีงของเครื่องดนตรีสำกลส ำหรบัเสยีงที่มีหลำยควำมถี่และไม่เป็นฮำร์มอนิก 
เรยีกว่ำ พำรเ์ชยีล (partial) โดยใชว้ธิกีำรเลอืกสุม่ควำมถีน่อรม์นิอล (fnominal) แลว้ค ำนวณอตัรำสว่นควำมถีอ่ื่น ๆ (fn) ต่อ
ควำมถี่นอรม์นิอล  (fn/ fnominal) ถ้ำอตัรำส่วนเท่ำกบั 0.25, 0.5, 0.60, 0.75, 1, 1.5 และ 2 บ่งชีว้่ำเสยีงประกอบดว้ยพำร์
เชยีล ฮมั (Hum), ไพร์ม (Prime), เทยีร์ (Tierce), ควนิท์ (Quint), นอร์มนิอล (Nominal), ซูเปอร์ควนิซ์ (Superquint) 
และอ๊อกเตปนอมมนิอล (Octave Nominal) ล ำดบั [8, 10]  

 

อปุกรณ์และวิธีทดลอง  

 ฆ้องชัยที่ใช้ในกำรทดลองในรูปที่ 2 สำมำรถซื้อได้ในท้องตลำดทัว่ไป ลักษณะของฆ้องสร้ำงจำก
โลหะทองแดงผสมและถูกตขีึน้รูปดว้ยแผ่นโลหะชิ้นเดยีว (ไม่มรีอยต่อ) ผวิหน้ำวงกลมของฆอ้งประกอบดว้ย ปุ่ มฆอ้ง 
ฉัตร และหลงัฉตัร และดำ้นขำ้งถูกตยีกขอบขึน้ (ใบฉัตร) กำรตโีลหะขึน้รูปฆอ้งดว้ยมอืจำกช่ำงท ำเครื่องดนตรทีี่มคีวำม
ช ำนำญและเป็นวธิกีำรทีใ่ชใ้นสรำ้งฆอ้งในสมยัโบรำณ ท ำใหฆ้อ้งมรีปูร่ำงสมส่วนและสวยงำม ผวิของโลหะไม่เรยีบมำก
และมรีอยกำรตดีว้ยฆอ้น ควำมหนำแผ่นโลหะทีข่ ึน้รูปฆอ้งวดัทีข่อบโดยรอบไม่สม ่ำเสมอมคี่ำประมำณ 3 - 5 mm หน้ำ

ฆอ้งมลีกัษณะวงกลมไม่สมมำตรมเีสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 1, 2, 3 และ 4 คอื 37.7, 37.7, 37.4 และ 37.7 cm ตำมล ำดบั 
และควำมหนำของขอบฆอ้ง (ใบฉัตร) ไม่สม ่ำเสมอประมำณ 5 - 5.5 cm ดงัรูปที ่1(ง) กำรทดลองเริม่ตน้ดว้ยกำรแขวน
ฆ้องกบัที่ยึดอย่ำงแน่นหนำและติดตัง้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ ยี่ห้อ Audio-Technica รุ่น AT2020USB+ กำร
ตอบสนองต่อเสยีงในย่ำงควำมถี่ 20 - 20000 Hz ที่ด้ำนหลงัฆอ้งตรงกบัปุ่ มฆอ้งห่ำง 15 cm เอำท์พุทถูกเชื่อมต่อกบั
คอมพวิเตอรผ์่ำนพอรต์ยูเอสบี กำรบนัทกึเสยีงใชโ้ปรแกรมเวฟเซริฟ์เวอร ์(Wavesurfer) ดว้ยกำรแปลงสญัญำนอนำ- 
ลอ็กเป็นดจิติอล (A/D converter) 16 บติ อตัรำกำรสุ่ม 44.1/48 kHz ขอ้มูลเสยีงทีไ่ดร้บัจะถูกบนัทกึในรูปแบบควำมดงั 
(เดซเิบล) กบัเวลำ (วนิำท)ี ดว้ยไฟลน์ำมสกุลเวฟ (.wav) กำรวเิครำะหใ์ชโ้ปรแกรมเวฟเซริฟ์เวอร ์(Wavesurfer) ) [11] 
และเวฟแอนนอล (Wavanal) [12] 

 

 

 
2  1  
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                      (ก)                                            (ข)                      (ค)                     (ง) 

 

รปูที ่2 ฆอ้งชยั (ก) ภำยดำ้นหน้ำ (ข) ภำพดำ้นหลงั (ค) ไมต้ฆีอ้ง และ (ง) ควำมหนำขอบประมำณ 5 cm 

ขนำดเสน้ผ่ำนศนูยก์ลำง 1, 2, 3 และ 4 คอื 37.7, 37.7, 37.4 และ 37.7 cm ตำมล ำดบั 

 

ผลการทดลอง 

 เสยีงดงักงัวำนของฆอ้งเป็นเสยีงทีน่่ำอศัจรรย์ เมื่อเรำตฆีอ้งอย่ำงต่อเนื่องดว้ยจงัหวะทีห่่ำงกนัเลก็น้อย ตวั
ของเรำจะรู้สกึถงึกำรสัน่สะเทอืนและเสยีงทีไ่ด้ยนิจะมเีสยีงดงัและค่อยสัน่เป็นจงัหวะอย่ำงต่อเนื่อง หลงัจำกหยุดตไีม่
นำนเสยีงดงักล่ำวจะหำยไปเหลอืเฉพำะเสยีงดงัปกต ิลกัษณะของเสยีงเหล่ำนี้เรยีกกนัทัว่ไปว่ ำ เสยีงดงักวัวำน ด้วย
ลกัษณะของเสยีงดงักงัวำนนี้คนไทยในสมยัก่อนจงึมคีวำมเชื่อว่ำเสยีงฆอ้งเป็นเสยีงแห่งควำมเป็นมงคล กำรศกึษำ
คุณลกัษณะของเสยีงฆอ้งดว้ยวธิทีำงวทิยำศำสตรจ์ะช่วยตอบขอ้สงัสยัว่ำคุณลกัษณะของเสยีงดงักล่ำวเกดิขึน้ไดอ้ย่ำงไร 

      เสยีงฆอ้งแสดงในรปูที ่3(บน) คลื่นเสยีงมแีอมพลจิดูของควำมดงัลดลงตำมเวลำอย่ำงรวดเรว็ในช่วงเวลำแรก
หลงัจำกนัน้จะค่อยลดลง เมื่อคลื่นเสยีงถูกขยำยในช่วงเวลำเริม่ต้น 0-0.5 วนิำท ีในรูป 3(ข) แอมพลจิูดของควำมดงั
ปรำกฎลกัษณะของบตีส ์แต่แอมพลจิูดต ่ำสุดจะไม่เป็นศูนย ์และในช่วงเวลำ 2-2.5 วนิำท ีในรูป 3(ค) แอมพลจิูดของ
ควำมดงัไม่ปรำกฎลกัษณะของบตีสเ์ช่นเดยีวกบัในช่วงเวลำ 4-4.5 วนิำท ีรปูที ่3(ล่ำง) แสดงสเปคโตแกรมของเสยีงฆอ้ง
ในรูปแบบควำมถี่เสยีงกบัเวลำ (สดี ำเขม้เป็นแอมพลสิงูสุดของควำมถี่เสยีงและสขีำวไม่ปรำกฏควำมถี่เสยีง) สเปคโต -
แกรมในรปูที ่3(ก) ปรำกฏควำมถี่พืน้ฐำน f1 (แถบควำมถีต่ ่ำสดุ) อย่ำงชดัเจนในช่วงเวลำ 0-9 วนิำท ีและแถบควำมถีท่ี่
ชดัเจนถดัขึน้มำจะสลำยตวัไปในเวลำ 5 วนิำท ีเมื่อขยำยในช่วงเวลำ 0-0.5 วนิำท ีในรูป 3(ข) แถบของควำมถี่ปรำกฏ
ลกัษณะควำมเขม้สงูสุด (เสยีงดงั) และควำมเขม้ต ่ำสดุ (เสยีงค่อย) ตำมเวลำ ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะบตีสใ์นคลื่นเสยีง 
อย่ำงไรกต็ำมลกัษณะของบตีสท์ัง้สเปคโตแกรมและคลื่นเสยีงไม่ปรำกฏในช่วงเวลำมำกว่ำ 2 วนิำท ีสเปคโตรแกรมยงั
แสดงใหเ้หน็ว่ำควำมถีส่งูจะสลำยตวัอย่ำงรวดเรว็ ดว้ยคุณลกัษณะของเสยีงดงักล่ำวผูฟั้งจะไดย้นิเสยีงอย่ำงชดัเจนและ
เสยีงประกอบดว้ยหลำยควำมถี ่ในช่วงเริม่ตน้เสยีงทีไ่ดย้นิจะดงัมำกทีส่ดุและลดลงพรอ้มกบัเสยีงดงัและค่อยเป็นจงัหวะ
ของอย่ำงชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบัแอมพลจิดูของควำมดงัในทัง้สเปคโตรแกรมและคลื่นเสยีง เมื่อเวลำผ่ำนไปแอมพลจิูด
ของควำมดงัจะลดลงตำมเวลำ หลงัจำกเวลำผ่ำนไปประมำณ 2 วนิำท ีเสยีงทีด่งัและค่อยเป็นจงัหวะจะหำยไปและผูฟั้ง
จะไดย้นิเสยีงเฉพำะควำมถีพ่ืน้ฐำนหรอืเสยีงปกตเิท่ำนัน้  

 

h  

3 

4 
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รปูที ่3 คลื่นเสยีงและสเปตโตรแกรมของฆอ้งชยัใน (ก) ช่วงเวลำ 0- 9 วนิำท ี  

(ข) ช่วงเวลำ 0- 0.5 วนิำท ี(ค) ช่วงเวลำ 2- 2.5 วนิำท ีและ (ง) ช่วงเวลำ 4- 4.5 วนิำท ี

   

 รปูที ่4(ก) คลื่นเสยีงและสเปคโตรแกรมทีใ่ชว้ธิกีำรกรองแอมพลจิดูของควำมดงัทีม่คี่ำน้อย ๆ  ออกแสดงใหเ้หน็
ว่ำแอมพลจิูดควำมดงัตำมเวลำจะสัน่เป็นจงัหวะเพิม่ขึน้-ลดลง-เพิม่ขึน้-... อย่ำงชดัเจน เสยีงดงัจะตรงกบัแอมพลจิูด
สงูสดุและเสยีงค่อยจะตรงกบัแอมพลจิดูต ่ำสดุของทัง้คลื่นเสยีงและสเปคโตรแกรม เสยีงค่อยของการสัน่น้ีจะมแีอมพลจิดู
ความดงัไม่เป็นศนูยท์ าใหผู้ฟั้งจะยงัไดย้นิเสยีง (เสยีงไม่เงยีบเหมอืนปรากฎการณ์บตีส)์ ซึง่สง่ผลใหเ้สยีงดงัและค่อยเป็น
จงัหวะไม่ชดัเจน เมื่อเวลาเพิม่ขึน้แอมพลจิขูองความดงัทีเ่ป็นจงัหวะจะค่อยลดลงจนกระทัง่หายไป เสยีงค่อยหรอืเวลาที่
มแีอมพลจิูดต ่าสุด คอื 0.065, 0.131, 0.196, 0.259, 0.325, 0.390, 0.456 และ 0.524 วินาท ีคาบเวลาเฉลี่ย คอื 
0.066 วนิาท ีหรอืผูฟั้งไดย้นิเสยีงสัน่เป็นจงัหวะดว้ยความถีบ่ตีส ์fb = 15 Hz ในช่วงเวลำ 0-0.6 วนิำท ีอย่ำงชดัเจน 
สเปคตรมัในรูปที ่4(ข) ปรำกฎพคีของควำมถี ่151.0, 247.5, 302.0, 317.0, 367.0, 398.0, 402.5, และ 452.5 Hz และ
ควำมถีพ่ืน้ฐำน f1 = 151 Hz กำรค ำนวณอตัรำสว่นควำมถีต่่อควำมถีพ่ืน้ฐำน (fn/f1) คอื 1.0, 1.6, 2.0, 2.1, 2.4, 2.6, 2.7 
และ 3.0 ตำมล ำดบั อตัรำส่วนเหล่ำนี้ไม่เป็นจ ำนวนเท่ำของควำมถี่พื้นฐำน ด้วยเหตุนี้เสยีงฆอ้งประกอบด้วยหลำย
ควำมถี่และไม่เป็นอนุกรมฮำรม์อนิก กำรเปรยีบเทยีบระหว่ำงอตัรำส่วนของควำมถี่จำกกำรค ำนวณนี้กบัอตัรำส่วนของ
ควำมถี่ในโหมด (nm) ในตำรำง 1 พบว่ำควำมถี่ของเสยีงฆอ้งมคี่ำใกล้เคยีงกบักำรสัน่พอ้งของควำมถี่ในโหมด (01), 
(11), (21), (21), (02), (31), (31) และ (12) ตำมล ำดบั อย่ำงไรกต็ำมเมื่อพจิำรณำแอมพลจิูดเฉลี่ยในช่วงเวลำ 0-0.6 
วนิำท ีควำมถี่ในโหมด (11), (02), (31), (31) และ (12) มคี่ำน้อยมำกเมื่อเทยีบกบัควำมถี่ในโหมด (01) และ (21) ซึง่
สอดคล้องกบักำรสลำยตวัในแถบควำมถี่ของสเปคโตรแกรม ดงันัน้ ผู้ฟังจะได้ยนิเสยีงฆอ้งด้วยควำมถี่ในโหมด (01) 
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และ (21) หรอืควำมถี่ 151.0, 302.0 และ 317.0 Hz ควำมถี่ในโหมด (21) ประกอบดว้ยควำมถี่ 302.0 และ 317.0 Hz 
ควำมถี่ทัง้สองมคี่ำใกลเ้คยีงกนัส่งผลใหเ้กดิควำมถี่บตีส ์fb = 317.0 – 302.0 = 15.0 Hz ซึง่สอดคลอ้งกบัควำมถี่บตีสท์ี่
ไดจ้ำกกำรวดัโดยตรงในคลื่นและสเปคโตรแกรมของเสยีง  

 

 

                                            (ก)                                                                 (ข) 

 

รปูที ่4 เสยีงกงัวำนในฆอ้งชยัในช่วงเวลำ 0-0.6 วนิำท ี(ก) คลื่นเสยีงและสเปตโตรแกรม (ข) สเปตตรมั 

 

 สเปคตรมัของคลื่นน่ิงในโหมด (21) ในรปูที ่1(ล่ำง) จำกวธิกีำรค ำนวณเชงิตวัเลขของบนแผ่นวงกลมสมมำตร 
ซึง่สอดคลอ้งกบัขนำดของฆอ้งชยัทีใ่ชใ้นกำรทดลอง ควำมถี่ในโหมด (21) เกดิจำกคลื่นนิ่งในแผ่นวงกลมสมมำตรที่มี
ลกัษณะกำรสัน้พอ้งพรอ้มกนัของคลื่นนิ่งในแนวตัง้ฉำกกนั อย่ำงไรกต็ำม ฆอ้งชย้ทีใ่ชใ้นกำรทดลองหน้ำฆอ้งมลีกัษณะ
วงกลมไม่สมมำตรในแนวเส้นผ่ำนศูนย์กลำงตัง้ฉำกกนั ส่งผลให้คลื่นนิ่งที่ส ัน้พ้องพร้อมกนัในแนวตัง้ฉำกมคีวำมถี่
ต่ำงกนัเล็กน้อยและก่อให้เกิดปรำกฏกำรณ์บีตส์หรือเสยีงดงักงัวำนด้วยควำมถี่พื้นฐำนใกล้เคียงกบัโน้ตฟำต ่ำและ
ควำมถีข่องเสยีงกงัวำนใกลเ้คยีงกบัโน้ตฟำ กำรเปรยีบเทยีบในระบบดนตรสีำกลควำมถี่พืน้ฐำนมเีสยีงใกลเ้คียงกบัโน้ต 
D(0) และควำมถีท่ีใ่หท้ ำใหเ้กดิเสยีงกงัวำนใกลเ้คยีงกบัโน้ต D(1) ดว้ยควำมถีท่ีป่รำกฎในสเปคตรมัดงัรปูที ่4(ข) กำรสุม่
ควำมถีน่อรม์นิอล fnomimal = 302.0 หรอื 317.0 Hz และอตัรำสว่นควำมถี่อื่นต่อควำมถีน่อรม์นิอล คอื 0.5, 0.8, 1.0, 1.0, 
1.2, 1.3, 1.3 และ 1.5 ตำมล ำดบั ด้วยอตัรำส่วนเหล่ำนี้บ่งชี้ว่ำพำร์เชียลของเสยีงฆอ้งประกอบด้วย ไพร์ม ควินท์     
นอรม์นิอล และซเูปอรค์วนิซ ์ 

 

สรปุและวิจารณ์ผลการทดลอง  

 เสยีงดงักงัวำนของกำรตฆีอ้งชยัเป็นคุณลกัษณะของเสยีงทีม่เีอกลกัษณ์ ผูฟั้งจะไดย้นิเสยีงดงัและค่อยพรอ้ม
กบัควำมรูส้กึถงึกำรสัน่สะเทอืนเป็นจงัหวะอย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยวธิกีำรสรำ้งแบบโบรำณดว้ยกำรตขีึน้รปูดว้ยควำมรอ้นจำก
โลหะทองแดงผสมดบีุกเพยีงชิน้เดยีวท ำใหห้น้ำฆอ้งมคีุณลกัษณะวงกลมไม่สมมำตร กำรตีฆอ้งก่อใหเ้กดิกำรสัน้ของ
คลื่นตำมขวำงทัง้ในแนวรศัม ี(n) และวงกลม (m) พรอ้มกนั สง่ผลใหเ้กดิกำรซอ้นทบักนัลกัษณะของคลื่นนิ่งดว้ยควำมถี่
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ในโหมด (nm) ตวับ่งชีคุ้ณภำพเสยีงแสดงใหว้่ำเสยีงฆอ้งประกอบดว้ยหลำยควำมถีแ่ละไมเ่ป็นฮำรม์อนิกกนั กำรสัน่พอ้ง
ของคลื่นนิ่งอย่ำงเด่นชดัประกอบด้วยควำมถี่พื้นฐำนในโหมด (01) 151.0 Hz และควำมถี่ในโหมด (21) 302.0 และ 
317.0 Hz ควำมถี่ในโหมด (21) เป็นผลมำจำกคลื่นนิ่งที่ส ัน่พ้องในแนวตัง้ฉำกบนหน้ำฆ้องวงกลมไม่สมมำตรและ
ก่อใหเ้กดิควำมถีบ่ตีส ์15.0 Hz ควำมถีเ่หล่ำน้ีท ำใหผู้ฟั้งไดย้นิเสยีงดงักงัวำนอย่ำงชดัเจนในชว่งเริม่ตน้หลงัจำกนัน้จะได้
ยนิเฉพำะเสยีงจำกควำมถีพ่ืน้ฐำนใกลเ้คยีงกบัโน้ตฟำต ่ำและควำมถี่ทีใ่หท้ ำใหเ้กดิเสยีงกงัวำนใกลเ้คยีงกบัโน้ตฟำ กำร
เปรยีบเทยีบในระบบดนตรสีำกลควำมถี่พื้นฐำนมเีสยีงใกล้เคยีงกบัโน้ต D(0) และควำมถี่ที่ให้ท ำให้เกดิเสยีงกงัวำน
ใกล้เคียงกบัโน้ตฟำ D(1) คุณภำพของเสียงบ่งชี้ว่ำพำร์เชียลเสยีงฆ้องประกอบด้วย ไพร์ม ควินท์ นอร์มินอล และ
ซูเปอรค์วนิซ ์งำนวจิยันี้จะเป็นขอ้มูลเพื่อใชใ้นกำรอำ้งองิและส่งเสรมิดนตรไีทยสู่สำกล นอกจำกนี้ยงัเป็นประโยนชก์บั
นักดนตรแีละผูผ้ลติเครื่องดนตรสี ำหรบักำรพฒันำและปรบัแต่งเครื่องดนตรใีหม้เีสยีงที่ไพเรำะและยงัช่วยอนุรกัษ์เครื่อง
ดนตรไีทย 
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